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اهمیت فرزندآوری بهنگام را بدانند.
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داشـتن فرزنـد یکـی از هدفهـای هـر فـرد از ازدواج و زندگـی مشـترک
اسـت و به دنبال آن داشـتن باروری سـالم از نیازهای مهم و اساسـی
هـر خانـوادهای اسـت .بـرای داشـتن یـک دوره باروری سـالم ،آموزش
مناسـب بـه زوجهـا در زمینـه سـن مناسـب فرزنـدآوری و همچنیـن
فاصلـه مطلـوب بیـن بارداریهـا ضـروری بـه نظـر میرسـد .از دیـدگاه
اجتماعـی ،داشـتن آ گاهـی الزم و کافـی دربـاره زمـان مناسـب بـرای
بـاروری و فرزنـدآوری و عمـل بـه آن میتوانـد نقـش مهمـی در حفـظ و
بقـای بنیان خانـواده ،کاهش معضالت و ناهنجاریهای اجتماعی،
سلامت جسـمی و روانـی زوجهـا و فرزنـدان داشـته باشـد .از طـرف
دیگـر بـا باالرفتـن سـن ازدواج بـه دلیـل تغییر الگوی زندگـی و باالرفتن
میـزان تحصیلات و همچنیـن افزایـش فاصلـه زمانـی بیـن ازدواج و
تولـد اولیـن فرزنـد کـه بـه صـورت میانگیـن بـه حـدود سـه و نیـم سـال
رسـیده اسـت .زوجهـا زمـان زیـادی از سـالهای طالیـی بـاروری و
فرزنـدآوری را از دسـت میدهنـد و ایـن مسـأله موجـب کاهـش تعـداد
فرزنـدان یـک خانـواده نیـز میشـود .از سـوی دیگـر اقـدام دیـر هنـگام
بـه فرزنـدآوری موجـب از دسـت دادن زمـان مناسـب بـرای درمـان
نابـاروی شـده و در نتیجـه منجـر بـه افزایـش شـیوع نابـاروری در
سـالهای اخیـر شـده اسـت.
توجه به زمان فرزندآوری یکی از نکات مهم و کلیدی در باروری سالم

است .متأسفانه امروزه بسیاری از افراد ازدواج خود را تا سن  20الی
 30سالگی به تعویق میاندازند ،به طوری که میانگین سن ازدواج
در خانمهاو آقایان ایرانی نسبت به گذشته افزایش یافته است .این
نکته بسیار مهم را نیز باید مد نظر داشت ،ا گرچه وضعیت بهداشتی
و مراقبتهای دوران بارداری نسبت به گذشته بهبود چشمگیری
داشته است ولی این مسأله نمیتواند تأثیری بر جلوگیری از کاهش
توان باروری ناشی از افزایش سن داشته باشد.
چنانچه ذکر شد اهمیت زمان باروری و اثرات آن بر زندگی فردی
و اجتماعی مردم و همچنین جهت عمل به «سیاستهای کلی
جمعیتی» ابالغی از طرف مقام معظم رهبری (دامه ظله) و رسیدن
به هدفهای مورد نظر این سیاستهای جمعیتی موجب شد تا در
این نوشتار به نکاتی در زمینه آن چه که باید زوجهای جوان درباره
زمان مناسب برای فرزندآوری و اهمیت آن ،همچنین فاصله گذاری
بین تولدها بدانند ،اشاره کنیم.

زمان مناسب برای باروری و فرزندآوری
در خانمها سن مناسب برای فرزندآوری در محدوده  18الی 35
سال است .میزان باروری در خانمها با سن ،ارتباط معکوس دارد
و قدرت باروری با افزایش سن کاهش می یابد .بعد از  35سالگی
کاهش باروری با سرعت بیشتری همراه است به طوری که شانس
بارداری از  20درصد در سن  30سالگی به کمتر از  5درصد در 40
سالگی کاهش مییابد .همچنین با افزایش سن کیفیت تخمک نیز
پایین میآید و میزان تخمکهای غیرطبیعی افزایش مییابد و در
نتیجه خطر تولد نوزاد دارای ناهنجاریهای ژنتیک مانند سندرم
داون (تریزومی  )21افزایش مییابد به طوری که خطر تولد نوزاد مبتال
به ناهنجاری ژنتیکی تریزومی در مادران در بیست سالگی دو تا سه
درصد است؛ ولی این خطر در مادران  40ساله با یک افزایش بسیار
زیاد به  30درصد میرسد .با افزایش سن عالوه بر کاهش باروری،
احتمال بروز برخی مشکالت برای سالمت مادر و جنین افزایش
مییابد .بعد از  35سالگی در خانمها بیماریهایی نظیر فشارخون
و دیابت ممکن است بیشتر یا شدیدتر شود که در دوران بارداری نیاز
به کنترل منظم و آزمایش دارد.
همچنین در آقایان افزایش سن به کوچکتر شدن بیضهها ،کاهش
حجم منی ،کاهش تحرک اسپرمها و افزایش تعداد اسپرمهای
دارای اشکال غیرطبیعی منجر میشود و در نتیجه قدرت باروری
ً
کاهش می یابد .ا گرچه در مردان معموال تا سنین باال قدرت باروری
وجود دارد ،ولی افزایش سن با افزایش مشکالت کروموزومی در
اسپرمها همراه است به طوری که باروری در سنین باال میتواند
منجر به بیماریهای شدید روانی ،اسکیزوفرنی ،اوتیسم ،مشکالت
قلبی و ناهنجاریهای عصبی در فرزندان شود.

فاصلهگذاری مناسب بین تولدها
فاصله بین تولدها به فاصله زمانی بین تولد نوزاد با زایمان قبلی (تولد
نوزاد زنده یا مرده) گفته میشود .فاصله زمانی مناسب بین فرزندان
سه سال است که براساس اطالعات موجود ،در ایران فاصله بین
بارداری اول و دوم ،دوم و سوم به بیش از پنج سال افزایش یافته
است .مطالعات مختلف نشانگر فاصلهگذاری نامناسب (کاهش یا
افزایش فاصله بین تولدها) است که عوارض متعددی بر سالمت
مادر و کودک خواهد داشت .در هر دو حالت فاصلهگذاری کم یا
زیاد بین بارداریها احتمال تولد نوزاد نارس و کم بودن وزن نوزاد در
هنگام تولد و مردهزایی افزایش مییابد.
براساس مطالعات انجام گرفته ،در بیش از یک چهارم موارد
فاصلهگذاری بین بارداریها در ایران زیاد بوده و به بیش از شش
سال نیز رسیده است .فاصلهگذاری زیاد بین بارداریها ،احتمال
حاملگیهای باالی  35سال را (که به عنوان حاملگیهای پرخطر
شناخته میشوند) افزایش میدهد که درباره تأثیرات منفی آن بر
سالمت مادر و کودک اشاره شد .همچنین این امر میتواند به
کاهش باروری و پیامدهای ناشی از آن مانند کاهش تعداد فرزندان
یک خانواده منجر شود.
در فاصلهگذاری کم بین بارداریها ،عوارض دیگری مانند سوء
تغذیه مادر ،استرس پس از زایمان و افزایش احتمال مرگ مادر نیز
میتواند اتفاق بیفتد .همه این موارد لزوم توجه بیشتر به رعایت
فاصله زمانی بین تولدها را نشان میدهد.

نتیجهگیری
با توجه به اهمیت رعایت زمان مناسب برای فرزند آوری در سالمت
جسمی و روحی والدین و فرزندان و جلوگیری از عوارض سوء ناشی از
آن ،ارایه آموزشهای الزم به زوجها و همچنین اتخاذ سیاستهای
تشویقی در این زمینه ضروری به نظر میرسد.
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