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  1 يحاضرة رقى:

 انخربيت نهعهىو االَضاَيت انكهيت

 انجغرافيت انقضى

 جغرافيت انضكاٌ انًادة

 انثاَيت انًرحهت

 0201- 0202 انضُت اندراصيت

 االول انفصم اندراصي

 د. اياد دمحم انعدواٌ -د. حضيٍ عهي انراوي  انًحاضر

 يفهىيا وعالقخها بانعهىو االخري وصادر بياَاحها جغرافيت انضكاٌ عُىاٌ انًحاضرة بانهغت انعربيت

 عُىاٌ انًحاضرة بانهغت االَكهيزيت
Population geography is a concept and its 

relationship to other sciences 

 انًراجع وانًصادر

 د. عباس فاضم انضعدي انجزء االول وانثاَيجغرافيت انضكاٌ ، 

 د. عهي نبيب انثابج وانًخحىل جغرافيت انضكاٌ

 د. فخحي دمحم ابى عياَت اصش وحطبيقاث جغرافيت انضكاٌ

 (population  Geographyجغرافية الدكان )
سظح االرض من حيث : وىي حقل من حقهل الجغخافية البذخية تيتم بجراسة الظاىخة الدكانية عمى تعريفها 

التهزيع الجغخافي والتغيخ ) الشسه ( وتخكيب وتكهين الدكان والحخكة السكانية ليم وتفديخ العالقات الجاخمية ما بين 
 البيئات الظبيعية والحزارية من جية والدكان من جية اخخى سهاء كان السكان صغيخا  او كبيخا .

ن كسهضهع مدتقل ويخكد عمى الظخق االحرائية في : عمم كسي يجرس الدكا demography عمم الدكان
معالجة خرائص الدكان من حيث الحجم والتهزيع والتخكيب والتغيخات التي تظخا عمييا بتأثيخ الخرهبة والهفيات 

 واليجخة .
 عالقة جغرافية الدكان بالعمهم االخرى 

الهسيمة والغاية من ىحه  ىهعخفة فاألندان يعج االندان السحهر الخئيدي لمجراسات التي يقهم بيا فخوع العمم والس
الجراسات لحلك نجج ان فخوع العمهم تكهن احجاىا مكسمة لألخخى او بأجسعيا تكهن مجسهعو متكاممة ىجفيا االندان 
.وليحه االسباب ال يسكن ان تكهن جغخافية الدكان بسعدل عن فخوع العمهم االخخى . فيشاك عالقات وتجاخل ما 

االجتساع  .الخياضيات  .من العمهم وجغخافية الدكان ومن ىحه العمهم يسكن ان نحكخ ) االحراء  بين ىحه الفخوع
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وعمهم اخخى ( واىم ىحه العالقات ىي العالقة ما بين جغخافية  .الجغخافية العدكخية  .ىشجسة السجن .االقتراد  .
كل مشيسا اىتسامو الخاص من حيث االلسام لالدكان وعمم الدكان )الجيسهغخافيا ( . فيسا يعتسجان عمى الكم اال ان 

 والسعخفة بالجانب االحرائي والبيانات االحرائية . فالجيسهغخافي يعتسج عمى مختمف الخرائص الظبيعية
والحىشية والذخرية لمدكان وعالقتيم الكسية . في حين يعسل الجغخافي الدكاني عمى تفديخ العالقات الجاخمية 
السعقجة بين الظهاىخ الظبيعية والبذخية من ناحية ومع الدكان من ناحية اخخى في ىحا السكان او مكان اخخ . 

يا وبعض الجراسات الدكانية ال يسكن ان تخمه من ومن ىحا فان الجغخافي الدكاني البج ان يدتعين بالجيسهغخاف
دراسة مخترخة ألبدط اساليب التحميل الجيسهغخافي ألنيا سهف تداىم في استكسال البشاء السشيجي لجغخافية 

 الدكان الن كمييسا يداىسا في دراسة مدتقبل الدكان وتخظيط مهاردىم .
 السرادر االحرائية لدراسة جغرافية الدكان

وفيسا يأتي  التي يعتسد عميها الجغرافيهن لمحرهل عمى البيانات الدكانيةىشالك العجيج من السرادر االحرائية 
 حرخ اىم مرادر البيانات الدكانية :

مرادر  - 5    التعداد العام لمدكان -4سجالت الهجرة    -3السدح بالعيشة    -2التدجيل الحيهي   -1
 .اخرى لمبيانات

 الحيهي التدجيل -1
اما السقرهد بالتدجيل الحيهي تبعا لتعخيف االمم الستحجة ىه ) التدجيل الخسسي والتقخيخ االحرائي لجسع 
واعجاد وتحميل وعخض وتهزيع االحراءات الستعمقة باألحجاث الحيهية التي تتزسن السهاليج االحياء والهفيات 

واالنفرال الذخري ( وعميو يذسل التدجيل الحيهي  ووفاة االجشة والدواج والظالق والتبشي واالعتخاف الذخعي
 عمى الستغيخات االساسية االتية :

 الظالق .-4الدواج  -3الهفاة  -2السهلهد الحي  -1
ال يتم تدجيل الهقائع الحيهية في معظم بمجان العالم االتبعًا لقانهن مجني . فعشجما يهلج الفخد تهلج معو الحاجة الى 

بين تاريخ حياتو مشح والدتو وحتى وفاتو وارتباطو بأصهلو وفخوع اسختو ويثبت شخريتو تدجيمو في سجل مجني ي
وجشديتو ويحفظ ندبة وديانتو من اجل حفظ حقهق الفخد في حياتو ومساتو وحفظ الهقائع الذخرية السهثهق بيا 

 وتتهلى ادارة التدجيل الحيهي دائخة االحهال السجنية .
 السدح بالعيشة :-2

استشتاج احرائي تقهم عمى التعسيم من الجزء الى الكل في سبيل الحرهل  عمى بيانات تهضح  وهي عسمية
والعيشة جدء من السجتسع تختمف عن الحرخ الذامل ) التعجاد العام ( الحي  دكانالكل او بعض خرائص 
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م . ويقدم كل اقميم الى اقدام يذسل كل افخاد السجتسع وال بج من تقديم الجولة السخاد دراستيا بيحه الظخيقة الى اقالي
فخعية ويجخي البحث عن مشاطق مختارة من تمك االقدام . ثم يتم حرخ جسيع السداكن السهجهدة في السشاطق 
السحكهرة . وعشج اجخاء البحث بيحه الظخيقة يتم اختيار عيشة عذهائية من بين تمك السداكن ليجخي عمى سكانيا 

 ولة بخمتيا . ويتم اجخاء البحث عن طخيق استسارة االستبيان .البحث ثم تعسم الشتائج لتذسل الج
 سجالت الهجرة :-3

يسكن تقديم اليجخة الى نهعين ىسا ىجخة دولية وداخمية وىشاك عجه مرادر يسكن االعتساد عمييا لمحرهل عمى 
الحجود البخية معمهمات عن حجم اليجخة الجولية من بيشيا :إحراءات السهانئ ) الجهية والبحخية ( ونقاط 

وإحراءات وجهازات الدفخ وسجالت الدكان وتراريح االقامة والعسل لألجانب . اما حجم اليجخة الجاخمية 
التعجدات  ئمةومن اس فقياسيا اكثخ صعهبة وتقاس بالظخيقة السباشخة اعتسادا عمى سجالت الدكان الجائسة متهفخة

مباشخه باإلحراءات الحيهية وطخيقة محمي السيالد واالقامة الدكانية وكحلك السدهحات بالعيشة وبالظخق الغيخ 
وتكهن بياناتيا اليجخة غيخ دقيقو حيث يتقاعذ الكثيخ من الدكان من اجخاء السعامالت لتغييخ محل الدكن وقج 

 تتأخخ تمك السعامالت سشهات طهيمة والتجخي اال عشجما تجعه الحاجو ليا .
 التعداد العام لمدكان : -4  

ىه العسمية الكمية لجسع وتجييد وتقديم وتحميل ونذخ البيانات الجيسهغخافية واالقترادية واالجتساعية في  اد التعد
 قظخ او جدء مشو في فتخه زمشية محجده عن جسيع االفخاد في الجولة او االقميم السحجد ..

فييا كل فخد من الدكان من  وتتم ىحه العسمية عن طخيق اجخاءات دورية عمى فتخات متداوية من الدشهات يدجل
 ندسو الى اخخى دون اجخاء عسمية التعجاد الفعمية .

 ويترف التعداد الحديث بعدة خرائص فيسا يمي ابرزها :
:وذلك بذسهل كل فخد من السشظقة السحجدة ) الجولة او اقميم مشيا ( عشج التعجاد سهاء كان مهاطشا ام الذسهلية -1

 يذسل التعجاد جسيع رعايا الجولة في الخارج . اجشبيا دون ححف او تكخار كسا
التعجاد او اقخب وقت اليو كسا يجب ان تدتشج البيانات السعجة الى فتخة  لحظةعج الذخص في ي: أي ان  نيةاآل-2

 في كل لحزو يظخأ تغيخ في بيانات الدكان. ألنوزميشو محجدة ومعخفة تعخيفا جيجا 
يشبغي اجخاء التعجاد تحت اشخاف الحكهمة وفق تذخيعات معيشة فالتعجاد عسمية احرائية  االشراف الحكهمي : -3

ضخسة تتظمب تخظيظا وتشظيسا وتكاليف باىزو كسا يتظمب تزافخ وزارات ومرالح وىيئات حكهمية عجيجة ال 
 جخائو .
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 .رة التعجاد )مثل العسخ وذلك بأدالء كل فخد عن السعمهمات الذخرية السظمهبة في استسا الحرر الفردي : -4
 االلسام بالقخاءة والكتابة وغيخىا ...( .السيشة 

وتعشي اجخاء التعجاد في اوقات مشتظسة )كل خسذ او عذخ سشهات ( لكي تديل السقارنة الدمشية  الدورية :-5
 سهغخافية السختمفة .والسكانية سهاء بين الجول او بين اقاليم الجولة الهاحجة واستخجاميا في تقخيخ االتجاىات الجي

من اجل اعجاد  دقيقاً ة السذسهلة بالتعجاد تحجيجا وىه ان يجخي تحجيج السشظق تحديد السشطقة الجغرافية :-6
 البيانات ونذخىا حدب االقاليم االدارية في الجول .

الباحثهن وىه تبهيب ونذخ بيانات التعجاد حدب السشاطق الجغخافية لمقظخ لكي يتسكن  التبهيب والشذر : -7
 السعشيهن من دراستيا واالستفادة مشيا في السيجان التخظيظي حاضخا ومدتقبال .

 الطرق الستبعة في اجراء التعداد
ان الظخق الستبعة في اجخاء التعجاد فيي تختمف من دولة ألخخى وعمى العسهم يجخي التعجاد  باتباع ثالث طخق 

 ىي :
خ عن محل ظغض الشب اًل يهم التعجاد عالدكان حدب اماكن وجهدىم فه عج ى التعداد الهاقعي او الفعمي :-1

اقامتيم السعتاد حتى له كانها زائخين او مقيسين في الفشادق . ىحا االسمهب بياناتو ال يسكن االعتساد عمييا في 
 التخظيط ألنيا ال تعبخ عن الرهرة الحقيقية لتهزيع الدكان حدب اقامتيم السعتادة .

وفيو يعج االفخاد بالخجهع الى اماكن سكشاىم الجائسة وليذ حدب مكان تهاججىم ليمة العج وان  ظري :التعداد الش-2
 صادف غياب احج افخاد العائمة فانو مع ذلك يدجل مع عائمتو في السكان الحي يقيم فيو دائسا .

حدب اماكن اقامتيم   دكانأي تدجيل ال .يجسع بين التعجادين الدابقين  ىهو  الشظري : –التعداد الفعمي -3
 ن واحج .آ و فيوالسهجهدين في السعتاد

 التطهر التاريخي لمتعداد واصشافه حدب مدتهى الدقة
ان فكخة تعجاد الشاس ىي فكخه قجيسة عخفيا االندان مشح اقجم العرهر ولكن يسكن القهل ان التعجادات الحجيثة لم 

لقخن الدابع عذخ وكل ما كان معخوفًا ىه اعجاد قهائم تكن معخوفو في الفتخة التي سبقت الشرف الثاني من ا
بالدكان وبجافعي الزخائب او بالسستمكات الثسيشة ولم تكن القهائم االولى تيجف الى تعجاد كافة الدكان او عيشو 

 او من ىم في عسخ الخجمة العدكخية . خهن في اصشاف خاصة كخؤساء االسنسهذجية بل اولئك الحين يقع
الحجيث يبخز لمهجهد في الشرف الثاني من القخن الدابع عذخ وبعج ان وضع السؤتسخ الجولي  وبجأ التعجاد

لإلحراء اسذ التعجادات الحجيثة فانتذخت عسمية التعجاد الى معظم الجول االوربية وبقية دول العالم ويسكن 
 ترشيف مدتهى التعجاد الى ثالثة اصشاف :
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 تعجاد متقجم الجقة يسكن الهثهق بو .-1
 تعجاد متهسط الجقة.-2
 تعجاد يقهم عمى مجخد التخسين ال يسكن الهثهق بو .-3

 السجاالت الرئيدية التي تدتفيد من البيانات الدكانية :
 تداعج البيانات الدكانية في ثالث مجاالت رئيدية وىي :

 ية الدياسة والتخظيط واالسقاط )أىجاف سياسية وادارية وتخظيط (جته -1
 التجاىات الجيسهغخافية الدائجة وبخامج العسل القائسة عمييا .التعخف عمى ا-2
 الجراسة العسمية لمعالقات الستجاخمة ما بين الظهاىخ الجيسهغخافية ومقهمات التشسية االقترادية واالجتساعية-3
 الحقهل التي تتزسشها استسارة التعداد-

 ن خرائص الفخد واىم ىحه الحقهل ىي :تزم استسارة التعجاد الدكاني محتهيات كثيخة وحقهل متعجدة ع
 السعمهمات الجغخافية )مكان الذخص لحظة التعجاد والخيف والحزخ(-1
 السعمهمات العائمية ) افخاد العائمة ورئيذ العائمة (-2
 الرفات الذخرية ) الجشذ والعسخ والحالة الدوجية ومكان الهالدة (-3
 ى اختالف (الخرائص االقترادية ) الشذاط االقترادي عم-4
 خرائص الحزارية )المغة والقهمية والجيانة (ال-5
 الخرائص الثقافية ) التعميم (-6
 الخرهبة والهفيات -7
 االسكان  -8  

 االهداف التي تتهصل اليها من معمهمات استسارة تعداد
 ومن خالل ىحه السحتهيات نتعخف عمى :

 .والشسه والتخكيب والحالة الدواجية (الهاقع الجيسهغخافي ) الخرهبة والهفيات واليجخة -1
 التعخف عمى القهه البذخية وحجم العسالة .-2
   .تهزيع الدكان حدب الهحجات االدارية وبحدب البيئة-3
 .خجمات التعميم واالمية  -4
 .الخجمات الرحية -5
 .التجسعات الدكشية في السجن واالرياف -6
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 تطهر التعدادات الدكانية في العراق 
 1927الدكان في انحاء العخاق كافة عام  دجيلشخ تبه و 1926س في العخاق في اوائل عام دوائخ الشفه  تذكمت

( ندسة وفذمت 2.968.454وكان سكان العخاق بمغ عجدىم ) 1928تذخين االول وانتيى في اواخخ عام  1في 
الدكان  وبمغ عجد 1934وبعج ذلك اعيجت السحاولة في عام  1931العسمية والغيت من قبل الحكهمة عام 

 حه التجارب ىشاك تجارب جادة في ميجان تعجاد الدكان جخت في العخاق :( ندسة وبعج ى3.213.174)
 ( ندسة.4.816.815وبمغ عجد الدكان ) 1947تعجاد عام  -1
 ( ندسة .6.339.964وبمغ عجد الدكان ) 1957تعجاد عام  -2
 ندسة .( 8.497.234وبمغ عجد الدكان ) 1967تعجاد عام  -3
 ( ندسة .12.444.497وبمغ عجد الدكان ) 1977تعجاد عام  -4
 ( ندسة .16.335.199وبمغ عجد الدكان ) 1987تعجاد عام -5
 ( ندسة .22.446.444وبمغ عجد الدكان ) 1997تعجاد عام -6
 مرادر اخرى لمبيانات-5

السختمفة مثل السكتب االحرائي تقهم مشظسات دولية عجيجة بإصجار احراءات متشهعة عن الدكان وخرائريم 
لألمم الستحجة ومشظسة الرحة العالسية واليهندكه ومكتب العسل الجولي والسشظسات الخاصة بالظفهلة وغيخىا 
وكميا ترجر دوريات خاصة بيا واىم تمك الجوريات الكتاب االحرائي الدشهي لمدكان الحي ترجره الجائخة 

رك. وكحلك دول العالم ىي االخخى ترجر مظبهعات خاصة بيا عن بيانات االحرائية في السشظسة الجولية بشيهيه 
 الدكان ونهاحي الجولة االقترادية واالجتساعية .

 
 


