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 وطرق قياسه  نمو السكان

 Population growthنمه السكان 
( ونسؾ الدكان، السؾجب Growth) الشقران اسؼ "الشسؾ"أو  بالديادةيظمق عمى التغيخ في حجؼ الدكان سؾاء    

بجسيع تمػ  وإنسا. فال يتقخر نسؾ الدكان بعامل واحج واليجخةوالؾفيات  السؾاليجثالثة عؾامل ىي:  همرجر  ،والدالب
والشقران عبخ  الديادةوقج يتغيخ التؾازن بيؽ ىحه العؾامل مؽ وقت آلخخ. وقج يتحبحب العجد البذخي بيؽ  .العؾامل

 .(1)الديادةؾ يسيل نح في العرؾر الحجيثة،، االتجاه العالسي أن إالالتاريخ. 
 زيادة السكان وطرائق قياسها .

 ىؾشيج العالؼ تغيخًا واضحا بيؽ الديادة والشقص في سكانو عبخ مخاحمة التاريخية اال ان االتجاه العالسي حجيثا 
ة لمدكان فيسا عجا بعض الجول كالجنسارك ودول اوربية اخخى اذ بجأت تؾاجو نقرا في الديادة خ الديادة السدتس

بدبب االنخفاض في عجد السؾاليج . كسا تختمف  معجالت الديادة الدشؾية ) تسثل ندبة مئؾية عادة (  الظبيعية
قجمة ويكؾن مختفعا في الجول كثيخا بيؽ سكان السشاطق الستقجمة والشاحية فتغيخ واطئة وثابتة في السشاطق الست

                                                           

(
1
)George W Barclay, Techniques of Population Analysis, John Wiley & Sons, Inc., New York, 

1968, P.203. 
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فجار الدكاني . يتأثخ نسؾ الدكان بعاممي ية خاصة بعج الحخب العالسية الثانية مسا ادى الى مذكمة االنمالشا
الديادة الظبيعية واليجخة فالديادة الظبيعية ىي الشاتجة عؽ الفخق بيؽ عجد السؾاليج وعجد الؾفيات اما اليجخة فيي 
الحخكة الدكانية  عبخ الحجود اذ يتحجد تأثيخىا بالتدايج او بالتشاقص حدب اتجاىيا الى او مؽ الجولة . فاليجخة 

 فجة تعج عامال في تدايج سكان الجولة الجاذبة اما اليجخة الشازحة تعج عامال في تشاقص سكان الجولة الظاردة .الؾا
 طرق قياس نمه السكان 

يعج معجل الديادة الظبيعية مؽ بيؽ اكثخ السقاييذ الذائعة إليجاد نسؾ الدكان . ويعج اساسا لجراسة التغيخ في 
تتؾفخ نتائج التعجادات العامة لمدكان وتغيخ أىسيتو في التشبؤ وتقجيخ حجؼ  حجؼ الدكاني في مشظقة ما عشجما

سكان في السدتقبل او كسا يظمق عمية اسقاطات الدكان عمى فخض ثبات معجل التغيخ ويسكؽ استخخاج ىحا 
يط اليشجسي الستؾالية اليشجسية والؾس ةلسخكب او الفائجة السخكبة وطخيقالسعجل بظخق مختمفة مشيا طخيقة الخبح ا

 وىشا سشختار معادلة االمؼ الستحجة الستخخاج معجل الشسؾ 

√       السعادلة التي تعتسجىا الجائخة الدكانية لألمؼ الستحجة وىي :
  

  

 
        

 حيث ان :
r  . معجل الشسؾ الدشؾي = 

P1 . عجد الدكان في التعجاد االحق = 
po . عجد الدكان في التعجاد الدابق = 

t. عجد الدشؾات بيؽ التعجاديؽ = 
( ندسة عام 25544444وكان عجدىؼ )2412( ندسة عام 44544444بمغ عجد سكان دولة ما ) -:مثال 
 أستخخج معجل  الشسؾ الدشؾي لدكان ىحه الجولة ؟                   2444

                                                                    الجهاب :

  

       √
  

  

 

        

                          

       √
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   R ꞊                                                                               
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    R ꞊꞊     
 population projections اإلسقاطات السكانية

االسقاط الدكاني أو اإلسقاط الجيسؾغخافي ىؾ مجسؾعة حدابات تيجف إلى معخفة تظؾر الدكان الكسي مدتقبال 
.ولإلسقاطات الدكانية دورا أساسيا في قزايا (2)باالستشاد الى فخوض تتعمق بتظؾر الخرؾبة والؾفيات واليجخة 
 نات األساسية الحتياجات السخظط.التخظيط االقترادي واالجتساعي، حيث تؾفخ األسذ الكسية والبيا

وال يجؾز عج االسقاطات نيائية حيث انيا عخضًة لمسخاجعة والتشقيح. وفي الؾقت نفدو يشبغي فحص العؾامل التي 
 تؤدي إلي أخظاء في االسقاط واجخاء التعجيالت ذات الرمة حيثسا كان ذلػ ضخوريا.

وال بج مؽ ان يكؾن ىشاك اختيار دقيق لسؾاصفات البيانات األساسية التي تتظمبيا اإلسقاطات، وترؾيب 
اما السجة الدمشية الالزمة لإلسقاطات فإنيا  األخظاء، حيث ان ذلػ يعج خظؾة ال غشى عشيا لعسل اإلسقاطات

سشذؾد اذا ما مُج اإلسقاط إلى مجى ابعج تتغيخ بحدب مؾضؾع اإلسقاط والفائجة السخجؾة مشو. وال يتحقق اليجف ال
في السدتقبل اكثخ مسا ىؾ ضخوري إلعجاد خظط التشسية، ويشبغي ان يؤخح بالحدبان ان مجى االطسئشان يتشاقص 
كمسا طالت السجة الدمشية. فاإلسقاطات التي تستج إلى مجة زمشية طؾيمة ججا تكؾن فائجتيا مؾضع شػ إلى أي نؾع 

 و رسؼ الدياسة.مؽ أنؾاع التخظيط أ
 (معادلة استخخاج االسقاطات الدكانية )عجد الدكان الستؾقع

     (  
 

   
)
 

 

Pn  =في سىة الهدف المتىقع عدد السكان. 

Po =  ساس.عدد السكان في سىة األ 

R=  .معدل الىمى السكاوي السىىي بيه 

n = ساس والهدف. عدد السىىات بيه سىتي األ 

                                                                                                                   

  وكاَج َسبت انًُو انسُويت نهسكاٌ  2222(  َسًت عاو 2022222بهغ عذد سكاٌ يحافظت االَبار )يثال:   

 بافتراض ثباث يعذل انًُو  انسُوي نهسكاٌ؟  2220أستخرج عذد انسكاٌ انًتوقع عاو  %(2.2)
                                                           

2
االمم المتحدة، اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا، االتحاد الدولي للدراسات العلمية للسكان، المعجم الديموغرافي متعدد ( (

  .831ص  ،، 2اللغات، ط
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 نمه السكان في العالم
والشقران في سكانو عمى امتجاد معغؼ دوراتو التاريخية اال ان االتجاه شيج العالؼ تقمبات واضحو بيؽ الديادة     

 العالسي حجيثا ىؾ الديادة السدتسخة لمدكان ولقج صار ىحا االتجاه عاما حتى اصبح امخا طبيعيا .
نجاح االندان في التغمب عمى كثيخ مؽ اسباب السؾت  ن الدبب في زيادة سكان العالؼ ىؾوتذيخ الجالئل الى ا

ة عمى ارتفاعيا فقمت الؾفيات وارتفعت ندبة الديادة به االسباب مع بقاء معجالت الخرؾ كانت ىح أياً  (اليالك)
) الؾقائي والعالجي ( واالقترادي فزال    الظبيعية وطال امج الحياة وىحا االمخ مترل اساسا بالتقجم الظبي 

 عؽ التظؾر التكشمؾجي واالجتساعي .
خالل الشتائج التي وصمت الييا  رات لحياة االندان واعجاده في العرؾر القجيسة مؽلقج امكؽ وضع بعض الترؾ 
بالتاريخ الجيؾلؾجي وتاريخ الحزارات وعمؼ التظؾر وغيخىا واستظاع التؾصل  يةشالسعدراسات األنثخوبؾلؾجيا وتمػ 

فكانت  1654اني ما بعج الى تقجيخات ألعجاد الدكان وخاصة قبل السيالد اما االعجاد التي تؾضح الشسؾ الدك
  :واقعيو وقخيبة مؽ الجقة وكسا مؾضح في الججول االتي

 نمه سكان العالم حتى نهاية القرن العشرين
 معدل النمه عدد السكان السنة

  2522222 مليهن سنة

  5222222 قبل الميالد 0666

 %6.60 22222222 قبل الميالد 0066

0 252222222 6.2% 

0066 522222222 6.0% 

0066 622222222 6.0% 

0066 022222222 6.0% 

0066 022222222 6.6% 

0066 1222222222 6.2% 

0066 1622222222 6.0% 

0066 2522222222 6.0% 
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2666 6121222222 0% 

2600 0222222222 0% 

2626 0222222222 0% 

 
طؾيال قبل ان يبمغ عجده ربع مميار ندسة ان معظيات ىحا الججول تؤشخ عجة حقائق وىي ان االندان عاش زمشا 

ندبيا مشح بجاية التاريخ السيالدي عمى ان ىحه الؾتائخ تدارعت اكثخ بعج  ةسخيع كسا ان زيادتو بجأت تأخح وتائخ
في العالؼ في التاريخ الحجيث  زمة لسزاعفة عجد الدكان الدابع عذخ وبحلػ تقمرت الدشؾات المشترف القخن ال

 1854( عاما وقج تزاعفت بعج مئتيؽ سشة عام 1654الى قخنيؽ فقط بعج ان احتاج التزاعف االول حؾالي )
 1975و 1924سشة في عامي  55سشة اما التزاعف بعجه فقج احتاج الى  74وبعج ذلػ تقمرت الدشؾات الى 

 54أي انو سيحتاج  2425( ثسانية مميارات عام   8ارب )  عمى التؾالي وسيتزاعف ويربح عجد الدكان ما يق
 مميارات (  8مميارات الى  4مؽ ) ليتزاعف عجد الدكان 2425الى عام  1975سشة مؽ عام 

ل ان ىشاك عاىخة ديسؾغخافية سؾغخافية الستسيدة والؾحيجة بان السعجل البظيء لشسؾ الدكان لؼ يكؽ الغاىخة الجي
عاما في فتخة ما  35سشة ثؼ  22الى  18انخفاض معجل متؾسط العسخ الحي تجرج مؽ اخخى ليا اىسيتيا وىي 

 قبل العرؾر الؾسظى في اوربا .
مؽ ىحا يتزح ان عجد الدكان في زيادة مدتسخة وكانت زيادة سكان قارة اسيا )باستثشاء القدؼ االسيؾي مؽ روسيا 

ء كسا ان يؽ يسثمؾن الغالبية العغسى لمبذخية جسعا( ىي الدبب السباشخ في نسؾ سكان العالؼ ومازال االسيؾي
كؽ معجل الديادة في سكانيا قج انخفض الى حج كبيخ خالل القخن الحالي وتتستع كل مؽ الوربا اثخىا العجدي ول

سيجتاز عجد  2425امخيكا الالتيشية وافخيقيا بديادة كبيخه تفؾق مخيمتيا في اوربا ومؽ الستؾقع ان العالؼ في عام 
ندسة (وافخيقيا  4.544.444.444مميارات ندسة( وسيتؾزع ىحا العجد الدكاني تقخيبا عمى اسيا )  8نو ) سكا

ندسة ( واوربا سيرل 1.144.444.444ندسة( وامخيكا الالتيشية ) 1.644.444.444)
 37.444.444ندسة ( واستخاليا ونيؾزلشجا ) 345.444.444ندسة ( وامخيكا الذسالية )744.444.444اكثخ)

ندسة( واما عمى مدتؾى الجول فتكؾن الريؽ صاحبة الخقؼ االكبخ في عجد الدكان وسيرل تقخيبا الى اكثخ مؽ 
ندسة( والؾاليات الستحجة في امخيكيا 1.144.444.444ندسة ( بعج ان تجاوز االن عجدىؼ )1.444.444.444)

( مميؾن ندسة 244ؾبية سيتجاوز )( مميؾن والبخازيل في امخيكيا الجش312الذسالية سيرل الى اكثخ مؽ )
( مميؾن ندسة ونيجيخيا عمى افخيقيا سيرل عجد سكانيا اكثخ  274وإنجونيديا عمى الجول االسالمية سيرل الى )



6 
 

 ة( مميؾن ندسة ودول94( مميؾن ندسة وجسيؾرية مرخ العخبية عمى الجول العخبية والتي سيرل الى )344)
 . في اوربا  2425( مميؾن ندسة عام 154)روسيا في اوربا التي سيرل اكثخ مؽ 

 


