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 خصوصیات جمعیتی و اجتماعی - 3-3

 قروه درجزینشهر 

 

         

 خصوصیات جمعیتی -1-3-3

 

 الف: سابقه و تاریخ زندگی در شهر

 

قروه در جزین یکی از قصبه های قدیمی و تاریخی  استان همدان است که تاریخ  

وت حمدوی در سکونت و زندگی در آن به دوره های قبل از اسالم و عهدد ساسدانیان میرسدد ی  یداق

این محدوده را به ندام درکجدین  تبدت کدرده و   م هجری تالیف شدههفتکه در قرن کتاب تاریخ خود

احمد در کجینی  بدوده اسدت کده در ادب و عر دان  ابن قاسمگویا زادگاه دانشمند دوره اسالمی احمد

 شهرت داشته است ی

ان و در دامندده شددهر قددروه درجددزین  درشددمال دشددت رزن در  هندده شددمالی اسددتان همددد 

اسدت و بده ت ده هدای  واقع  کوهستانی در دامنه های شهر نکوهستانهای منطقه آوج قرار دارد ی ای

ت ه باسدتانی  601در محدوده شهرستان رزن بالغ بر سنگی معروف به سه برادر  محدود میشود ی

دوران  درایددن محدددوده از در مراکددز زیسددتی   شناسددایی شددده کدده نشددانه  قدددمت سددکونت و زندددگی

 نان ترکی  است یآمردم این شهر  مسلمان شیعی و زیان  بسیار قدیم است ی

در گذشته که این محدوده روستا شناخته میشد قنات معدروف بده میالجدرد بده  خانده هدا و  

ب میرساند ی این قنات از شمال بده جندوب  ادامده داشدت و در مسدیر آن کشدتزار آ نآ کشتزار های

 هبدا تاسدیک کارخانده سدیمان همددان در نزدیکدی قدرو 6150از آغاز دهه  های مردم قرار داشت ی

یدن شدهر رشدد و گسدترر شدهر آغداز گردیدد و ادر  6116در سدال  درجزین و تاسدیک شدهرداری

 کشتزار ها به ساخت و ساز اختصاص یا ت ی

 

 ب:   تحول و رشد جمعیت شهر 
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جمعیت ساکن در انجام شد   شمار  6145در سرشماری عمومی کشور که در سال 

  شهر شناخته قروه درجزین  در آن زمان    نفر گزارر شده بود ی  4640این شهر  محدوده 

 شناخته میشد ی همدان  وابسته به شهرستان رزن  بخر از   نمی شد و به عنوان قصبه ای

قروه  که در سال های قبل از انقالب اسالمی انجام شد   در شهر 6155در سر شماری  

دراین  رشد ساالنه جمعیت  که نشان می دهد   نفرجمعیت گزارر شد 5055ن  تعداد در جزی

 استیدرصد بوده  2معادل  شهر

بدا تاسدیک شهرسدتان رزن  و بخدر درجدزین درآن  6116درسدال بعد از انقالب اسدالمی 

در زمدان در قروه درجزین نیدز شدهرداری تاسدیک گردیدد و مرکزیدت بخدر را عهدده دار گردیدد ی

جمعیدت  شماری عمومی  صورت گر ت کده مطدابا اسدناد آن سر6115در سال     حمیلیجنگ ت

نفدر ا دزایر یا تده و رشدد سداالنه جمعیدت نیدز ا دزوده شدده و سداالنه 1006به قروه درجزین  شهر

کارکندان و کدارگران  سدکونت ایدن امدر نتیجده گدرایر  دراوان در صدد بدالغ گردیدده اسدت ی 9/2به

 ر  بوده است ی کارخانه سیمان دراین شه

نفر و رشد    0625دراین شهر معادل  شمار جمعیت6105سرشماری عمومی سال در

رشد در سالهای اخیر در سراسر کشور  گزارر شده است ی کاهر در صد  5/6ساالنه  آن

که علت اصلی آن کاهر موالید و دیر ازدواج کردن جوانان است که در بخر مشاهده میشود 

 به آن  رداخته میشود یهای بعدی این گزارر 

شمار سکنه این شهر را معادل  6165در نتایج مقدماتی سرشماری  مرکز آمار ایران   

 درصد بوده است ی 9/6نفر اعالم داشته که رشد ساالنه اندکی ا زایر داشته و برابر  9452

  6165تا    6145را در طول  سالهای خانوار و جمعیت  تغییرات و تحوالت زیرجدول  

 دهد  :ی نشان  م برای شهر قروه درجزین بر مبنای اسناد آماری موجود در مرکز آمار ایران 

 :  تحوالت خانوار و جمعیت قروه درجزین 331-1جدول 

 درصد بعد تعداد تعداد  

 رشد ساالنه خانوار جمعیت خانوار سال ها 

1345 768 4140 5.4   

1355 980 5055 5.2 2.0 

1365 1240 6708 5.4 2.9 

1375 1725 7825 4.5 1.5 
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1385 2459 9452 3.8 1.9 

 2.1   1338-58میانگین رشد ساالنه 

 سرشماریهای عمومی . -ماخذ  :  مرکز آمار ایران 

 ساختار سنی و جنسی جمعیت – ج

درسالهای اخیر در سراسدر کشدور سداختار سدنی و جنسدی   بده ویدهه در شدهرها   د  دار 

راوان شده است ی زیرا به علت کاهر  موالید  که نتیجه کمتدر شددن ازدواج و تحول و تغییرات   

کاهر تعداد  رزنددان در خدانوار هدای شدهری اسدتی هدرم سدنی جمعیدت کده نمدایر سداختار سدنی 

وجنسی جمعیت است  دگرگون شده است ی آتار این  د ید ه در سهم در صدی جمعیت آشکار است 

شدماری اسدت  در  انجام سر شامل متولدین دوره  نج ساله قبل ازیگروه سنی کمتر از  نج سله که 

درصد  از جمعیت را شامل میشد  در سال  9/66  معادل 6115که در سال   قروه درجزین شهر

 از کل جمعیت شهر را تشکیل می دهند ی  4/0به  6165و درسال  در صد  2/60معادل    6105

نددان   و یددا بدده عبددارت دیگددر بدداال ر ددتن سددن ایددن  دیددده بدده علددت د یددر ازدواج کددرد ن جوا

ازدواج   ایجدداد  اصددله در بددین تولددد  رزندددان و کدداهر متددو سددط  رزندددان هددر خددانوار اسددت ی در 

حقیقت اکتریت خانوار ها  به ویه ه زوجین جوان که سواد و آگاهی بیشدتری نسدبت بده نسدل هدای 

 راد خانوار خود را کاهر داده اندد ی تدورم قبلی دارند با اجرای برنامه های تنظیم خانواده  تعداد ا

و گرانی هزینه های زند گی نیز به عنوان یک عامل اقتصادی در کنار عامل جمعیدت شناسدی در 

 این  دیده اتر گذار بوده استی

نقل  قروه درجزین رشه 6105عمومی سال های  که از گزارر سر شماریزیر  و لجد 

 سازد ییاد شده را نمایان می  موارد می شود

1338 -توزیع سنی و جنسی جمعیت شهر قروه در جزین  -331-2جدول   

 سن
 زن مرد مرد و زن

 درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد

 4-0 801 10.2 411 10.5 390 10.0 

 9 -5 1060 13.5 526 13.4 534 13.7 

14-10 1174 15.0 559 14.3 615 15.8 

19-15 928 11.9 442 11.3 486 12.5 

24-20 642 8.2 293 7.5 349 8.9 

29-25 625 8.0 332 8.5 293 7.5 
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1338 -توزیع سنی و جنسی جمعیت شهر قروه در جزین  -331-2جدول   

 سن
 زن مرد مرد و زن

 درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد

34-30 534 6.8 314 8.0 220 5.6 

39-35 456 5.8 261 6.7 195 5.0 

44-40 347 4.4 172 4.4 175 4.5 

49-45 237 3.0 93 2.4 144 3.7 

54-50 186 2.4 85 2.2 101 2.6 

59-55 193 2.5 99 2.5 94 2.4 

64-60 226 2.9 130 3.3 96 2.5 

69-65 166 2.1 82 2.1 84 2.2 

70-74 134 1.7 66 1.7 68 1.7 

75+ 116 1.5 57 1.5 59 1.5 

 100.0 3903 100.0 3922 100.0 7825 جمع

 . 1338سرشماری عمومی  -ماخذ  :  مرکز آمار ایران 

 

 

هرم سدنی شدهر در سرشدماری عمدومی سدال نمودار  برای نمایر بهتر تغییرات یاد شده  

 ارایه می شودی  در صفحه بعدی  6165و 6105های 

رانشان می دهدی در حالی که در  مقایسه این تصو یر ها    رو ر تگی  ایه های هرم سنی

بدوده  و شدکل هدرم سدنی متلتدی کامدل شددایدن  دیدده مشداهده نمیدر سالهای  قبدل  هرم سنی جمعیت

یهرم های سنی برای نمایر ساختار سنی جمعیت وتغییرات آن بده کدار مدی رود و تحدوالت است 

 تاریخی آن را نمایان می سازد ی 
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 1385  -  درجزین ختار سنی و جنسی جمعیت شهر قروهسا  :   331-3جدول

 زن مرد زن مرد و های گروه
 درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد سنی

 4-0 700 7.4 364 7.6 336 7.2 

 9 -5 723 7.7 374 7.8 350 7.5 

14-10 884 9.4 455 9.5 429 9.2 

19-15 1149 12.2 589 12.3 559 12.0 

24-20 1200 12.7 609 12.7 592 12.7 

29-25 945 10.0 489 10.2 457 9.8 

34-30 761 8.1 393 8.2 368 7.9 

39-35 648 6.9 335 7.0 312 6.7 

44-40 530 5.6 278 5.8 252 5.4 

49-45 491 5.2 240 5.0 252 5.4 

54-50 387 4.1 187 3.9 200 4.3 

59-55 269 2.8 129 2.7 140 3.0 

64-60 217 2.3 101 2.1 117 2.5 

69-65 179 1.9 81 1.7 98 2.1 

70-74 170 1.8 77 1.6 93 2.0 

75+ 198 2.1 91 1.9 107 2.3 

 100.0 4660 100.0 4792 100.0 9452 جمع

 

 میزان هاي رشد طبیعي جمعیت و مهاجرت  - د

 

در هر جامعه یا شهر توان طبیعي براي رشد جمعیت وجود دارد كه از تفاوت موجود بین 

 موالید و مرگ حاصل مي شود و نسبت آنها را بكل جمعیت  میزانهاي حیاتي مي نامندی
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موال توسط ادارات تبت احوال تبت و گزارر میشود  ولي آمار موالید و مردگان مع

بدالیل گوناگون این آمار داراي نقص و نارسایي هایي است كه بیشتر بعلت عدم گزارر این 

وقایع از طرف مردم میباشدی در مواردي نیز بویهه در مورد آمار مردگان   ون  وت ا راد 

شاهده مي شودیناگزیر براي شناخت و تعیین گزارر نمي شود كم شماري  راوان در آمار تبتي م

نمي توان از آمارهاي تبتي مربوط به  قروه درجزین  میزانهاي حیاتي و رشد طبیعي جمعیت شهر

تبت احوال منطقه استفاده كردی كاربرد روشهاي غیر مستقیم براي محاسبه شاخص هاي جمعیتي 

دارد رواج داردی در این زمینه با و میزانهاي حیاتي در اغلب موارد كه این نارسایي وجود 

رله  –از ساختار سني جمعیت و هرم سني مي توان با كاربرد رور معروف به دكترجي  استفاده

(J.Rele – Methodمیزانهاي الزم را محاسبه و تعیین كردی ) 

این شاخصها و میزانها شامل موارد زیر است كه عناوین  اسامي اختصاري و شرح هر 

 شود:كدام بیان می

6-GRR –    میزان ناخالص تجدید نسل كه نشان میدهد هر مادر  ند  رزند دختر بدنیا

مي آورد و یا بعبارت دیگر هر نسل از مادران  ه ضریبي از نسل مادران آینده را جایگزین خود    

 میكندی

Gross Reproduction Rate 

2-R  F T – ول دوران باروري كه میزان باروري كلي یا متوسط  رزندان هر زن در ط

 Total Fertility Rateسالگي را  وشر میدهد: 50تا  65بطور معمول سالهاي 

1- R  F G-  میزان باروري عمومي كه نشان میدهد ساالنه  ند تولد در مقابل یك هزار

 General Fertility Rateسالگي( وجود داردی 49-65نفر زنان واقع در سن باروري )

 4-CBR – والدت  كه نشان میدهد در هر سال به ازاي یك هزار نفر جمعیت  میزان خام

 Crude   Birth   Rateموجود  ند واقعه والدت )نوزاد زنده( وجود داردی
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5 -R  D C –  میزان خام مرگ و میر كه عامل كاهنده جمعیت است و نشان میدهد ساالنه

   Crude   Deathمي كنندی به ازاي هر یك هزار نفر جمیعت ساكن در محدوده  ند نفر  وت

Rate 

1-NIR-    4میزان ساالنه رشد طبیعي كه از تفاوت موجود بین میزان والدت )ردیف 

( تعیین مي شود و نشان میدهد در صورت  قدان عامل مهاجرت  توان 5(با میزان مرگ )ردیف 

   Naturalطبیعي یا  تانسیل ا زایر جمعیت در هر سال  قدر ) ند در هزار( استی

Increase   Rate 

0-NMR-  میزان خالص مهاجرت  كه تفاوت موجود بین واردشدگان و خارج شدگان را

در طول یك سال و برحسب هزار نفر جمعیت نشان میدهدی بعلت  قدان آمار تبتي واردشدگان و 

خارج شدگان براي محاسبه این میزان به رور غیرمستقیم اقدام میشود و از تفاوت موجود بین 

 Net   Migrationد واقع جمعیت با رشد طبیعي آن  میزان خالص مهاجرت تعیین مي شودیرش

  Rate 

یادآوري مي شود در اغلب كشورهاي جهان اداره اقامت یا  لیک محلي نسبت به تبت آمار 

مهاجرت  یرامون ورود و خروج ا راد به یك محله یا منطقه اقدام مي كندی ولي در ایران  نین 

 م نمي شودیامري انجا

6-GR-  یا رشد واقعي جمعیت كه نشان میدهد در هر سال به یك هزار نفر سكنه موجود

 ند نفر ا زوده میشودی این ا زایر از تعامل دو  دیده رشد طبیعي و مهاجرت حاصل میشودی 

براي محاسبه این شاخص از ارقام سرشماري كه در مقاطع مختلف گزارر شده است استفاده 

 Growth   Rateمیشودی
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9-  Eo -   امید زندگی یا متوسط طول عمر هر نوزاد در محدوده مورد بررسی  ی ازاین

   Expectancy  at میزان برای تعیین سطح مرگ و میر در سنین مختلف استفاده می شود ی

Birth 

ا براي    ر قروه درجزین محاسبه شاخص ها و میزان هاي عمده جمعیت شناختي شهر

 ساله  و تحوالت آنها را در هر دوره  درجدول زیر نمایان  است ی دوره هاي  نج

 

 :  تحوالت شاخص ها و میزان های تغییرات جمعیت در شهر  قروه درجزین  331-3جدول 

 دوره سالهای واحد شرح میزان ها عالیم

 58-38 58-51 51-38 سنجش و شاخص ها اختصاری

G R R 0.96 0.88 1.04  رزند دختر میزان خالص تجد ید نسل 

T F R 1.95 1.8 2.1 تعداد  رزندان متوسط تعداد  رزندان هر مادر 

G F R 63.8 58.4 69.1 در هزار میزان باروری عمومی 

E O 66.5 68.0 65.0 سال طول متوسط عمـــر 

C B R 18.9 17.3 20.5 درهزار میزان خام والد ت ساالنه 

C D R 4.6 4.5 4.8 رهزارد میزان خام مرگ و میر ساالنه 

N I R 14.3 12.8 15.7 درهزار میزان ساالنه رشد طبیعی جمعیت 

G . R 19.0    درهزار رشد واقعـــی ساالنه 

N M R 4.7     در هزار میزان خالص مهاجرت 

 توضیحات :  برای فورمولهای ریاضی روش محاسبات به کتاب زیر مرجعه شود :

 . 1331 -انتشارات سمت  -لیز جمعیت شناختی آنا -دکتر حبیب هللا زنجانی 

 

  والدت عمدومی درایدن شدهر در سدالهای هدای جدول باالو تحلیل آن نشان میدهد که میزان

درهددزار بددوده اسددت  کدده از 6/4درهددزار و میددزان مددرگ و میددر برابددر   5/20معددادل  60-6105

 ی آید ی در هزار بدست م  0/65تفاوت آن دو میزان رشد طبیعی جمعیت برابر
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بددا تغییددر در میددزان والدت و میددزان مددرگ  میددزان رشددد   6160-65در دوره سددالهای  

 1/64درهزار رسیده اسدت ی  کده میدانگین دهسداله آن برابدر  6/62طبیعی اندکی کاسته شده و به 

بدسدت در دو سرشماری  ولی رشد واقعی جمعیت که از تفاوت آمار جمعیت درهزار بوده است ی 

درهدزار اسدت    0/4بدوده اسدت ی تفداوت ایدن دو  میدزان برابدر در هزار   0/69 برابرآمده است  

 ی در سالهای مذکور است قروه در جزین  که نشانه میزان خالص مهاجر  ذیری شهر

ت در دوره اخیدر تغییراتدی در رشدد جمعیدت ایدن شدهر حاصدل شدده و شدماری از قدر حقی

کده نشدانه وجدود جاذبده و امکانداتی بدرای نگهداشدت روستاییان اطراف دراین شهر جذب شدده اندد 

 جمعیت دراین شهر میباشد ی 

انگیزه مهاجرت معموال" وجود بازار کار و امکانات اشتغال برای روستاییانی است  کده  

 از حوزه نفوذ و روستاهای واقع درحریم شهر  به قروه درجزین مهاجرت می کنند ی

 

در بررسدی محددوده منطقده و شهرسدتان رزن اشداره الزم به یاد اوری است همانطور که  

گردیده است جمعیت روستایی این شهرستان به علت کمبدود امکاندات کدار و  عالیدت و زمدین وآب 

میدزان رشدد  6115-05کشاورزی ناگزیر به مهداجرت هدای  دراوان اقددام میکنندد و طدی سدالهای 

  هایلدر دوره سددا ولددی   بددوده درصددد  – 9/0سدداالنه جمعیددت در مندداطا روسددتایی منفددی و برابددر

 بوده است ی -0/6بیشتر شده و معادل  65-6105

مهداجر  شهر های ایدن شهرسدتان از امکاندات محددودی بدرای جدذب و نگهداشدت جمعیدت    

برخوردار هسدتند و نداگزیر حجدم قابدل تدوجهی از ایدن جمعیدت  بده سدایر منداطا اسدتان  روستاها 

  ر مناطا مهاجر  ذیر  کشور مهاجرت میکنند ییاهمدان و یا تهران و اصفهان و س

ست سال اخیدر یجدول زیر تحوالت جمعیت شهری و روستایی این شهرستان را درطول ب 

  برمبنای آمار سرشماریهای عمومی کشور نشان میدهد  

 :  تحوالت جمعیت در شهرستان رزن 331-8جدول 

 سالها
 روستایی شهری کل شهرستان

 رشد جمعیت شدر جمعیت رشد جمعیت

1365 128611  14892  113719  

1375 123790 -0.4 19857 2.9 103933 -0.9 

1385 113053 -0.9 24953 2.3 88100 -1.7 
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 سرشماریهای عمومی . -ماخذ : مرکز آمار ایران 

 
 

        

که قروه درجزین و دما است  –شهر رزن شامل  کانونهای شهری این شهرستان          

  25981نفر به 69680مجموع جمعیت ساکن دراین شهرها از  6108-68اصله سال های در 

 5نفر رسیده است که رشد ساالنه آن برابر  درصد است ی رزن با داشتن رشد ساالنه به میزان 

ولی توان جذب مهاجران روستایی در قروه توان جذب مهاجر را داشته است  ندرصد بیشتری

ان همراه است و ساالنه رشد جمعیت آن معادل  درصد بوده است ی درجزین با محدودیت  راو

شهر سوم  روند رشد جمعیت منفی داشته و در واقع همانند روستاهای این شهرستان از مراکز 

 یمهاجر  رست  شناخته میشود 

 

 

 جدول زیر تحوالت و میزانهای رشد ساالنه جمعیت را درشهر های سه گانه مذکور         

 یمی سازد  نمایان 

 : تحوالت جمعیت درشهر های شهرستان 331-1جدول 

 رشد ساالنه 1385 1375 شهرها

 4.0 12374 8325 رزن

 1.9 9452 7825 قروه درجزین

 1.7- 3127 3707 دما

 2.3 24953 19857 جمع

 سرشماری های عمومـی  . -ماخذ : مرکز آمار ایران 

 

 

*** 
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