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  5يحاضرة رقى:

 انتربيت نهعهىو االنسانيت انكهيت

 انجغرافيت انقسى

 جغرافيت انسكاٌ انًادة

 انثانيت انًرحهت

 0202- 0202 انسنت انذراسيت

 االول انفصم انذراسي

 د. اياد دمحم يخهف انًحاضر

 انىفياث وطرق قياسها عنىاٌ انًحاضرة بانهغت انعربيت

 Mortality and methods of measurement االنكهيزيتعنىاٌ انًحاضرة بانهغت 

 انًراجع وانًصادر

 د. طه حًادي انحذيثي جغرافيت انسكاٌ

 د. عبذهللا عطىي جغرافيت انسكاٌ

 عهى انسكاٌ انذيًىغرافيا االجتًاعيت د. ينير عبذهللا

 Deaths الوفيات
ىي االنتياء التام لجسيع مغاىخ الحياة في أي وقت بعج حجوث الؾالدة الوفاة : عخفت مشغسة الرحة العالسية 

 .الحية )تؾقف الؾعائف الحيؾية بعج الؾالدة دون القجرة عمى الحياة بعج االغساء( 
الؾفيات مؽ الغؾاىخ الجيسؾغخافية والجغخافية السيسة والسؤثخة في تؾزيع الدكان ونسؾىؼ وتخكيبيؼ ويؤدي تبايؽ 

والحالة االجتساعية الى تبايؽ معجالت الؾفيات مؽ بمج آلخخ ومؽ مشظقة الى اخخى داخل القظخ عخوف البيئة 
الؾاحج ففي البالد الدراعية اقتراديا واجتساعيا يختفع فييا معجل الؾفيات عمى عكذ الجول الستقجمة صشاعيا حيث 

وفي حيؽ يشخفض في اليابان الى  فباألل =1.8يشخفض فييا السعجل السحكؾر ففي بشغالدش يبمغ معجل الؾفيات 
 . باأللف ;.:

والؾفيات عشرخ ميؼ يؤثخ في الدكان فيؼ يديجون زيادة طبيعية بالسؾاليج ويشقرؾن نقرًا طبيعيًا بالؾفيات وال 
تقترخ  اىسية الؾفيات في ضبط عجد الدكان الشيائي فقط بل تتعجى ذلػ الى تكؾيؽ الدكان انفديؼ مؽ حيث 

شذ ففي بعض انساط الدكان تدداد وفيات االطفال وصغار الدؽ عامة وفي بعزيا تدداد فئات العسخ والج
وفيات كبار الدؽ واحيانًا يكؾن الحكؾر اكثخ تعخضًا لمسؾت مؽ االناث وبعض الذعؾب تيسل اطفاليا مؽ االناث 

السمؾنيؽ واالقميات القؾمية  فتدداد الؾفيات بيشيؽ وقج تختفع الؾفيات بيؽ االقمية العشرخية اذا كانت مؽ الدؾد او
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ايزا النخفاض مدتؾيات دخؾليا وبالتالي السدتؾى االقترادي واالجتساعي . ولكؽ عمى العسؾم فأن اتجاىات 
الؾفاة دائسا في ىبؾط تجرجي يخزع في عخوفو السختمفة الى درجة التقجم االجتساعي والتكشمؾجي باستثشاء ما 

ث خماًل في مدتؾى معجل لدالزل والبخاكيؽ والفيزانات والسجاعات التي تحجتحجثو الحؾادث الفجائية كالحخوب وا
 الؾفيات .

 طرق قياس الوفيات
 معدل الوفيات الخام . -1

وىؾ مؽ اكثخ السعجالت او السقاييذ شيؾعًا حيث يسثل ندبة جسيع الؾفيات السدجمة خالل سشة معيشة مؽ عجد 
 كسا يمي :الدكان الكمي والريغة الخياضية ليحا السعجل 

 عدد الوفيات المدجلة خالل العام                         
 1111× ----------------------- معدل الوفيات الخام =

 عدد الدكان في منتصف العام                               

ومؽ مدايا ىحا السقياس ان يؾضح مدتؾى الؾفيات لمسجتسع بأكسمو عمى الخغؼ مؽ اختالف ىحه الشدبة ما بيؽ 
 الفئات العسخية السختمفة وكحلػ بيؽ الجساعات السكؾنة لمسجتسع 

 معدل وفيات االطفال الرضع . -2
وىؾ معجل وفيات االطفال وىحا السعجل يجخل ضسؽ السعجالت الخاصة والتفريمية حدب فئات العسخ والجشذ 
 مؽ يقل عسخىؼ عؽ الدشة بيؽ كل الف مؾلؾد حي في العام ويسكؽ صياغتو احرائيًا :

 
 عدد وفيات االطفال بعمر سنة او اقل                                 

 1111× ------------------------ معدل وفيات االطفال الرضع =
 عدد المواليد االحياء لنفس الدنة                                   

ويعتبخ ىحا السعجل لمؾفيات الخضع دلياًل معبخًا عؽ عخوف مدتؾى السعيذة والغخوف الرحية العامة الدائجة في 
 مجسؾعة مؽ الدكان .

ويؾجج ايزا مقاييذ اخخى لقياس معجل الؾفيات وىي اكثخ تفريال مشيا معجالت بحدب العسخ والشؾع وكحلػ 
 .الدبب وايزا معجل الؾفيات حدب السيشةبحدب 

 اسباب الوفيات
ان االتجاه العام لسعجل الؾفيات الشام عالسيا ىؾ االنخفاض اذا لؼ تحرل حؾادث فجائية لكشو يختمف مؽ مجتسع 

 :سكاني الى اخخ لكؽ االندان ميسا طال عسخه لكشو في الشياية سيسؾت ويسكؽ اجسال اسباب الؾفيات بسا يمي
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 .االمراض-1
تسكؽ العمؼ مؽ ازالة خظخ كثيخ مؽ االمخاض التي كانت تيجد االندان وخاصة االطفال وبفزل تقجم الظب 
الؾقائي والعالجي واكتذاف الكثيخ مؽ االمرال والسزادات  الحيؾية ولكشو لؼ يشجح بعج في عالج امخاض 

اضا مؽ وفيات الذيؾخ ويسكؽ تقديؼ الذيخؾخة ولحلػ كانت وفيات االطفال ومتؾسظي االعسار اكثخ انخف
 :االمخاض السدببة لمؾفاة الى السجسؾعات االتية

 ]الدخطان، الدكخ، امخاض القمب[البيؾلؾجية 
 ]فقخ الجم، الشدالت السعؾية، الدل[االجتساعية

 ]التيفؾس، الكؾليخا[السعجية
وتختمف ىحه السجسؾعات السخضية في التأثيخ عمى معجالت الؾفيات مؽ مجتسع سكاني الى اخخ حيث نالحظ ان 
امخاض القمب والدخطان تشتذخ في السجتسعات الرشاعية في حيؽ تشتذخ االمخاض الظفيمية واالمخاض السعؾية 

وكحلػ .الحسل في السجتسعات الشامية  وامخاض الظفؾلة وسؾء التغحية واالمخاض التي تريب االميات اثشاء فتخة
 .تتبايؽ االمخاض السدببة لمؾفاة ما بيؽ الفئات العسخية لمدكان مؽ اطفال وشباب وشيؾخ

 انخفاض الدخل الفردي :-8
يؤثخ انخفاض مدتؾى السعيذة في نؾعية الغحاء الحي يدتظيع الفخد الحرؾل عميو وفي نؾعية الدكؽ ونسظو 

فقج عيخ ان ىشاك ارتباطا وثيقا .كانية الحرؾل عمى الخجمات الرحية والعالجية وفي فخص التعميؼ وفي ام
بيؽ معجالت الؾفيات ومتؾسط دخل الفخدي فكمسا انخفض الجخل الفخدي ارتفع معجل الؾفاة السيسا وفاة 

 .االطفال

 .الحوادث الفجائية-3
الستظؾرة والستخمفة وتتسثل بالحخوب يب السجتسعات راالخخى الحؾادث الفجائية وىحه ت مؽ اسباب الؾفيات

وعمى الخغؼ ان جسيع السجتسعات الدكانية  .والدالزل والبخاكيؽ والفيزانات والحخائق والسجاعات والجىذ
معخضة ليحه الحؾادث لكشيا تختمف فيسا بيشيا في االستعجاد لسؾاجية ىحه الحؾادث والتقميل مؽ خدائخىا 

 .السادية والبذخية
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 ة الطبيعيةالزياد     
تسثل الديادة الظبيعية الفخق بيؽ مجسؾع السؾاليج والؾفيات وىي اما عجديا او ندبيا وفي الحالة االخيخة تكؾن الشدبة 

واحيانا يظمق عميو الشسؾ الظبيعي او ما .الفي باإلشارة الى سشة معشية  او الى مجسؾع الدكان عمى اساس مئؾي 
 .يدسى ميدان السؾاليج والؾفيات

ندبة زيادة السؾاليج عمى الؾفيات الى متؾسط عجد الدكان في الحقيبة السخصؾدة  ىؾجل الديادة الظبيعية عوم
 :ويسكؽ حدابو بحدب الريغة االتية

 عدد الوفيات   –عدد المواليد                                     
 1111×     -----------------------=  معجل الديادة الظبيعة الخام

                    عدد الدكان في منتصف العام                                   
( وكان عجد 8>181(وبمغ عجد الؾفيات في نفذ العام  >=<1عام ]<==98[بمغ عجد السؾاليج في سشغافؾرة ;مثال

 .الخام الظبيعة( ندسة جج معجل الديادة 18222;8الدكان في مشترف العام )

                             98==>- 181<8 
 1222 ×    ------------ = معجل الديادة الظبيعة الخام

   8;18222 
                                82<1; 

 1222×    --------- معجل الديادة الظبيعة الخام =
                               8;18222   

 باأللف >.11=1222×2.211= الخاممعجل الديادة الظبيعة   
 
 


