ﺳﺎﻻﻧﻪ  100ﻫﺰار ﺗﻮﻟﺪ در ﮐﺸﻮر ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ دﺧﺘﺮان ﻧﻮﺟﻮان اﺳﺖ

ﻋﮑﺲ :ﺟﺎم ﻧﯿﻮز
ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺳﺮﺷﻤﺎری ﺳﺎلﻫﺎی  85و  90در ﮔﺮوه ﺳﻨﯽ زﻧﺎن  10ﺗﺎ  14ﺳﺎﻟﻪ ﺣﺪود  500ﻫﺰار ﻧﻔﺮ ﮐﺎﻫﺶ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ و ﮔﺮوه ﺳﻨﯽ
زﻧﺎن  15ﺗﺎ  19ﺳﺎﻟﻪ ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ ﻧﯿﺰ ﮐﺎﻫﺶ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده اﺳﺖ .ﯾﻌﻨﯽ در ﮔﺮوه ﺳﻨﯽ  10ﺗﺎ  14ﺳﺎﻟﻪ رﺷﺪ ﻣﻨﻔﯽ ﭼﻬﺎرده و ﻫﺸﺖ دﻫﻢ
درﺻﺪ و ﮔﺮوه ﺳﻨﯽ  15ﺗﺎ  19ﺳﺎﻟﻪ رﺷﺪ ﻣﻨﻔﯽ  23درﺻﺪ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
ذﺑﯿﺢ اﻟﻠﻪ ﻗﺎﺋﻤﯽ ،ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺌﺖ ﻋﻠﻤﯽ ﻣﺮﮐﺰ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت و ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﺎی آﺳﯿﺎ و اﻗﯿﺎﻧﻮﺳﯿﻪ ،در ﻧﺸﺴﺖ روﻧﻤﺎﯾﯽ از ﮔﺰارش ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺟﻬﺎن در ﺳﺎل
 2013ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ اﯾﻨﮑﻪ ﺷﺎﻫﺪ ﮐﺎﻫﺶ ﺟﻤﻌﯿﺖ زﻧﺎن  10ﺗﺎ  14ﺳﺎﻟﻪ در ﺳﺮﺷﻤﺎری ﺳﺎل  90ﺑﻮده اﯾﻢ ،در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﺳﺮﺷﻤﺎری
ﺳﺎل  85ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺟﻤﻌﯿﺖ دارای ﻫﻤﺴﺮ در دو ﮔﺮوه ﺳﻨﯽ  10ﺗﺎ  14ﺳﺎﻟﻪ و  15ﺗﺎ  19ﺳﺎﻟﻪ اﻧﺪﮐﯽ اﻓﺰاﯾﺶ داﺷﺘﻪ اﯾﻢ.
وی ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ زﻧﺎن دارای ﻫﻤﺴﺮ در ﮔﺮوه ﺳﻨﯽ  10ﺗﺎ  14ﺳﺎﻟﻪ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﻬﺮی ﺛﺎﺑﺖ و در ﮔﺮوه  15ﺗﺎ  19ﺳﺎﻟﻪ ﻗﺪری
اﻓﺰاﯾﺶ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .در ﻣﻨﺎﻃﻖ روﺳﺘﺎﯾﯽ ﻧﯿﺰ در ﻫﺮ دو ﮔﺮوه ﺳﻨﯽ ﺷﺎﻫﺪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﺴﺒﺖ زﻧﺎن دارای ﻫﻤﺴﺮ ﻫﺴﺘﯿﻢ.
ﻗﺎﺋﻤﯽ اﻇﻬﺎر داﺷﺖ ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ زﻧﺎن دارای ﻫﻤﺴﺮ ﮐﻤﺘﺮ از  15ﺳﺎل در ﻣﺮاﮐﺰ روﺳﺘﺎﯾﯽ ﺳﻪ ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﻬﺮی اﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ« درﺻﺪ ﻓﻮت
ﻓﺮزﻧﺪان ﻣﺎدران ﮐﻤﺘﺮ از  15ﺳﺎل ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺳﺎﯾﺮ ﮔﺮوه ﻫﺎی ﺳﻨﯽ »اﺳﺖ.
در اداﻣﻪ دﮐﺘﺮ ﺷﻬﻼ ﮐﺎﻇﻤﯽ ﭘﻮر ،ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺌﺖ ﻋﻠﻤﯽ ﻣﺮﮐﺰ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺟﻤﻌﯿﺘﯽ آﺳﯿﺎ و اﻗﯿﺎﻧﻮﺳﯿﻪ ،ﮔﻔﺖ ﮐﻪ در ﮐﺸﻮر ﻣﺎ درﺻﺪ ﺑﺎﻻﯾﯽ از
ﺑﺎرداری ﻫﺎی دﺧﺘﺮان ﻧﻮﺟﻮان در ﭼﺎرﭼﻮب ازدواج زودرس ﻗﺮار دارد ،وﻟﯽ آﻣﺎرﻫﺎی ﻏﯿﺮرﺳﻤﯽ ﻧﯿﺰ دال ﺑﺮ ﺷﻮاﻫﺪ ﺑﺮوز اﯾﻦ ﭘﺪﯾﺪه در اﺛﺮ
رواﺑﻂ ﺧﺎرج از ﭼﺎرﭼﻮب ازدواج ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺮرﺳﯽ اﺳﺖ.
وی اﻓﺰود ﮐﻪ زﻧﺎن  10ﺗﺎ  14ﺳﺎﻟﻪ ﻫﻤﺴﺮدار در اﺳﺘﺎن ﻫﺎی ﺳﯿﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن ،ﺧﺮاﺳﺎن ﺷﻤﺎﻟﯽ ،ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮی ،اردﺑﯿﻞ و آذرﺑﺎﯾﺠﺎن
ﺷﺮﻗﯽ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﺳﻬﻢ را دارﻧﺪ .و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﻫﺎ ،ازدواج ﻫﺎی زودرس ﻋﻤﺪﺗﺎ در اﺳﺘﺎن ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺷﺎﺧﺺ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮐﻤﺘﺮی دارﻧﺪ ﺑﺎﻻﺗﺮ
اﺳﺖ.
دﮐﺘﺮ ﻓﺮﯾﺪه ﻓﺮاﻫﺎﻧﯽ ،ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺌﺖ ﻋﻠﻤﯽ ﻣﺮﮐﺰ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت و ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﺎی آﺳﯿﺎ و اﻗﯿﺎﻧﻮﺳﯿﻪ ،ﻧﯿﺰ ﻃﯽ ﺳﺨﻨﺎﻧﯽ اﻇﻬﺎر داﺷﺖ ﮐﻪ ﻃﺒﻖ آﺧﺮﯾﻦ ارﻗﺎم،
در ﮐﺸﻮر ﻣﺎ ﺗﻮﻟﺪﻫﺎی ﺑﯿﻦ  15ﺗﺎ  19ﺳﺎل ﺣﺪود  100ﻫﺰار ﺗﻮﻟﺪ در ﺳﺎل ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ رﻗﻢ ﮐﻤﯽ ﻧﯿﺴﺖ .ﻣﺜﻞ اﯾﻦ ﮐﻪ در ﻋﺮض  8ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ
ﻫﺮ ﺳﺎل ﺣﺪود  100ﻫﺰار ﺗﻮﻟﺪ زﯾﺮ ﺳﻦ  20ﺳﺎﻟﮕﯽ اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎده اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ،ﻣﻮﺿﻮع ﮐﺸﻮر ﻣﺎ ﻧﯿﺴﺖ.
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ وی ،ﺣﺎﻣﻠﮕﯽ دﺧﺘﺮان ﻧﻮﺟﻮان در ﺳﻨﯿﻦ  15ﺗﺎ  19ﺳﺎﻟﮕﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻋﻠﺖ ﻣﺮگ و ﻣﯿﺮ دﺧﺘﺮان ﻧﻮﺟﻮان در ﺟﻬﺎن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و
اﺣﺘﻤﺎل ﻣﺮگ و ﻣﯿﺮ دﺧﺘﺮان در اﯾﻦ ﺳﻨﯿﻦ ﺑﺮ اﺛﺮ ﺣﺎﻣﻠﮕﯽ دو ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮ از دﺧﺘﺮاﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﻻی ﺳﻦ  20ﺳﺎﻟﮕﯽ ﺑﺎردار ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.
دﮐﺘﺮ ﻓﺮﺣﻨﺎز ﺗﺮﮐﺴﺘﺎﻧﯽ ،ﻣﺴﺌﻮل اداره ﺳﻼﻣﺖ ﻣﺎدران وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ ،ﻧﯿﺰ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﮐﺮد ﮐﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ﻋﻮارض ﺑﺎرداری در در
دﺧﺘﺮان  10ﺗﺎ  14ﺳﺎﻟﻪ و دﺧﺘﺮان  15ﺗﺎ  19ﺳﺎﻟﻪ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ و ﻣﺮگ و ﻣﯿﺮ ﻣﺎدران  10ﺗﺎ  14ﺳﺎﻟﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺎدران  15ﺗﺎ  19ﺳﺎﻟﻪ 5
ﺑﺮاﺑﺮ ﺗﻔﺎوت دارد.
ﻣﻨﺒﻊhttp://goo.gl/XCJDJa:

