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پیشگفتار

ر  رم ۀ « تییداای ایاانان ومعیاات»را یااد باانا  وااد یس رم مابااد ر   کتاایبی کااه ر  رداات 
تییدی وهیه  کی تییدی نسسی اوتمینی م ادتفیرۀ راقش سیین کی تییدی ا تد م رکتنا  ومعیت

تییدی م نانمه   هی پژمهش م ود یس قسی یده ر  منکز ومعیت تده ادت. این اان ردتیم ر دیل
ه آزار ادا می ماباد رهی این ادات. هادف اصاسی از       نسسی اوتمینی راقش،یه اصفهین م راقش،ی

های  آمای   باسره     وألیف این کتیفی وهیة یک متن ر دی بی ادتفیره از مییبع مه  م آصنین راره
تییدی آتیییی  هی م ک یقی که بی مفیهی  م مسقسنیت ومعیت ادت. بنا  راقش سیین دیین  تته

م ک ایقی  ا کاه صساهاین     2ای عنیاف کانره  قدا قد ر  مالدمة هن هصل بنصی مفیهی  کسیاد   ا و 
ای. کتیف تیمل چهی ره هصل  مطیلعة بیشتن ه تید ر  پیقستت صفایت به مییبع ری،ن ا ویا راره

تییدیِ اینان آمده ادت. هصال رمی وای    تییدی م مییبع ومعیت ادت. ر  هصل امل دیبالة ومعیت
یات ایانان اصتصایص ییهتاه م     قه  به دیصتمین ومعیت م هصل ره  وی رمازره  به بنکیت ومع

ق،ان  ومعیات ایانان آماده ادات.       هی  ومعیتی م آییده ر  هصل دیزره  م چهی ره  دییدت
 ا از دییت اییتنقتی منکاز   2632هی  دنتمی   دیل  م بنصی راره 2631هی  دنتمی   دیل  راره

کتیف هیاسز   ف اینوی زمین صیومة وألی 2631. نفتیی ادت قتیی  دنتمی   دیل ای آمی  اینان ننهته
 صس ت کیمل میتشن قشده ادت. به

های م م اییع    های  صایی دنتامی      هی  آمی   میتیی ادت بن ویادیل راره  و زیه م واسیل

                                                                                                                                              
   زین مناوعه تسر:هی تییدی به کتیف مفیهی  م مسقسنیت ومعیت ر بی ۀ بیشتن ةبنا  مطیلع .2

 .ی وهنان: دمتهی  مییقی م زمییه تییدیی ومعیت ی(2636)یی دناا 
  های  طه قاس السهیی وهانان: منکاز مطیلعایت م پاژمهش      ةی ونوم اهیمی  ومعیت ی(2617)  کین م وی هیپتا 

 ومعیتی آدیی م ا ییقسدیه.

 اتتی ر مین م آمسزش پزتکی.ی وهنان: مزا ت بهدکتیف  اهیمی  ومعیت ی(2613) م همکی ان بین صسشا 
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هی  صایی از انادار مطساق     هی ( ر یق م  متنی م بن این ادی  راره هی  )دی ه بییوی به تیصص
اقاد. کسماة داه  معایرل صاسبی بانا         ویادیل تاده   6م ده  1ی ق یت2به اندار ق یی میزان )قنخ(

های  ومعای م    که ر   دایقه  اق،سی ی آن قی ت. ر  هصل منبسط به قینم  اق یقیی بی وسوه به این
زبینی کسمة میزان باه کای  ننهتاه تاده ادات م ر ما اع        هی م قشنییت اق،سی ی بتی بنصی کتیف

   کسمة میزان  ا به کای   غسط  ای  م مصطسای ادتی ونویح راری بنا  هعیلیتی اتتغیل م بیکی
 ای.  بینی. ر  مسا ر ری،ن میقید بیدسار  م تهنقشییی به وی  ده ی ر صد  ا به کی  بنره

اهلل   اد ی آ ییاین رکتان بییاب     هی  ا زقدۀ اداتیران نانان   قسی یده صسر  ا مدیسن کمک
زی نا مه پ  راقاد. باه   زق یقیی رکتن ماماد مینزایای م رکتان مامادو ل نییدای تاساز  مای       

آ ای  رکتان نسینقای    « دامت »راق  از مدین ماتنی ننمه نساسی اوتماینی اقتشای ات دایزمین      می
 نساسی  نانمه  کی تایی   م کنرقاد  مفیاد   های   یی اهیمای  کتایف  چای   ر  ما یی وینیز  که

میژه مینادتی  ماتنی آ ی   به آن دیزمینی اقد کی ان ردت دیین م بنهمید صیق  دنکی  اوتمینی
 اداتین   یاز   بنقیماه  م مادینیت  دایزمین  آمای   ا تاد  کی تیی  قیر   آ ی  از بییزارهی همچیین

 .کی   د راقی م وشکن اصفهین

هی  از آن کتیف این ر  که مالیپت م قشنییت هی م کتیف صیبیین از راق  می پزی پییین ر 
 م،ان  کی  را   امیقت ای به طس  کیمل مطیلب کستیده قالل ر . کی  ددید،زا   ای کنره ادتفیره

 ر  ملی تده ادتی مپیش پس یی مزییر ک  کسمیت یی نسییی ص صه به قیچی  که مسا ر بنصی ر 
 .ای  ا  دیقده مطسب مفهسی هن صس ت
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1. rate 

2. ratio 

3. proportion 
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مقدمه

 ددی ر  طاسل بیایت    تییدی که نمن آن به رمی ت دیل قمی ا  م قسپی  ومعیت نس  بین  تته
تییدای تایمل میایببی باسر کاه       کسویه صسر واسل ت،نهی راتته ادت. املین وعای یف ومعیات  

نینقاد. ایان    تییدای وای  مای    تییدی م مانری  نتییدیی  ما هی ر   سمنم زی ت امنمزه بیشتن آن
تییدای  ا نذتاته از تاییصت     هی  کمّی ومعیت وکیه راتاتید م ومعیات   وعی یف بیشتن بن وییه

 (.6: 2613زارهی  راق تید )امین آمی  ی مطیلعة و میقیی  ماقی م اص  ی ومعیت می
تاسری   ت قمای هی  و میقیی  ماقی م اص  ی ومعی تییدی تیمل میژنی امنمزه ومعیت

نیاانر.  مپن پنداای  هاای  ا تصاایر  م اوتمااینی م هنهی،اای ومعیاات  ا ر باان ماای   بسکااه وییااه
 راقد: تیی  هناق س ی مطیلعة ومعیت  ا تیمل ده   مت ادیدی زین می ومعیت
هی  دانی وایسی مقاع زقیتاسییی      هی بنب ب میژنی . اقدازه م آ ایش یی ونکیب ومعیت2

 طس  ص صه وصسین یک ومعیت ر  یک لاظة مشخص. به وسزیع مکیقی م ر وة واصیسی یی
نذا قدی یعیی بای م  ی   طس  م تالی  بن این ونکیب وأاین می . هناییدهی  مختسفی که به1

 منگ م مینی ازرماجی مهیونت م غینه.
هی  متالیبسی که میین این نییصن ای تی م پسیی م مایط اوتمینی م ا تصایر  م   . ماب ت،ی6

 ( موسر را ر.Pressat, 1989: 54هی ) هنهی،ی آن
بان ایان بایم  ادات کاه       2ن کنره ادات. میدال  یتییدی قیز ب یی  وغی مادمرۀ کی  ومعیت

تییدای و امیقیی نسا  اصا ح قاژار م       تییدایی مانری   هی  ا تصیر ی ژن تییدی بی وییه ومعیت
اقد که هنآقچاه باه    بن این نالیده 1م راقکن که هیمدن تییدی آمی   ا وییط را ری ر  بیلی  آدیب

تییدی مطیلعاه تاسر. بییاد چای چسبی مواسر راتاته        وساقد ر  ومعیت ومعیت منبسط ادت قمی
 بیتد که میهیت آن کیم ً اصتصیصی بیتد.

                                                                                                                                              
1. Whipple 

2. Hauser and Duncan 



شناسیایرانجمعیت3

 

تییدای قیاز ریادنیه یک ایقی ریاده       تاده ر  ومعیات   از قظن مسقاسا م مییبام مطانح   
 یاز    دی ر  مفهسی مدیع صسر تیمل مییببی میقید وغذیهی اتتغیل م بنقیماه تیی تسر. ومعیت قمی

هی  مدینیت میایبع م پیشانهت داالف     قینم  اق یقیی وسزیع ر آمدی اقتخیف وکیسلسژ ی دییدت
تییدای ماادمره م ن اتنۀ     که بنصی بن ایان بیم قاد کاه ومعیات     میر  زقدنی ادت. ر  بیلی 

 ا از دایین نساسی وادا     تاسر کاه آن   ا   ا تیمل می همشخصی را ر م مسقسنیت م مییبم میژ
تییدی م مییبم آن بن این بیم  ادات   قمن مشخص کنرن رامیة ومعیت مادتیما کید. تن  می

هی م اط نیت منبسط به صاسر  ا را ر   هی م قکته تییدی هنقیهی قظنیهی  یقسنی دییدت که ومعیت
تییداای را ا   ا  اداات. ومعیاات هاای  و نباای میااژه  م وکییااک ییم را ا  ادااتدپل ادااتالنا

های  مخصاسص باه صاسر ادات م       نیان  م وعمای    بیاد ی اقادازه   هی  مشیهدهی ایتی طیاله  مش
های  وف این متغیّنهای      نینر م وکییاک  هی  مطیلعة  مابط نست م معسسلی  ا به صدمت می  مش

 مر    ومعیات ر  آییاده باه کای  مای     بییای هناییادهی   ا  را ر که بنا  پیش نذتته م بیل میژه
(Shrivastava, 1995: 6-8.) 

ا  م  تییدی راقشی م تالل ادتی به نست میهیت بین  تاته  بن این ادی ی هنچید ومعیت
های میقیاد قظایی اوتماینیی ا تصایر  م       وساقد صسر  ا از دیین قظیی آدیقی قمی ا  بسرن به  چیدوییه

هی   ویقیة  تته هی  قظیی ومعیتیی مشی کت همه نیدییدی ودا کید م بنا  ر ک مدیع پیچید
 (.Clark, 1986: 5مختسف ب یی  مه  ادت )

تسری  آم   م واسیل آمی   مادمر قمی مطیلعة ومعیت هالط به دی شی تمی شی ومع
ممین م مهیونتی متغینهی  ماب ته قی تیدی بسکه ماب ت،ی تدید  به م یئل  زینا بی م   م منگ
ییدی را قد. هننسقه وسویه آای  م وغیینات ومعیات بییاد از باسزۀ دای ش     ت اوتمینی م زی ت

هی  قظان  ری،ان نساسی غیهال      آمی   نییصن مؤان ر  رنننسقی هناون  مر م از ادتفیره از  یلب
 (.231: 2671قمیقد )مهیوناقیی 

تییدی ر  رقیی  امنمز بیشتن باه رلیال کای بنر  باسرن آن ادات.  یچای ر        اهمیت ومعیت
وغیینات ومعیتی م وغییانات  »بن این بیم  ادت که  ییتیی  آمنیکی ا تصیرران م ومعیت 2لینای تن

ا تصیر  ا وییطی وی،یویگ بی ه  را قد. وغیینات ا تصیر  دیب وغیینات ومعیتی م آن قیاز بینام   
(. انان بتاسان ایان ال،اس  ا باه وغییانات اوتماینی        223: 2631)میکسی « تسر وغیینات ا تصیر  می

لاذا ر    وسان نفت وغیینات ومعیتی زمییة هننسقه وغیین ا تصایر  م اوتماینی ادات.    وعمی  رار می

                                                                                                                                              
1. Richard Easterlin 
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هی  وسدعة ا تصیر  م اوتمینی بنا  آییدهی  یل از هان چیاز پزی ادات چ،اسق،ی       یز  بنقیمه
ابعیر ومعیت ر  نذتته م بیل م وغیینات آن ر  آییده مس ر وسوه  انا  نیانر. ایان کتایف قیاز      

 یز  وسدعة ا تصیر  م اوتماینی  م   ر آمد  ادت بنا  بنقیمه از یک متن ر دیی پیش نذتته
ر  ایاان  ادااتی ومعیاات ایاانان از قظاان اقاادازهی داایصت م واااسل ر  طاای تصاات داایل نذتااته  

هییی بنا  آییده صس ت ننهتاه ادات.    بییی ( و زیه م واسیل تده م ر  پییین پیش26612631)
ه کشس هی  ر  بیل وسدعه ادت که مییبع ومعیتی ق ایتیً وایمعی   صستیختیقه اینان وزم آن ردت

را ر. وی به بیل قُه دنتمی   ومعیتی ر  آن صس ت ننهته م ایت م ییع بییوی آن  م به کیمال  
 دادی ر  ایان مادتو کسوایه      تییدی ر  اینان به یک  نن قمای  تدن ادت. هنچید دیبالة ومعیت

تییدی ر  اینان بی دنتمی    هی  پیدایش ومعیت شیقها  راتته ادت. املین ق  تد  یبل م بظه
الدملاه اایهن تاد م واد یس ر م       ش. وسدط نیدالغفی  ق ا   2133را الخ هة وهنان ر  دیل 

ر  راقشکدۀ بالسق م نسسی دییدی م ا تصایر  م باه میاژه از دایل      2623تییدی از دیل  ومعیت
وهنان تانما تاده ادات. از آن پاسی     ر  ننمه نسسی اوتمینی راقشکدۀ اربییت راقش،یه  2661

های  ومعیتای    ا  راتاته م مناکاز م مؤد اه    م فاه  تییدی ر  اینان دین وکیمسی بی راقش ومعیت
هی  معتین  به چی   دایده ادات کاه ر  هصال امل ایان       هی م قشنیه چید  ای یر تده م کتیف

 تسقد. کتیف معنهی می
 




