
1 
 

  9يحاضرة رقى:

 انتربية نهعهوو االنسانية انكهية

 انجغرافية انقسى

 جغرافية انسكاٌ انًادة

 انثانية انًرحهة

 0202- 0202 انسنة انذراسية

 االول انفصم انذراسي

 د. اياد دمحم يخهف انًحاضر

 انتوزيع انجغرافي نهسكاٌ وانكثافة عنواٌ انًحاضرة بانهغة انعربية

 Geographical distribution of population and density انًحاضرة بانهغة االنكهيسيةعنواٌ 

 انًراجع وانًصادر

السعدي فاضل عباس. د والثاني االول الجزء ، السكان جغرافية  

لبيب علي. د والمتحول الثابت السكان جغرافية  

 عيانة ابو دمحم فتحي. د وتطبيقات اسس السكان جغرافية

 التوزيع الجغرافي للسكان والكثافة                                   
 الكثافة ومعاييرها:

ان دراسة اعجاد الدكان برػرة مجخدة مغ دون اعتبار لمسداحة ال تكفي وحجىا إلعصاء صػرة واضحة عغ 
الدكان يختبصػن ارتباشا التػزيع الجغخافي لمدكان ودرجة تداحسيع والسقارنة فيسا بيغ الػحجات السداحية الن 

 مباشخا باألرض والكثافة الدكانية  تعج مكياسا الستجابة االندان لمبيئة التي يعير فييا ومقجار التفاعل بيشيسا .
ىي ندبة عجد الدكان الى وحجة السداحة التي يعيذػن عمييا ويعبخ عشيا بػحجة : بالكثافة السكانيةويقرج 

يل السخبع او اليكتار او أي وحجة مداحية اخخى سػاء كانت ىحه الػحجة كبيخة ام مداحية بالكيمػ متخ السخبع والس
 صغيخة .

ألجل ىحا فان الكثافة الدكانية تعج مكياسا الستجابات االندان لمبيئة التي يعير فييا وتدتخجم في تحجيج درجة 
ن واحج آلػسائل السالئسة والسطمة في مغ ااالزدحام الدكاني وقجرة االرض عمى االعالة لحلظ تعج الكثافة الدكانية 

لتقػيع تبايغ تػزيع الدكان  وىشالظ انػاع مغ الكثافات التي تػضع العالقة بيغ الدكان واالرض والسػارد 
 االقترادية وىي:

 الكثافة السكانية الحسابية )العامة (-1



2 
 

الدكانية وىي تػضح العالقة بيغ وىي ابدط انػاع السقاييذ واكثخىا استخجاما واوسعيا انتذارا  في الجراسات 
االرض والدكان وتعشي ببداشة جسمة عجد الدكان في وحجة مداحية معيشة وحدابيا يحتاج الى ارقام السجسػعتيغ 

 مختمفتيغ ىي السداحة والدكان وتأخح بحلظ الريغة االتية :
 
 

 السكانجطلة عدد                                    
 -------------- مظطقة ما = الكثافة الحسابية في

 االجطالية الطساحة                                   

 الكثافة الصافية )الفيزيولوجية( -2
 غيخ انشا ندتبعج مغ السداحة االجداءوىي الشدبة بيغ عجد الدكان الى السداحة السعسػرة مغ الجولة فقط أي 

السأىػلة بالدكان كالرحاري واالقاليع القصبية والغابات الكثيفة .وتفزل ىحه الكثافة عمى الكثافة العامة وبخاصة 
في االقصار التي يتخكد سكانيا في ندبة صغيخة مغ مداحتيا مثل الدعػدية وليبيا وىي وسيمة افزل مغ الكثافة 

دابيا بإيجاد العالقة بيغ مجسػع الدكان والسداحة السدتغمة الحدابية لكياس العالقة بيغ الدكان واالرض ويتع احت
 اقتراديا او السدروعة فعال .

 الكثافة الزراعية .-3
وىي الشدبة بيغ عجد العامميغ في الدراعة في مكان معيغ والسداحة السدروعة فعال وبحلظ تأخح وضيفة الدكان 

الجول ذات االقتراد الدراعي وترمح في السشاشق  بشطخ االعتبار فطال عغ وضيفة االرض وىحه الكثافة تشاسب
 الخيفية.

 الكثافة الريفية  .-4
ب ابشاء الخيف بغس الشطخ عغ دلتي يعيذػن عمييا وىحه الشدبة تحوىي ندبة سكان الخيف الى السداحة الكمية ا

 وضائفيع واالعسال التي يسارسػنيا ومكانيا.
 الكثافة االقتصادية-5

واحج ىحه الصخق ىي شخيقة معخفة مجسػع الجخل القػمي وعجد الدكان ويعشي )الشدبة  ىشاك عجة شخق لحدابيا
بيغ مجسػع الشاتج القػمي وعجد الدكان( وتعكذ ىحه الكثافة مجى قجرة االندان وخبختو في استغالل مرادر 

 البيئة الصبيعية .
 الكثافة الحضرية.-6
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لسجسػع مداحة رض السعسػرة وقج يدتخجم السقام حة االوىي الشدبة بيغ الدكان الحزخ)سكان السجن( الى مدا
السذغػل او السداحة االجسالية  غيخو السداحة الرافية بعج استبعاد السشصقة الحزخية او السداحة السبشية ا

 لمقصع بسا فييا الذػارع والداحات.
 
 
 بعس وحجات السداحة-

 2م 1111111=  م 1111×م  1111( =2الكيمػ متخ السخبع )كع

 3197611=  ياردة 1761×ياردة   1761السيل السخبع )ميل(=
 2م 1=  متخ 1×متخ 1متخ مخبع)م( =

 متخ مخبع 11111اليكتار =
 متخ مخبع 2511الجونع العخاقي = 

 التوزيع الجغرافي للسكان                             
ألخخى فشججىع يشتذخون في مشصقة واحيانا ان التػزيع الجغخافي لمدكان يختمف في اغمب اقصار العالع مغ مشصقة 

الى مداحات محجودة مغ  يتخكدون في مشاشق اخخى اذ تػجج مشاشق حزخية حجيثة كبيخة الحجع ال تذغل
سا تػجج مداحات واسعة مغ الجبال والرحاري تقل فييا كثافات الدكان الى درجة كبيخة بحيث يرل االرض بيش

 بع الػاحج.الى شخز او اقل في الكيمػ متخ السخ 
وباإلضافة الى تبايغ تػزيع سكان العالع بيغ مشصقة واخخى فان تػزيعيع يكػن غيخ مشتطع ذلظ ان الرػرة العالسية 
لتػزيع الدكان معقجة لمغاية ومع تسيدىا بجرجة مغ الثبات الشدبي اال انيا دائسة التغيخ في تفاصيميا والشظ في 

 انيا ستذيج تغيخا ممسػسا.
طام في تػزيع الدكان مغ ان حػالي نرف سكان العالع )سكان جشػب شخق اسيا( تعجم االن وليذ ادل عمى
% مغ مداحة السعسػر وان خسذ سكان العالع )سكان اوربا بسا فييع سكان )روسيا االوربية(  11يعيذػن فػق 
 % مغ مداحة السعسػر ايزا.5يعيذػن فػق 

 ة الى قدسيغ :ويسكغ تقديع اليابذ مغ الكخة االرضية برفة عام
      ECUMENEالسعسػر -1

 NONE ECUMENEالالمعسػر - 2   
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ويرعب وضع حجود دقيقة بيغ السعسػر والالمعسػر ويتخمل السعسػر جيػب صغيخة غيخ معسػرة ويعسل االندان 
% مغ جسمة 31وتقجر مداحة السعسػر بحػالي   باستسخار عمى دفع حجود السعسػر عمى حداب الالمعسػر

 مداحة اليابذ.
 ويسكغ تقديع مشاشق التػزيع الجغخافي الدكان الى ثالثة نصاقات ىي:

 نصاق التخكد الدكاني الخئيدي.-1
 نصاق التخكد الثانػي. -2
 نصاق الالمعسػر )الخالي مغ الدكان تقخيبا(-3

 نطاق التركز السكاني الرئيسي:
 ييد ثالث مشاشق سكانية داخل ىحا الشصاق:تس باإلمكان

 اسيا الطوسطية .-1
الريشية، تايمشج،  وتزع القدع الذخقي والجشػبي الذخقي والجشػبي مغ قارة اسيا ويذسل الريغ،اليابان،كػريا،اليشج

بػرما، ماليديا، إنجونيديا، الفمبيغ ، سيالن، شبو جديخة اليشج، وبشغالدش وشسال فيتشام. ويزع ىحا االقميع اكثخ مغ 
% مغ مداحة العالع ويتخكدون في 14.3 عة رق% مغ سكانو بالدراعة عمى 61نرف سكان العالع ويذغل 

 الديػل الداحمية واودية االنيار.
 االوربيالظطاق -2

% مغ مداحة االرض ويتخكد معطع ىؤالء الدكان في السشاشق 5.8ويتخكد فيو ما يقارب ربع سكان العالع في 
سانيا وبخيصانيا وايصاليا لالرشاعية في غخب اوربا وشخقيا ويذسل سكان القدع االوربي مغ االتحاد الدػفيتي وا

 لبختغال.وفخندا وىػلشجا وبمجيكيا والشسدا وسػيدخا واسبانيا وا
 الظطاق االمريكي -3

ويذغل السشصقة الذسالية الذخقية مغ الػاليات الستحجة وىي اصغخ مداحة واقل عجد او كثافة مغ السشصقتيغ 
% مغ سكان العالع والػاليات التي تقع ضسغ ىحه السشصقة ىي االكثخ 4الدابقتيغ ويدكغ ىحه السشصقة حػالي 

 وصشاعة.ازدحاما بالدكان ومغ اكثخىا عسخانا 
 مشصقة وادي الشيل ودلتاه وفييا يددحع الدكان وتختفع كثافتيع ويعسل غالبيتيع في الدراعة -4

 نطاق التركز الثانوي 
ا الغخبي وجشػب شخق امخيكا الجشػبية والتجسعات الدكانية يابخز ىحه السشاشق جشػب شخق استخاليا وساحل افخيك

في امخيكا الػسصى وعمى ساحل السحيط اليادي والدػاحل الجشػبية والديػل الػسصى بالػاليات الستحجة وسيػل 
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اقصار الػشغ العخبي ومشابع البتخول في الذخق االوسط وشخق افخيكيا واماكغ متفخقة مغ البخازيل واالرجشتيغ 
 ي .وشيم

ويسكغ القػل ان معطع سكان العالع يعيذػن في السشاشق الداحمية او بالقخب مغ الدػاحل ويبتعجون عغ السشاشق 
 القارية وما يختبط بحلظ مغ عػامل مشاخية واقترادية وعػامل اخخى .

 نطاق الال معطور
 .% مغ مداحة االرض ويتسثل بالسشاشق71ويكػن ىحا الشصاق نحػ 

ي : وىحا يذغل ربع مداحة اليابذ ويتزسغ السشاشق الرحخاوية الحارة والسعتجلة  في الشصاق الرحخاو -1
 الشرف الذسالي والجشػبي مغ الكخة االرضية ويذسل:

الشصاق الرحخاوي االفخيقي االسيػي مغ السحيط االشمدي حتى وسط اسيا ويذسل الرحخاء الكبخى وصحخاء  -أ
 % مغ مداحة اليابذ 21خان وافغاندتان وصحاري وسط اسيا وتحتل بالد العخب وصحخاء الذام وصحخاء وسط اي

صحاري الشرف الجشػبي مغ الكخة االرضية وتذسل صحخاء استخاليا وكميا ري في جشػب غخب افخيكيا  -ب
 وبتكػنيا واتكاما في امخيكيا الجشػبية .

 : ويذغل نحػ ربع مداحة اليابذ ويتسثل في : الظطاق البارد -2
 سيبيخياسيا الذسالي : ويستج مغ سػاحل الشخويج الى سػاحل السحيط اليادي عبخ نصاق اورا-أ

 ومجسػعة الجدر الذسالية لمقارة  يشالنجشسال كشجا واالسكا وجديخة كخ نصاق امخيكيا الذسالية ويذسل  -ب
يكيع اندان واحج  ( مميػن كيمػ متخ مخبع وىحه السداحة ال14القارة الستجسجة الجشػبية : وتقجر مداحتيا بـ ) -ج

 برفة دائسة .
 لظ السشاشق الجبمية في العخوض العميا والػسصىوكح األمازون مشاشق اخخى مثل حػض  -3
 


