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 إعادة إنتاج السكان : تطور النماذج 
 
 

 *د. بلحسن بلمير 
 
 

عرفت الديموغرافيا في السنوات األخيرة، تطوورا بييورا فوي الموالال ي ا ويما خوتر الف ورة  وا 
بمد الحور  المالميوا النانيوا  وا بدايوا اليمسوينيات. لدود ذواادت او ا الف ورة ازداوارا بييورا  فوي 

تػمور الملووم األخورو، ي ا  ويما فيموا ييوم ا و ممار الريا ويات الملوم الدقيدا ي ال ي بودأت 
المليا بمنهج جديد فوي ال حلويتت الملميوا. ي توعول علمواي الوديموغرافيا ي الملووم ااج ماعيوا 

ال ووي لهووا عتقووا بالسوواان، أي افنسووان بلووفا عا ووا إلووج اب  ووام  نه يووا جديوودة  ووا  نووااج             
ضووايا السوواان. ي بووورزت  وون بووين اووو ا الطوورح ي المنووااج طريدوووا ي طوورح يدينووا فووي  مال وووا ق

النمواذج النرريووا الريا وويا ي ال ووي يطلووس عليهووا ا وال النموواذج.  ي بانووت النموواذج الياعووا ب عووادة 
افن اج السااني في الديموغرافيا أبنر أاميا ي إثارة. ي ال يي ال ي بان السيب فوي ذلوه اوو 

ات السواانيا السوابدا ال وي تهورت فوي ألخور األ ور أنهوا غيور الحاجا إلوج إعوادة النرور فوي ال وقمو
ياقميوووا. ي عووودم ن اعوووا اووو ا ال وقموووات عوووار عوووارخا، ي ا  ووويما لموووا بوووان األ ووور ي ملوووس ب لوووه 

 اليلدان ال ي لال ت ارك علج افطتح في الحربين المالمي ين األيلج ي النانيا.
غرافي تمنوول فووي يجووود ا وورة الما وول النوواني الوو ي يفوون اوو ا اان موواش فووي اليحوو  الووديمو 

قويا،                               ي بل  ا أن ر عنها  ن اخ تط األجناس الو ي جمول ال ربيوب 
 ااج ماعي أبنر تمددا.

 المدارس الساانيا
الواقووا أن علووال الووديموغرافيا لووال يوونهج نفوور  ووييل ال طووور فووي جميووا اليلوودان ي باليلوووص 

الميودان. النرريوا الما وا للوديموغرافيا ي المنوااج المسو مملا  ون تله ال ي بانت رائدة فوي او ا 
طرفهووا ياليووا اووو  ن وووج  در وو ين أ ا ووي ين  ي لف ووين، ي الل ووين ترعرع ووا فووي تووريم تاريييووا ي 

                                                                                                                                   
 أ  اذ في الملوم الديموغرافيا ب ا ما ال نائر. *
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اج ماعيووا  ي لفووا يسووب بوول بلوود. المدر ووا األيلووج تمنلهووا المدر ووا الفرنسوويا ي علووج رأ ووها 
ي ريان بريسوووا ي غيوووراال. إن المدر وووا الفرنسووويا ت ميووون  بورجووووا بي وووا           ي لووووير اوووانري

ب داليوود إداريووا عريدووا         ي ال ووي ي ووا ي راووا األ ا ووي الفينيوقراطيووون. إن يجووود أجهوونة 
إداريا   يللا  محت ب موا  ملو وات إيلوائيا يفيورة يثريوا عون السواان، ي ال وي  واعدت 

اليحووث ال وي بانوت تدووم بهوا او ا المدر وا  علج الديام بوال حليتت الديموغرافيوا الاميوا. جول 
 بانت أعمار إيلائيا  و يولوجيا ذات طابا نرري عام ابنر  نه تطييدي.

المدر ا النانيا ال ي تمنل علال الديموغرافيا اي المدر وا اان لو اسوونيا ي ال وي ت نعمهوا 
 نووازا المووالال الوايووات الم حوودة األ ريايووا. إن  م وور المدر ووا األن لو اسووونيا ييدووج بوودين 

الم ووهور ألفريوود لوتاووا عووايب النموووذج النرووري الريا ووي اليوواص بالحالووا اف وو دراريا  لنمووو 
الساان. المينة ال ي إتسمت بها الوايوات الم حودة علوج عاور  وا بانوت عليوه فرنسوا اوو أنهوا 
لال ته ال بافيلواي إطتقوا. ي لو ا لوال تاون تملوه  ملو وات إيلوائيا عون السواان ا  ون ييو  

لاووال      ي ا  وون ييوو  الايوو . ي لدوود يووداق المووري بمووا قووار ريان بريسووا عنوود ا يوورو أن ا
أ ا فيموا  1 0710افيلاي السااني في الوايات الم حدة لال يليح ديريا  ن رما إا في  نا 

. قا ووت الوايووات الم حوودة 0711ييووم الحالووا المدنيووا  ف نهووا لووال تا موول إا فووي أياخوور  وونا 
ي تأ ووير بنووه  ملو وواتي عوون قضووايا السوواان بطريدووا غيوور  م ووادة ألنوو اك فووي بأعمووار جيووارة فوو

 جميا المملو ات افيلائيا افج ماعيا.
إن انفوووراد اووو ا المدر وووا يامووون لوووير فدوووع فوووي الطووورح ال وووي جمموووت بهوووا افيلوووائيات                      

ميودان  بول ي أبنور ي المنه يا ال ي  محت للوايات الم حودة أن تسود بهوا تأخراوا فوي او ا ال
 وون ذلووه ف نهووا قوود ف حووت بهووا ألفاقووا جديوودة فووي الدرا ووات الديموغرافيووا  قاطيووا. إن الطريدووا 
ال ديدة ا ا   مينة ب   ممار  نه يا يدينا في المماينا بطرح علميا   دد ا جودا.  ور ن واح 

يسوا إلووج الوايوات الم حودة فوي تطوووير او ا الطريدوا يرجوا يسووب الوديمػرافي الفرنسوي ريان بر 
. إ  يوواز 2الوودير الوو ي لمي ووه ال مميووات الملميووا فووي الن وواط الملمووي الم ملووس بدضووايا السوواان 

طريدووا المماينووا علووج غيراووا راجووا إلووج طييمووا الطريدووا نفسووها ال ووي تسوومح بدرا ووا الروواارة فووي 
 حيطها الطييمي ي ألخ ة في الحسيان بل اليلائم ي المينات ال وي ت سوال بهوا جميوا عناعور 
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ارة. ي ذلوووه   وووا جمووول اووو ا المملو وووات فريووودة  ووون نوعهوووا  ووون ييووو  أاميوووا المملو وووات الروووا
السو وويولوجيا يجودتهووا، ال وويي الوو ي لووال ياوون  وجووودا  بفرنسووا. ي يمبوود ريان بريسووا فووي اوو ا 
اليا  أن عدم يجود  نل ا ا الطرح الدرا يا في فرنسا ا يمني أبدا أنها بانت  ندطما عون  وا 

مالال، لان بانوت المدر وا الفرنسويا تفضول دائموا ال حليول الوديموغرافي عون او  ممور به في ال
 .3غيرا 

إن تدوواطا المدر وو ين جموول  وون الووديموغرافيا أبنوور تف حووا  علووج الميووادين األخوورو ي تتيمووا 
 ووا  وا وويا درا وو ها ي اووو ال وويي الوو ي جموول  نهووا علمووا  قطييووا ثريووا  إذ إن وورت إلووج ذووواط ه  

األخورو علووج إثور ال طووور الملموي ي ال دنووي النواتج عوون الم ورو الطييمووي  بوبيوا بييوورة  ون الملوووم
 لدانون الضريرة ي اللدفا.

 ن أة النماذج 
في الوقت الحالي تدا الديموغرافيا في  ريلوا إن دوار جو ري ي تطوور فوي المفواايال ي نوااج 
ال حليووووول الاموووووي. ي  ووووون اووووو ا ال ػيووووورات اوووووو اف ووووو ممار الوا وووووا المفووووورط للريا ووووويات فوووووي 
الديموغرافيا. الػايا  ن ذله او بالدرجا األيلج إبراز  الممليات الديموغرافيا ي  حايلوا تدنينهوا 
في عفا  مادلا ريا يا. النموذج في أي   وار  ون المموارم اوو عيوارة عون درا وا الرواارة فوي 

  س وو نرري أرقج تسمح بدرا ا دقيدا للمتقات الداخليا الم واجدة فيها.
ي لهوو ا النموواذج الوو ي يسوومح بووه الحاووال علووج ن اع هووا أي عوودم ن اع هووا ي المميووار الملموو

ياوون طيمووا  وودو تطووابس ن ووائج النرريووا الفر وويا ي الواقووا الحديدووي للروواارة ذاتهووا عيوور الن ووان ي 
 الماان.

اووو أيوودث أداة علميووا لدرا ووا المتقووات ال  ريديووا ال ووي تيوورز فووي عووفا نموووذج  –النموووذج 
 نرري  مين.

تاووون اوو ا النموواذج ا ت طووابس إطتقووا  ووا النرريووا ال ووي بنيووت علووج أ ا ووها.         لاوون بنيوورا  ووا
ي ذله لسيب أن النرريا تيرز عتقات غير   وقما ي تاون إ ا نات ا عون تلوه الموا ول ال وي ا 

 يحويها النموذج، ي إ ا عن تله الموا ل ال ي لير لها ترجيح بيير نرريا .
ا يمنوي إ وا عودم تاا ول الموا ول، إ وا أن النرريوا ليسوت  ينيوا عدم تطابس النماذج  وا النرريو

 علج أ ر  ليما، ي إ ا أن الحال ين افثن ين  ما علج خطأ.
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اناك عدد ا يحلج ي ا يمد عن األ نار في ا ا المو ووا عون النمواذج ال وي ف ولت فوي 
لديا وي. الموراد  ون الملوم ااج ماعيا ي ااق لاديا ي ا  يما  نها تله ال ي تيم افق لواد ا

النموووذج اووال أن تاووون النرريووا ي النموووذج النرووري المسوو ويج  نهووا فووي عتقووا جدليووا   داخلووا 
 بحي  ياون الوايد ينري اآلخر. ي ياون يي مد بددر اف اان  ن النرريا ال اليا المحضا.

إن الييووورة ي ال  وووار  فوووي إ وووو ممار النمووواذج فيموووا ييوووم إعووووادة افن ووواج السوووااني فووووي 
ديموغرافيا تيرز الدير افي ابي ال ي لمي ه نماذج تااثر السواان. تاونوت نمواذج إعوادة إن واج ال

السوواان علووج أ وواس نموواذج تاوواثر السوواان  فووي عووف ه الاميووا، ي علووج اوو ا األ وواس بالوو ات 
تطورت ي زادت تاا تت الممارم في فهوال النمواذج الم ملدوا بالوديموغرافيا، ي ال وي  وااي فوي 

عيوارة عون إعوادة إن واج السواان الػيور  ندطموا ي بافرتيواط الودائال  وا الهياول المموري        الواقا إا 
ي ال نسوووي للسووواان فوووي   ووورو الحربوووا  الطييميوووا الما وووا فعوووادة افن ووواج السوووااني  الووووادة               

يميوور عوون ي الوفوواة . ي تيوودي اوو ا النموواذج الريا وويا الموافدووا لهوو ا النرريووا بمنابووا اياوول نرووري 
بمض المتقات ي افرتياطات بين الوادة ي الوفاة ت اا الهيال المموري فوي توريم  مينوا. ي ا 
ذوووه أن ال وووني الاييووور  ووون تلوووه الروووريم  وووأخوذ  ووون الواقوووا المو ووووعي بلوووفات ي  يووونات 

 الساان الواقميا بحي  ا يمان أن تاون جل األطرييا  ينيا إا  ا او نرري.
يا أبنوور تمدوودا  ي دقووا بموود ال طووور ي الوو حاال أبنوور فووي ال انولوجيووا        عووارت النموواذج الريا وو

ي افلا رينيووه ي الممو اتيووا، بمووا  وواعد  وون جه ووه الحا ووو  علووج تأ ووير نموواذج  ينيووا علووج 
أ ووواس النرريوووا الريا ووويا ال ووود   طوووورة ذات الطوووابا األ  وخسووو ياي. إن اووو ا الطريدوووا تماووون 

ذووال    اليووا  مينووا  وون يوووادث إي ماليووا، ي ال ووي تسوومح درا ووات الحربووا الديموغرافيووا فووي 
باألخوووو  فووووي الحسوووويان عووووددا بييوووورا  وووون الممطيووووات ي المملو ووووات ذات الطووووابا افج موووواعي                  

 ي السياولوجي ي الفينيولوجي ي غيراا.
 زيادة علج النماذج الديموغرافيا الريا يا المحضا، تمورم نرريوا السواان بنوج نرريوا أخورو
  ملدووا بدرا ووا السوواان ي اووي  ينيووا علووج أ وور المتقووات الم واجوودة بووين الموا وول افج ماعيووا 

 افق لاديا ي الموا ل الديموغرافيا  ا إبراز  دو ربع ال فاعتت بينها.
تلمووووب الموا وووول ااج ماعيووووا ااق لوووواديا ديرا بووووالع األاميووووا فووووي ال ووووأثير علووووج الممليووووات 

المنايووا المطلوبووا فووي درا وو ها ي تطوراووا. ي ت وودر افذووارة إلووج أن الديموغرافيوا، لانهووا لووال ت لووس 
الموا ل ي ال فاعتت الديموغرافيا المحضا الم واجدة داخل الساان  مريفوا أبنور  ون  ووااا.         

ي إن افت ااووات الم ملدووا بالنموواذج الريا وويا فووي الووديموغرافيا اووي تلووه النموواذج المينيووا علووج 
 علج اق لاديا الحربا الطييميا للساان.النرريا ال ي ترتان 
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تم موود نرريووا النموواذج علووج رعوويد تووارييي  يافوول بالمحووايات فووي بوول طووور  وون أطوووار ال طووور  
 المام لنرريا الساان عير الملور.
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 النموذج اليسيع 
بووان إق حووام الريا وويات للووديموغرافيا ي افيلوواي الووديموغرافي فووي أيا ووع الدوورن السووابا 

لسياح فوي بدايوا تلوه األعموار بوين بول  ون غراينوت ي بي وي ي اوالي الو ين بوانوا ع ر. ي بان ا
قوود طريوووا ي أ سوووا قاعوودة الحسووا  السيا ووي أي افيلوواي فووي الدضووايا الم ملدووا بالسوواان.  

تحووت عنوووان شالم وواادة عوون الوفوواةش  م موودا فووي ذلووه علووج  0440ب ووب غراينووت ب ووا  فووي 
أ ر أي ر جدير للوفيات فوي تواريل علوال الوديموغرافيا.  الحالا المدنيا في لندن ي  ن ختلها 

بما قام ألير  رة ب حليل إيلائي  نه ي يور السواان إنطتقوا  ون الم واادات افيلوائيا. 
لموول بي ووي لمووب ديرا أبيوور فيمووا ييووم ال حليوول افيلووائي إذ دفووا ب رقي ووه إلووج  سوو وو  وونهج 

بوه شالحسوا  السيا ويش، ي الو ي بدوي علمي أي ي ج إلج درجوا علوال قوائال ب اتوه بمود عودير ب ا
 رجمووا  أ ا وويا  طيلووا قوورنين. لاوون الوودير الرئيسووي فووي تمميووس النرريووا الريا وويا ي ال ووي ا وو مملت 
فيما بمد فوي الوديموغرافيا بنمووذج ريا وي ديمووغرافي قود قوام بوه عوالال الفلوه المموريم اوالي. 

لحووودي  الووو ي نمرفوووه عووون فموووت لوووال ياووون جووودير الوفيوووات لػراينوووت عموووت ريا ووويا فوووي الوجوووه ا
النمووووذج الوووديموغرافي ييووو  تمخووو  بموووين افع يوووار تفووواعتت الوفيوووات ي الووووادات فوووي إعوووادة 
افن ووواج للسووواان. إذ بوووان غراينوووت اوووو أير  ووون طووورح اف اانيوووا النرريوووا فوووي تأ وووير نمووووذج 
 ها ديموغرافي في ال حليل الديموغرافي، فهالي يرجا له الفضل في تطوير او ا النرريوا فوي عوف

ال ووموليا فووي الميوودان الريا ووي ال  ريوودي ي ترجم هووا فووي الواقووا، ي أطلووس عليهووا ا ووال نموووذج 
شالنيوتش ي ال ي او  مريم في الديموغرافيا بحالا نرريوا  ون الحواات الممانوا فوي ال حليول 

 النرري للساان : نموذج الحالا الناب ا لنمو الساان.
ااني ي النرريوووا الريا ووويا فوووي الوووديموغرافيا بوووان إب موووار النرريوووا ال ووواليا ل يلووواي السووو

يسب بيريذاوم قد تال في الدرن ال ا ا ع ور بمود عمول طويول، ييو  ي وا أ ور إن را هوا 
المالال شب ا ش، ي ذله بمد  ا بان قد طوراا  ن قيله  يدانيا بل  ن بياور ي زاينور ي لياسوير            

 .4ي ليفن ي غيراال
ائي الديموغرافي أندرييام في تأ ير ثال تطوير  ا بوان لمب االي ديرا بييرا يسب افيل

يسوومج فووي ذلووه الوقووت بالنرريووا ال  ووايليا ل يلوواي السووااني ي ال ووي بانووت توودرس المتقووات 

                                                                                                                                   
ال نائوور،  -ترجمووا د. ال تلووي عووياري. -الووديموغرافيا تحليوول ي نموواذج. -أنروور اووانري، لوووير. -4

 .165-067ص.ص. -.0762ديوان المطيوعات ال ا ميا، 
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. ي ااووو ا أ ووور اوووالي 5الم واجووودة بوووين الم موعوووات الحيويوووا المي لفوووا ل ييووواي ي األ ووووات 
 0470-0465أليليوا لسونوات ف ورة جدير الوفيات لمدينا بريسلفل  م مدا علج الممطيوات ا

ي يم دد أن ا ا الممل النرري او المحايلا األيلج  ن نوعهوا فوي تأ وير النمواذج الريا ويا فوي 
 الديموغرافيا.

علووج إثوور تطووور النرريووات الريا وويا ي افيلووائيا، ي بوو ا تحسووين  مال ووا الدضووايا السوواانيا 
 ن الملماي ال وعول إلوج بنواي نمواذج ريا ويا  ن الناييا المنه يا ي إخ يار المنااج، ياير بنير 

 أخرو في الديموغرافيا يسب النرريات ال ي بانت ذائما في بل  ريلا  ا  رير الن ن.
يووواير بموووض الملمووواي إب  وووام قوووانون تطوووور تموووداد السووواان ريا ووويا عووون طريوووس  ي لووو  

ان يسووب النموواذج، ي  وون بيوونهال بانووت تلووه الف ووا ال ووي طريووت الفاوورة عوون نرريووا تطووور السووا
قووووانون الم  اليووووا الهند وووويا. ي يوووورو افيلووووائي الري ووووي بيريذوووواوم أن أير  وووون اع نووووس اوووو ا 

فووي ب ووا  عوودر عنووه تحووت  0455األطرييووا بووان الريا ووي الووديموغرافي افن ليووني ايوول فووي 
. ي  وووون أبيوووور الملموووواي الوووو ين أثووووريا افاووووار الووووديموغرافيا 6عنوووووان شالمنيووووا اليوووودائي للي وووورياش 

يا ووويا، بوووان أيضوووا الموووالال الريا وووي الم وووهور إيلووور الووو ي أ وووام  فهو وووا نرريوووا بأطرييووواتهال الر 
جديوووودا ألخوووورا إلووووج نرريووووا نمووووو السوووواان ي اووووو  فهوووووم يالووووا السوووواان المنػلدووووا أي الحالووووا 
الديموغرافيوووا المنمد وووا  ووون الحربوووا اله رييوووا. يسوووب اووو ا النرريوووا ا ي نايووود تموووداد السووواان 

نيا المنػلدوا، ي بال والي ف موداد  واان الموالال اوو اآلخور يسب    اليا اند يا في الحالا السواا
يرتفا بنفر الووتيرة. إن او ا األطرييوا  وا بنيور  ون األعموار األخورو فوي نفور الرايوا بوان لهوا 
رياج بيير طوار الدورن النوا ن ع ور، ي اوي ال وي  واعدت علوج نضوج أطرييوا ي نرريوا  وال وس 

تموداد السواان ي ضواع  بمورتين فوي بول  ودة  الممريفا يي  يمبد عاييها  ن ختلها علوج أن
 ز نيا طولها خمسا              ي ع رين  نا.

إن نرريات النمواذج ال وي تم مود علوج أطرييوا ال طوور السوريا علوج ال وال الهند وي بانوت 
فوووي بوووداي ها فوووي عوووفا نمووواذج ريا ووويا بسووويطا تلووو  تػيووورات السووواان يسوووب الوووديار األ ووويا              

 ا ي غيراا. ي اللوجس ياي

                                                                                                                                   
الاويووووت،  طيوعووووات جا مووووا الاويووووت،  -طوووورح ال حليوووول الووووديموغرافي. -ال وووولداني،  لووووطفج. -5

 .102-057ص.ص.  -.0766
 .061-5ص.ص.-.0754 و او،   اتس اا،  -ذج الديموغرافيا.النما -أندرييام، أ.م. -6
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إن  خلائم ا ا النماذج بما او  مريم اي أنها تم مود علوج فر ويا اف و درار فوي يتيورة 
النيادة، ي ييدج ا ا الما ل الممذور الوييود فوي تنايود تموداد السواان الطييموي عنود تأ وير او ا 

 النموذج، ي ال ي يمان طريه بال ال ال الي : 
فوو ن اللووويػا الريا وويا لهووو ا ال طوووور  tالووون ن اوووو تمووداد السووواان الالووي فوووي  N(t)إذا بووان 

   :تاون
N(t) = N (0) е kt 

 يي  :
N (0)  تمداد السااني األعلي : 

K 8مذر ال نايد الطييمي    

е 8أ ر الدالا اللوغارتميا 

ف نووه ياووون  K < 0ف مووداد السوواان ياووون فووي يالووا إزديوواد ي إذ بانووت  K > 0إذ بووان 
 ف مداد الساان ييدج  س درا بدين تػير. K = 0الا بالمار في يالا إنيفاض. أ ا في ي

 النموذج اللوجس ياي
اناك فارة أخرو قد نالت ذهرة بييرة ي اي الفارة ال وي طريوت نموو السواان علوج ذوال 
دالوا  مريفوا : الدالوا اللوجسوو يايا. ي بوان إا موام الوديموغرافيين ت وواا الدالوا اللوجسو يايا  وون 

عطووت أبنوور تفووااا للوعووور إلووج ن ووائج ب  اانهووا أن ت يووب علووج بووين النموواذج الريا وويا ال ووي أ
 تساااتهال.

بووان أير  وون طوورح فاوورة تطووور تمووداد السوواان يسووب اوو ا الدالووا اووو الريا ووي اليل ياووي 
              0657، ثووال أتوج بموودا المووالال اآلخور الم ووهور ريبرتسوون فووي  وونا 0616فيرخولسوت فووي  ونا 

ريووووا. أتووووج بهوووو ا النرريووووا فيرخولسووووت  وووون الملوووووم الطييميووووا           ي الوووو ي زاد األطرييووووا تمميمووووا نر
ي ال ي اي فمت تطابس نموو عوالال الحيووان ي النيوات. الفورح ال وواري بوين اواتين المدوول ين  ون 
المنروووور الفلسوووفي اوووو أن الم  موووا الحيوووواني ي النيووواتي اوووو    موووا ت ريووودي فوووي ذاتوووه، أ وووا 

ييه افج ماعي ي يعيوه ال مواعي. أ وا الدالوا نفسوها فهوي الم  ما الي ري فهو ياقمي ألجل ترب
فووي توول تطووور  aي لووه  سوو وو  مووين   Sعلووج ال ووال ال ووالي: لنفوورض أن تمووداد السوواان اووو 

 بمايلي :  d Sالحالا اف  دراريا لنمو الساان. فيليح ال ػير  ا افخ تم الن ني 
dS = VS (a-S) dt 



 0111أفريل  –، جانفي 01ت عدد إنسانيا

 

 129 

 يي  : 
t  او الن ن : 

V وازن أي ال رجيح : او  مدر ال 
 

  ي بمد عمليا ال حويل ن د : 

 ي  نه :
dIn S - dIn(a-S) = aVdt 

 ي بمد يسا  ال اا ل لل طرين ن د :

   اما ثاب ان لل اا ل : C2ي  C1يي  

 

 
eلنر ن إلج 

C
1

-C
 ، فن د : Cبحرم  a V ي bبحرم  2

 ي بال الي :  

 لج ال ال ال الي :أ ا الحالا للدالا اللوجس يايا فهي تيدي ع

aVdt
Sd

dS

S

dS

SaS

Va

dt

dS









 ;

11

12 CCaVt
Sa

S
In 



12 CCaVTe
Sa

S 


 ي  نه                
 

.12 ي  نه  CCaVT eeSa 
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 اي برا  رات a0 ،a1،… ،.anيي  
ي يدور افيلائي فيناتساي عن ا ا الدالا أنها ي ج ي إن بانوت غيور عوالحا لل نيوم علوج 
المدو الطويل للم  موا الي وري أي السوااني، ف نهوا  فيودة جودا عنود ا ي ملوس األ ور بحسوابات 

 .  7للساان ال حاذي افيلائي بين الف رات افيلائيا التيدا 
لدود إ و ممل او ا النمووذج الريا وي الوديموغرافي  وون طورم بنيور  ون اليواينين ي  ون بيوونهال  
بان بول  ون بيورر ي ريود الم وهورين خوتر السونوات الم ورينيات. ثوال أتوج بموداما بوول ر الو ي 
قام بمحايات أخرو في النتثنات. بان في بدايا األ ور او ا النمووذج ي  واي  تما وا  وا تطوور 

داد الساان ي يمير فمت عن ننعا تػيور السواان بدرجوا عاليوا  ون ال طوابس. ي بانوت المحايلوا تم
األيلووج ال ووي إ وو مملت فيهووا الدالووا اللوجسوو يايا قوود جربووت فووي الوايووات الم حوودة  وون طوورم 

 0561الياينين افيلائيين الوديموغرافيين بيورر ي ريود. فأخو ت  مطيوات تموداد السواان  ون 
ر ا ا النمووذج الريا وي الوديموغرافي، ي بوان بول ذويي ييودي علوج  وا يورام، ل أ ي 0721إلج 

لال يمد النموذج ي  اي   ا ال وقا، الو ي بوان ي وري يسوابه. فيوتر  0721لان بمد السنا 
م بان تمداد السواان الوواقمي بميودا بول اليمود عون الو اهن. إن  0743ي  0721الف رة  ا بين 
الا بير ي ريد اي عالحا في بمض الحاات الياعوا  ون أطووار اللوجس يايا أي دنموذج الدالا 

النموو السوااني، لانهوا غيور ياقيوا إذا تملوس األ ور بوال نيم السوااني لاول الحواات  ون ال طووور ي 
 النضج الديموغرافي.

إن  ووون بموووض النوووواقم لهووو ا النمووووذج اوووو بونوووه ا يأخووو  بموووين افع يوووار الهياووول المموووري 
ا ل افج ماعيا افق لاديا ال ي اوي  مر وا لل ػييور فوي الماوان ي عيور للساان ي ا تمداد المو 

ال اريل. بما أنه ا يأخ  في الحسيان ال فاعتت بين  ي ل  الموا ل المومثرة علوج إعوادة إن واج 
 الساان.

 النموذج األ ي 
أطرييووا تطووور تمووداد السوواان يسووب الدالووا األ وويا بانووت فووي يوود ذاتهووا تطووورا فووي النرريووا 

موغرافيا ي فدرة جديودة بالنسويا للدالوا اللوجسو يايا فوي إبموار النمواذج الريا ويا الم ملدوا الدي
 بالساان.

                                                                                                                                   
 .003-015ص.ص.-.0745 و او،   اتيس اا،  -طور الممر الم وقا. -بيدني، م.س.. -7
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إن األخوو  بموووين افع يوووار الهياووول المموووري أي الهوورم المموووري للسووواان عنووود إعوووداد النمووواذج 
الريا ووويا فوووي ال حليووول السوووااني بوووان بمنابوووا ال اا ووول النروووري بوووين ال حليووول الملموووي اليووواص 

 ات ي إرتياطها بدينا يايا ي ننعا تطور الساان.بالوفي
بانوت النرريوا السواانيا الم ملدوا بدرا وا الحالوا الناب وا   0646ي ت در افذارة إلج أنه في 

للسوواان فووي ال حليوول النرووري الووديموغرافي قوود أتمووت ي عووارت با لووا بفضوول األعمووار ال يووارة 
ن اوو ا افن واز النرووري الاييوور اووو الحلدووا ال وي قووام بهووا المووالال افيلوائي األلموواني ب ووا . ي بووا

 .8الرابطا األ ا يا في  لسلا النرريا الريا يا الم ملدا بدرا ا إعادة إن اج الساان 
يفهال عادة بالحالا الناب وا لنموو السواان تلوه الحالوا  ون بوين يواات ال اواثر للسواان ال وي 

فوا الووادات أي تموداد المواليود. بموا تاون فيها الوفيات الممريا ثاب وا ي بو ا أيضوا بالنسويا لانا
ياون ب له الهرم السوااني ي ال موداد الموام للسواان   وا يربوا  واانيا  نمد وا  أيضوا ثواب ين. 
إن تمداد الساان لمي ل  الف وات الممريوا فوي الحالوا الناب وا للسواان تاوون   طابدوا تما وا  وا 

   في جدير الوفيات.Lxتمداد الساان علج قيد الحياة  
إن الدرا ات الم  اليا يور الحالا  الدارة للساان بانت تهو ال أبنور فوأبنر بانافوا الوفيوات 
يسووب األعمووار لووير فدووع فووي يالووا النمووو النابووت، بوول أيضووا فووي الحوواات األخوورو لمووا ياووون 
النمو الطييمي لير فدع ثاب ا لان في يالا تػير أيضا   وجب أي  الب . بان  ون بوين الملمواي 

 .9ا نرريا الحالا الناب ا للساان بورتايفق ي لوتاا ي برا ر ي غيراال ال ين أثري 
النمووواذج الريا ووويا ال وووي تووودرس اووو ا الحووواات أطلوووس عليهوووا إ وووال الحالوووا اف ووو دراريا لنموووو 
السوواان ي بووان أير  وون اطلووس عليهووا اف ووال اووو لوتاووا. الطوورح الريا ووي لنموووذج يالووا النمووو 

دة بووين دالووا الوفيووات يسووب األعمووار ي النمووو الطييمووي السووااني اف وو دراري اووو عيووارة عوون ييوو
 . ي يماووون  وووا  ي لووو  الفووورائض عووون الوفيوووات ي الووووادات تحديووود تموووداد Kالنووواتج عنهوووا  

 .10الساان يسب األعمار في تل تػيير النمو السااني 
لمووب الووديموغرافي  األ رياووي لوتاووا ديرا بييوورا فووي ال طوووير النرووري لهوو ا النموووذج الريا ووي 

 ملووس بال اوواثر السووااني. ي بنيوورا  ووا تسوومج اوو ا الحالووا السوواانيا بووالنمو المالنو ووي عوووض الم
                                                                                                                                   

 و وواو،   اتيسوو اا،  -الممليووات الديموغرافيووا ي الهوورم الممووري للسوواان. -بيريجاوووم، س.ا.. -8
 .10-1ص.ص. -.0754

 و ووووواو،   اتيسوووووو اا،  -المنه يوووووا فووووووي تنيووووومات السووووواان. الم وووووابل -رييابوفسووووواي، ر.ر.. -9
 .23-03ص.ص. -.0756

-.0757 و وواو، ناييبووا،  -الطوورح الريا وويا فووي تحليوول نمووو السوواان. - وو اريفيريم، أ.م.. -10
 .53-01ص.ص.
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النموووو األ وووج للسووواان يذلوووه نسووويا لنرريوووا  وووال وس الم وووهورة ال وووي تم دووود أن تطوووور السووواان 
 .11ي حدس يسب تطور    اليا اند يا 

لنموو السواان  الموالال لوتاوا  قود أبمول نرريوا النمووذج الريا وي 0717بان في نهايوا  ونا 
فووي عووفاتها النتثووا : يالووا النمووو األ ووج أي المال و ووي، يالووا النمووو اللوجسوو ياي ي يالووا النمووو 

 اف  دراري.
    ون برا ي ورات paramètreيالا النمو األ ج أي المال و ياني يمان تحديودا بوأي برا  ور  

ي دال وووي المواليووود ي الديموغرافيوووا الناب وووا لاووول  ووون الهووورم السوووااني ي  مووودر النموووو الطييموووي 
الوفيات. فيممرفوا او ا النوابوت ي بفضول المتقوات الم واجودة بينهوا يماون تحديود بول النوابوت 

 األخرو الػير  مريفا في النموذج الريا ي لدرا ا الساان.
تماوون لوتاوووا بفضوول اووو ا النمووووذج الريا ووي بوووال ميير النرووري عووون بووول  وون تموووداد السووواان       

يوود ي الوفيووات السوونويا ي تحديوود الهياوول السووااني ي بوو ا جوول المتقووات المووام ي تمووداد الموال
الم واجوودة بووين اوو ا اليرا  وورات الديموغرافيووا. يماوون تحديوود النمووو األ ووج أي النمووو المال و ووي 

 للساان بمايلي:
الهياوول المموووري للسووواان ي  مووودر يفيوووات السوواان ثاب وووان. ي بال وووالي توزيوووا الوفيوووات  -0

 اب ا أيضا.يسب األعمار ياون ث
      xاووووي نسوووويا األذووووياص الوووو ين اووووال فووووي المموووور  C(x)يميوووور علووووج المموووور ي  xإذ بووووان  -0

 او الممدر المام للمواليد فيمان ب ابا  ايلي :   b إناث ي ذبور  ي 

             (d)الوفيووووات ي الهياوووول الممووووري للسوووواان ثاب ووووان ي بال ووووالي فمموووودر الوفيووووات المووووام  -1
 ا.او أيضا ياون ثاب 

ثاب ووان ي بال ووالي فمموودر النمووو الطييمووي ياووون         (b)ي المواليوود  (d)إذا بانووت الوفيووات   -2
ي  وون تووال يماوون يسووا  ال مووداد افجمووالي للسوواان             k=b-dاووو  اآلخوور ثاب ووا نروورا للمتقووات 

 يسب  ايلي :   tفي تل النمو المال و ي ي تمداد المواليد ي الوفيات في الن ن

                                                                                                                                   
 و وووووواو،  طيمووووووا   اتيسوووووو اا،  -الطوووووورح افيلووووووائيا فووووووي الووووووديموغرافيا. -فيناتسوووووواي، ا.ج.. -11
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 N(0)او ثابت يسايي تمداد الساان األعلي  Aي  ي
-B تمداد المواليد 
-D تمداد الوفيات 
اووي دالووا اليوواقين علووج قيوود الحيوواة لاووت ال نسووين فوو ن تمووداد األذووياص  lxإذا بانووت  -3

 اي بال الي :  tفي الوقت  xال ين يعل  نهال إلج الممر 
 
 
 
 

 x نسيا ف ا الساان ال ين اال في الممر C(x)يي  

او الحد األقلج لممور السواان فو ن الهياول المموري للسواان الموام يماون  wإذا بان  -4
 أن يمير عنه بالممادلا  بما يلي :

 أي 

 فمنه : xغير  رتيطا بالممر  bي بما أن 
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اووي قيمووا فر وويا ثاب ووا تميوور عوون النسوويا بووين الوو بور ي افنوواث فوو ن تمووداد  mإذ بووان   -5
 ياون بال الي :  Bm (t)ي تمداد  واليد ال بور  Bf (t) واليد افناث 

اووي ثاب ووا إف ر وويا فوو ن تمووداد افنوواث  f(x)ي بمووا أن دالووا اليوواقين علووج قيوود الحيوواة للنسوواي 
 :  يمان ب اب ه علج النحو ال الي tفي الن ن  xاللواتي بلع عمران 

 

 ي  نه ن د الهيال الممري للنساي علج ال ال ال الي :
 الطريدا ن د الهيال الممري السااني لل بور. ي بنفر

 

. ي اووي بدالووا xاووو توزيووا  أي دالووا  اليدوواي علووج قيوود الحيوواة إلووج غايووا المموور  m(x)∫ ييوو 
 تمنل قيما ثاب ا.
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 إن الممدر المام للمواليد عند افناث ي ال بور او بال الي : -6

يسوايي فوي الواقوا تدرييوا الممودر   و ع الحسابي لممدلي المواليود عنود الو بور ي افنواث 
 المام للمواليد بحي  أنه :

ي فوي  x اي دالا المواليد عنود افنواث اللوواتي أن وين بن وا فوي الممور  f(x,t)ف ذا بانت  -7
 ن بين   موا افناث اللواتي اي في نفر الممر فو ن الممودر الموام للمواليود ل نواث  t  الن ن

 :يمان أن يا ب في ال ال ال الي 

 اما أقلج ي ادنج يد  ن افن ا  عند افناث. vي  uيي  
ي علووج أ وواس اوو ا الممادلووا يحلوول علووج  مادلووا إعووادة افن وواج يسووب النموووذج األ ووي،          

 ي ال ي اي بال الي :
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إن اوو ا الممادلووا تووربع بووين الوودال ين المملي ووين للمواليوود ي الوفيووات ي  موودر النمووو الطييمووي 
 للساان.

 ج اف  دراري النموذ 
فموون بووين الموودد الاييوور للنموواذج الريا وويا األ وويا ال ووي أ سووت لل مييوور عوون تطووور السوواان 
علج يسب النمع الهند ي يوجد ثما نموذج ريا وي، ي الو ي ينفورد بوه بول بحو  ديمووغرافي 
 ووون ييووو  أامي وووه. طيموووا ي ملوووس األ ووور بنمووووذج  الحالوووا اا ووو دراريا لنموووو السووواان. النمووووذج 

ال ووي تحوودد يتيوورة نمووو السوواان، ي  Kلحالووا السوواان اف وو دراري يم موود علووج الديمووا  الريا ووي
ال ووي اووي ن ي ووا إ وو درار فووي ال وووازن بووين  سوو ويي الوفوواة ي الوووادة. ي بال ووالي فياووون نموووذج 
الحالا اف  دراريا لنمو الساان اي عيارة عن ذله النموذج الفريد  ن نوعه ال ي يميور فوي ألن 

ل دال ووين  موورف ين :  دالووا الوفيووات ي دالووا المواليوود . ي ياووون فووي اوو ا الحالووا يايوود عوون تفاعوو
أ وا  وا تيدوج  ون  K =تاا ل  مادلا إعادة افن اج السااني ي ضمن جدر يديدوي يايود ي اوو 

 .12ال  ير فهي  اونا  ن قيال  ربيا 
ل اوا تت. ي لدد بران علج ا ا الحالا لوتاا  ن ختر أعماله الم وفرة عن اليحووث فوي ا

 أ ا فيما ييم ا ا الحالا بال ات فلدد يلل عليها بمساعدة إيدو  مادات بول ر.
فوي الحالوا اف و دراريا لنموو السواان غيور  رتيطوا بوالن ن ي لهو ا  f(x,t)تاون دالا المواليد 

 فيمان ب ابا ا ا الممادلا األعليا علج ال ال ال الي :

اريا لنمووو السوواان ا يميوور إا علووج غوونارة  قوووة  ي  وون ثمووا يلوويح نموووذج الحالووا اف وو در 
الووووادات ي الوفيوووات يسوووب األعموووار دين  راعووواة الما ووول الن نوووي. فيمسووواعدة اووو ا النمووووذج 
بالوو ات يماوون تحديوود الحووديد الدسوووو ليرا  وورات الحوواات الديموغرافيووا ذووريطا أنهووا تاووون 

 يعلت إلج  س وو  مين  ن اف  درار.

                                                                                                                                   
 و واو،  طيموا   اتيسو اا،  -الطرح الريا يا المسو مملا فوي الوديموغرافيا. -ناتساي، ا.ج..في -12

 .075-001ص.ص.-.0750
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فعووادة افن وواج السووااني فووي نموووذج ال اوواثر السووااني اف وو دراري  ياووون المموودر اليوواطني 
أداة  ميورة عوون عوفا يتيوورة تػيور ال مووداد السووااني. إن المموادر الوو اتي فعوادة افن وواج السووااني 

 او أعت  مذر يمير عن قوة ي غنارة ال ااثر السنوي ل مداد الساان.
مذوور ألخوور ي الوو ي يطلووس عليووه إ ووال ي زيووادة علووج الممذوور افيلووائي الووديموغرافي يوجوود  

، ي الوو ي اووو بووديرا يميوور عوون  وويريرة تيوووديل (R0)المموودر اللووافي فعووادة افن وواج السووااني 
 ال يل الوايد بال يل اآلخر.

لدد درس لوتاا في أعماله الياعا تحليل إعادة افن واج السوااني فوي النمووذج اف و دراري 
ا فوووي اليدايوووا علوووج   ػيووور يايووود ي اوووو  الممووور لاوووت المنلووورين  دالوووا الووووادات ي دالوووا  م مووود 

ي الدالوا  xالوفيات . ثال بمد ذله أخ  فوي ال حلويتت ال وي ت ملوس بم ػيورين ي اموا دالوا الممور 
.          t. ي الهووودم  ووون ذلوووه بوووان اليحووو  عووون طريدوووا تحليليوووا تاوووون  رتيطوووا بدالوووا الووون نtالن نيوووا 

لحواات الممانوا يوجود نمووذج يايود ي اوو نمووذج ي بما بران عليه لوتاا او أنه  ن بين بل ا
 الحالا اللوجس يايا ل ااثر الساان ال ي يم ير بحالا خاعا.

إن الدرا ووات الم ملدووا بووالنموذج اف وو دراري ل اوواثر السوواان تندسووال إلووج يووال ين، الحالووا 
فهوي تم يور  األيلج اي طريدا ال اا ل ي الحالا النانيوا اوي طريدوا الملوفوفا : أ وا الحالوا األيلوج

دالا إعادة افن اج السااني بدالا   للا غير  ندطما، أ ا الحالا النانيا فهي تدرس إعوادة إن واج 
 الساان علج أ اس أنها دالا  ندطما.

ي ت ودر افذووارة إلووج أنهووا  وون بووين اوواتين الطووريد ين فووي ال حليوول الووديموغرافي ت م ووا طريدووا 
 ة أ يا :الملفوفا بأاميا أبير ي ذله راجا إلج عد

السووويب الرئيسوووي فوووي ذلوووه يرجوووا إلوووج طييموووا الملوووفوفا ذاتهوووا ال وووي تماننوووا  ووون إ ووو ممار 
 ملو وووووات أيليوووووا إيلوووووائيا أبنووووور. ي ا  ووووويما إذا تملوووووس األ ووووور بمملو وووووات أيليوووووا ذات طوووووابا 
 و وووويولوجي أي  ووووياولوجي. ي  وووون انووووا نوووورو إ  يووووازات طريدووووا الملووووفوفا لنموووووذج الحالووووا 

ن وواج السووااني ي خاعووا لمووا ي ملووس األ وور بالدرا ووات الديموغرافيووا ال ووي اف وو دراريا فعووادة اف
تأخووو  بموووين افع يوووار الم ػيووورات افج ماعيوووا السوووياولوجيا ي افقليميوووا للم موعوووات السووواانيا 
المدري ا. أ ا ال هوا األخورو ي ال وي تاوون ربموا أبنور أاميوا بالنسويا لليايو  افيلوائي، اوي 

افيلوائيا الم ملدوا بالسواان أي الرواارة الديموغرافيوا بلوفا عا وا  أن طييما المملو ات األيليوا
تاوون دائمووا بمواعوفاتها  ملو ووات غيور  سوو مرة لسويب أنهووا  ملو وات ألنيووا. ي لو ا تاووون دائمووا 
 ملو وووات  ندطموووا، ال ووويي الووو ي ينا وووب أبنووور ال حليووول الايفوووي الوووديموغرافي فوووي  نووول اووو ا 

 الحاات.
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لريا ووي المم وور  وون طوورم لوتاووا لووال ياوون  ناليووا  نوول  ووا ي ووب الدووور أيضووا أن النموووذج ا
ي لووورا ال وويم فووي بمووض األييووان، ي ا  وويما إذا تملووس األ وور بروواارة  إج ماعيووا  نوول  ووا اووو 
األ وور فووي الووديموغرافيا، ي لهوو ا فموون المسوو حيل بنوواي نموووذج نرووري ريا ووي يافووي قوود يميوور عوون 

دا  مينوا  مانوا. يواير لوتاوا اوو اآلخور تػيرات  لوك الناس في الن ان ي الماان أطور  ون  و
تمديل نموذجوه بمود ا بوران بر يول علوج ال نواقض الم واجود فوي تحديود الممودر اليواطني فعوادة 
إن اج الساان عند ال بور ي افنواث إثور يلووله علوج قيم وين  ي لف وين. ثوال يواير الويمض بمود 

راريا ل اوواثر السوواان للوتاووا ذلووه إدخووار   ػيوورات إ ووافيا أخوورو فثووراي نموووذج الحالووا اف وو د
ييوو  أخوو  زيووادة عوون  وون األم توواريل تأ ووير األ وورة باوول  ووا ت ضوومنه  وون يقووائا ديموغرافيووا 

  ي لفا.

 المفهوم الحدي  
إذا بانوووت اليحووووث عووون النمووواذج الريا ووويا الم ملدوووا بوووالرواار افج ماعيوووا ااق لووواديا قووود 

ازا عريموا فوي  يوادل المنه يوا الم ملدوا عرفت ازداارا بييرا في الم ورينيات، ي الو ي بوان إن و
بووال حليتت النرريووا  الملميووا فووي إعووادة افن وواج السووااني، ف نهووا لووال ت وود ا وو مماا يا ووما، ي 
السيب الرئيسي في ذله او أنه لال يا ألن اك افنسان باألاميا ال ي يا سيها  نل ا ا افن واز 

 تله اليلدان ال ي بانت أبنراا تطورا. الملمي إا في السنين ال ي تيمت  ن بمد، ي خاعا في
األ وووور الوووو ي ألفوووووت ان يوووواا الملمووووواي بموووود الحوووور  المالميوووووا النانيووووا ي بالووووو ات فووووي بدايوووووا 
اليمسووينيات، أدو إلووج إعووادة النروور فووي الميووادل األ ا وويا نفسووها ال ووي  وواعدت علووج ي ووا 

 ا ا النماذج الريا يا.
ين اوو ذلوه ال يواين اللوارخ بوين الحوال ين ي بان ال يي األير ال ي ذود ان يواا الوديموغرافي

إذ أن الهياووول المموووري للسووواان فوووي الحالوووا الواقميوووا ي الهياووول المموووري للسووواان فوووي الحالوووا 
اا  دراريا لال ياونوا    وابهين بموا بوان   وقموا بول عوارا  ي لفوين تما وا الوايود عون اآلخور. ي 

طوور ال موداد السوااني علوج عارت ا ا الو ميا يا حا بل الو وح لموا عوارت بول توقموات ت
الموودو الطويوول تنحوورم أبنوور فووأبنر عوون ال مووداد الووواقمي للسوواان ي ا وويما فووي تلووه اليلوودان 

 ال ي ت ارك في الحر  المالميا النانيا إطتقا.
ال يي الناني أيضا ال ي لفت إن ياا الديموغرافيين في بدايا اليمسينيات او ال ػيور الاييور 

ا في دينا يايوا  مذورات الووادات ي الوفيوات. ي  عوار يا وحا  ون ال ي قد طرأ بلفا  لمو 
خووتر افيلووائيات الديموغرافيووا فووي  ي لوو  اليلوودان النا يووا فووي ذلووه المهوود أنووه فووي الف وورة 
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الن نيوا ال ووي لوال ت  ووايز خمسوين  وونا بمود الحوور   و لت الوفيووات إنيفا وا  م يوورا ييو  قفوون 
 وونا ي بوو اك بالنسوويا للمواليوود إذ  51 وونا إلووج  10 موودر توقووا طووور المموور عنوود الوووادة  وون 
. إن او ا الو وميا ال وي عرف هوا الرواارة 1,5إلوج  2,5إنيفض الممدر المام فعوادة افن واج  ون 

السوواانيا عرفووت بالمريلووا اان داليووا فووي علووال الووديموغرافيا. اوو ا الروواارة ت ميوون ب نيفوواض فووي 
النموواذج الريا وويا عوون تطووور السوواان  الوفيووات فووي بدايووا الو ووميا ال وويي الوو ي جموول  م سووي

يحايلون األخ  في الحسويان او ا الياعويا ي إد اجهوا فوي النمواذج لهو ا المريلوا. ي بوان أير 
 وون قووام بهوو ا المحايلووا اووو المووالال الفرنسووي بريجوووا بي ووا ي النموووذج الوو ي أ سووه يسوومج ب وويه 

الوا  وا إذا بوان  مودر . بني ا ا النموذج يسب المنطلس النروري بحيو  أنوه فوي ي13إ  دراري 
المواليوود  رتفمووا جوودا فانيفوواض  موودر الوفيووات ا ياووون يوومثر تووأثيرا بالػووا علووج الهوورم الممووري 
للسوواان. ي لهوو ا فووي يالووا  ووا إذا بانووت  موودات المواليوود باقيووا  رتفمووا ي  موودات الوفيووات 

مموووري تاوووون فوووي انيفووواض  سووو مر فوووالهرم المموووري للسووواان ياوووون   طابدوووا تموووام  وووا الهووورم ال
اليووواص بنموووووذج الحالووووا اف ووو دراريا للسوووواان. إن نموووووذج الحالوووا ال وووويه ا وووو دراريا للسوووواان 
المم سا  ن طرم بورجوا بي ا  س مملا بنيرا في ال حليتت السواانيا الياعوا باليلودان الػيور 

 النا يا في  ريلا  ن  رايل تطوراا.
 ووو دراريا يسوووب  ي لووو  إن اليحووووث فوووي تأ وووير نمووووذج الحالوووا اا ووو دراريا أي ذووويه اا

 سووو ويات الووووادات ي الوفيوووات برانوووت علوووج أنوووه فوووي يالوووا  وووا إذا بانوووت  مووودات المواليووود 
 نيفضووا فانيفوواض  موودر الوفيووات ياووون يوومدي إلووج تػييوور بييوور فووي الهوورم الممووري للسوواان ي 
لهو ا فنموووذج ال وويه إ وو دراري فووي ال حليوول السووااني غيوور ائووس لملووه ي طلووب بحوثووا أعمووس علووج 

 المس وو النرري ي ج تممال يال ه الياعا.
المريلووا النانيووا  وون الو ووميا الديموغرافيووا اان داليووا اووي  مريفووا باانيفوواض فووي  موودات 
المواليووود. ي بال وووالي بوووان ا بووود  ووون بنووواي نمووووذج ريا وووي ياوووون ب  اانوووه األخووو  بموووين افع يوووار  

 نسيا ل  هات.ال ػيرات في  مدات الوادات يسب الممر عند افن ا  بال
بوووان ليورجووووا بي وووا بنيووور  ووون األعموووار فوووي اووو ا الميووودان لموووا أ ووور نمووووذج الحالوووا ال ووويه 
اف  دراريا للساان، ي ال ي تأخ  في الحسيان ال رجيح بين الوادات ي الوفيات ييو  إذو رط 
فيوووه أن ياوووون الهياووول المموووري للسووواان ثاب وووا  وووا تػيووور الووون ن. ي تاوووون فوووي اووو ا الحالوووا دالوووا 

 اان الياقين علج قيد الحياة ي  مدر النمو في المتقا ال اليا :الس
                                                                                                                                   

ا وووور المفوووواايال الريا وووويا افيلووووائيا ي ا وووو ممار قوانينهووووا فووووي ال حليوووول  -فيناتسوووواي، ا.ج.. -13
 .225-5ص.ص.-.0757 و او،  طيما   اتيس اا،  -افق لادي.
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 بحي  تػيرات دالا المواليد ا تػير الممادلا ال اليا :

 .tي ذله عالح لال قيال 
 001 وونا ي نووادرا  ووا ياووون  011الحوود األقلووج لمموور السوواان يحوودد عووادة فووي يووديد 

ز ا ا الحد ي إنما او يد نروري بحو  ي  نا.         ي ذله ا يمني أنه لير اناك  ن ي  اي 
 ذي توزيا طييمي.

 اليتعا 
الديموغرافيا علال قائال ذاته ي ذله ذيي يا ح لان  وجود في تداخل  ا بنير  ون الملووم 

األخووورو، ي لهووو ا فووو ن الما ووول الوووديموغرافي اوووو نفووور  الوقوووت عا ووول اق لوووادي ي اج مووواعي              
م الي وووري الممدووود بلوووفا عا وووا. ي وووب أن تاوووون اليحووووث ي  وووياولوجي ي عا ووول لل طوووور الموووا

الديموغرافيووا بحوثووا  ف ويووا، ي ذلووه يمنووي أن اليحوووث ا توودرس فيهووا المتقووات الديموغرافيووا 
 الداخليا الممريفا فدع بل ي ب له المتقات ي اارتياطات اليارجيا.

ماانين وات الداخليوا ي له ا فال المنااج ال ي تالمنا عنها  ابدا  ااي إا نماذج تل  ال
لممليووا إعووادة افن وواج السووااني فووي عووف ه الاليووا. لاوون إذا بانووت النروورة الاليووا تسوواعد علووج 
تحديد الننعا ال موليا لل طور الديموغرافي في  ريلا  ن  رايله ال اريييوا فوالواقا ال نئوي أي  

اوو األ واس  بل  ا او يحدث  ن تطورات ي تػيرات علج  س وو األ رة الوايدة ي قد ياوون
 في اف مار بل ا ا ال ػيرات المتيرا.

انواك فوورح بييوور فوي الدرا ووات الم ملدووا باأل ورة ي الدرا ووات الما ووا فوي الووديموغرافيا علووج 
أ اس أنها تيضا لمنه يوا ي طورح درا وا  سو دلا عون بمضوها الويمض إلوج درجوا  وا. لاون فوي 

الديموغرافيا  علج بوت المسو ويين نفر الوقت ا يمان إطتقا أن تاون اليحوث ي الدرا ات 
 نفلوولا عوون بمضووها فووي تحليوول إعووادة افن وواج للسوواان. ااوو ا ي ووب أن تراعووي اللووفا الاليووا             

ي ال نئيا بلما أردنا تأ ير نموذج إعادة افن اج للساان يام ي نواجا ي الو ي ياوون ب  اانوه 
 وون جهووا ي  وون ال هووا األخوورو يحوودد  أن يحوودد اات وواا المووام ل طووور إعووادة افن وواج السووااني

 إعادة إن اج األ رة  ا تحديد ايالها ي ذله او ال يي ال ي لال ين ن بمد.

xtke
C

xC
tx )(

)0(

)(
),( 

)0()(),(
0

CdxxCtxf

w




