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  11يحاضرة رقى:

 انتربية نهعهوو االنسانية انكهية

 انجغرافية انقسى

 جغرافية انسكاٌ انًادة

 انثانية انًرحهة

 0201- 0202 انسنة انذراسية

 االول انفصم انذراسي

 د. اياد دمحم يخهف انًحاضر

 تركيب السكان  عنواٌ انًحاضرة بانهغة انعربية

 Composition  of the population االنكهيزيةعنواٌ انًحاضرة بانهغة 

 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

 تركيب السكان وتكهينهم :
ان لكمسو تخكيب او تكؾيؽ الدكان مفيؾم واسع يذسل جسيع الحقائق لمدكان التي يسكؽ قياسيا وغالبا ما تحجد 

 .)الظبيعية  السختمفةطبيعة البيانات التي يسكؽ الحرؾل عمييا مؽ التعجادات دراسة ىحه الخرائص مؽ زواياىا 
مؽ السجتسعات  سجتسع شخريو تسيده عؽ غيخهص التي تكدب الاالقترادية ( وغيخىا مؽ الخرائ .االجتساعية 

سشاطق الوقج بجا الجغخافيؾن ييتسؾن بجراسة ىحه الخراص وإعيار تبايشيا االقميسي بيؽ االقظار واالقاليؼ وبيؽ 
ل التي تؤثخ في الحزخية والخيفية وبيؽ السجسؾعات العخقية السختمفة في الجولة الؾاحجة فزال عؽ دراسة العؾام

 ارتباطيا بالغخوف الجيسؾغخافية االخخى . ىومجىحا التبايؽ 
ان دراسة تخكيب الدكان تفيج في معخفو ما يسمكو السجتسع مؽ مؾارد بذخيو وترشيفيا حدب قظاعات الشذاط 

 االقترادي السختمفة ومعخفة عالقتيا في تؾزيع الدكان ونسؾىؼ وعالقتو بالديادة الظبيعية وتأثيخه عمى اليجخة .
 لدكان الى عجه انؾاع مشيا :ويقدؼ تخكيب ا

 التركيب النهعي :-1
 واناث . ؾرويعشي ىحا السفيؾم تقديؼ السجتسع الدكاني الى ذك

 التركيب العمري :-2
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 ويعشي معخفو التخكيب العسخي لمدكان مؾزعو عمى فئات الدؽ عجدا وندبو لكل مجسؾعو .
 التركيب االقتصادي :-3

 الشذاط االقترادي .ويعشي ىحا التخكيب معخفو الدكان ذو 
 التركيب القهمي :-4

 ويعشي ىحا التخكيب معخفو الدكان حدب القؾمية التي يتشسؾن الييا .
 التركيب الديني :-5

 ويعشي ىحا التخكيب معخفو الدكان حدب الجيانة التي يسارسؾنيا .
 التركيب التعميمي :-6

 مسي .ويعشي ىحا التخكيب تقديؼ السجتسع الدكاني حدب التحريل الع
 : التركيب الزواجي-7

ويعشي تقديؼ الدكان الى عداب ومتدوجيؽ او ارامل او مظمقيؽ وىشاك تخاكيب اخخى مثل التخكيب المغؾي وتخاكيب 
 اخخى مثل التخكيب السخضي .

 التركيب النهعي :
وىي  بنسبه النهع يعبخ عؽ التخكيب الشؾعي لمدكانو واناث  ؾرويعشي ىحا السفيؾم تقديؼ السجتسع الدكاني الى ذك

 حرل عمييا بقدسة عجد الحكؾر عمى نو ( مؽ االناث 011الحكؾر لكل ) ندبة
 عدد الذكهر                                                                             

 111×  ---------نسبه النهع =   : تيوكال (011عجد االناث ونزخب الشاتج في )  
 عدد االناث                                                                             

( فاذا زاد عجد الحكخ عمى عجد االناث كانت 011واذا تداوى عجد الحكؾر مع عجد االناث تكؾن ندبو الشؾع )
 دون االناث عجدا . ؾر( اذا كان عجد الحك011)عؽ الشدبة( في حيؽ تقل 011اكثخ مؽ ) الشدبة

كخا او انثى يعتبخ محجدا كؾن الفخد ذ لمدكان الى عجة اسباب مشيا : انوالتخكيب الشؾعي  دراسةوتخجع اىسية 
مباشخ  تأثيخحا التخكيب مؽ لي لػ ماالتي يقؾم بيا في حياتو وكح واالقترادية االجتساعية وارهحاجاتو وادلاساسيا 

 واالقترادية االجتساعيةويتؾقف الكثيخ مؽ العالقات والتؾزيع السيشي . ليجخةوافي السؾاليج والؾفيات والدواج 
 ) الحكؾر واالناث ( .  عمى وجؾد تؾازن بيؽ اعجاد الشؾعيؽ  السيسة

 خذكخ العس جؾقؾع عشل امحتسل  فالخظأوال تخزع بيانات الشؾع لسا تخزع لو بيانات الدؽ مؽ اخظاء عشج ذكخىا 
 الحال . بظبيعةكخ الشؾع وليذ االمخ كحلػ عشج ذ
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أي عجد الحكؾر لكل فئو مؽ االناث في نفذ  مختمفة ألعسارمؽ ندب الشؾع  بدمدمةيترف التخكيب الشؾعي 
مؽ االناث في الجول التي تتؾفخ لجييا  011مقابل  ؾرمؽ الحك 015 الؾالدةالعسخ وعاده تكؾن ندبو الشؾع عشج 

وبسا ان  ألخخى او في البمج الؾاحج نفدو مؽ الدشو  .إحراءات جيجة وتختمف تمػ الشدبة قميال بيؽ دولو واخخى 
بالعسخ تكؾن عاده اعمى بيؽ الحكؾر مشيا بيؽ االناث لحلػ تتالشى الفخوق تجريجيا حتي  الخاصةمعجالت الؾفيات 

ذلػ مع التقجم بالعسخ . ان  خعؽ عجد الحكؾر ويدتس عجد االناث بالديادة يأخح. ثؼ  (011 )الى شدبةالترل 
 االبتعاد عؽ ىحا الشسط الحي تؼ وصفو يشتج احيانا عؽ اليجخة الكبيخة لفئات عسخ معيشو .

 وتتأثخ ندبو الشؾع بعجه عؾامل وىي مدؤولو عؽ الفخوق في ندبو الشؾع وىي : 
 واالناث . رلجاخمة او الخارجة لكل مؽ الحكؾ اليجخه ا-0
 تبايؽ معجل الؾفيات لكمى الشؾعيؽ في االعسار السختمفة .-2
 الحخوب التي تؤدي الى زياده كبيخه في وفيات الحكؾر .-3

 م7991توزيغ سكان محافظة األنبار حسب النوع والعمر لسنة 

 النهعنسبة  النسبة % إناث النسبة % ذكهر الفئات العمرية
1 – 4 59759 5.5 54591 5.5 111 
9 – 5 59457 5.5 58128 5 114 
11 – 14 71597 7 27295 2.2 119 
19 – 15 21242 2 95857 9.7 114 
81 – 84 47555 4.2 42777 4.2 111 
89 – 85 55711 5.5 55582 5.7 118 
51 – 54 85957 8.5 85555 8.5 52 
59 – 55 12175 1.2 81825 8 75 
41 – 44 15152 1.5 15819 1.5 111 
49 – 45 18485 1.8 14425 1.4 52 
91 – 94 11999 1 5971 1.5 111 
99 – 95 7741 1.7 2525 1.2 111 
21 – 24 4548 1.9 9489 1.9 55 
29 – 25 9112 1،9 9498 1.9 54 
71 – 74 5175 1.5 4851 1.4 71 
79 – 75 8111 1.8 8759 1.5 77 
51 – 54 1915 1.8 1555 1.8 58 
 72 1.8 1555 1.1 1919 فأكثر – 59

 55 1.1 517 1.1 875 غير مبين
 111.5 45.5 911555 91.1 918557 المجمهع الكمي
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 التركيب العمري :
مدكان عجد وندبو كل مجسؾعو مؽ مجسؾعات الدكان مؾزعو عمى فئات الدؽ ويسكؽ ليبيؽ التخكيب العسخي 

خسديو او عذخيو .والتخكيب العسخي ال يقل اىسيو عؽ التخكيب الشؾعي اذ يتؾقف معجل تقديسيا الى فئات 
الؾفيات في الدكان الى حج ما عمى ندبو كل فئو مؽ فئات العسخ بالشدبة الى مجسؾع الدكان حيث تتبايؽ 

ي فئات الذباب معجالت الؾفيات في كل فئو مؽ الفئات السحكؾرة فيي تختفع في فئات الدؽ السبكخة ثؼ تشخفض ف
 وتعؾد الى االرتفاع في فئات الدؽ الستأخخة

 الفئات العمرية
 م1557

 الشدبة % السجسؾع الشدبة % إناث الشدبة % ذكؾر
  1 – 4 59759  5.5  54591  5.5  151252  15.2  

9 – 5 59457  5.5  58128  5  127945  12.5  
11 – 14 71597  7  27295  2.2  155919  15.2  
1  -  14 898175  84.2  844271  85.5  452791  45.9  

19 – 15 21242  2  95857  9.7  115555  11.7  
81 – 84 47555  4.2  42777  4.2  54129  5.8  
89 – 85 55711  5.5  55582  5.5  75987  7.7  
51 – 54 85957  8.5  85555  8.5  95459  9.7  
59 – 55 12175  1.2  81825  8  52541  5.2  
41 – 44 15152  1.5  15819  1.5  55411  5.7  
49 – 45 18485  1.8  14425  1.4  82551  8.2  
91 – 94 11999  1  5971  1.5  81182  1.5  
99 – 95 7741  1.7  2525  1.7  14714  1.4  
21 – 24 4548  1.9  9489  1.9  11827  1  
19 -24 847178  84.1  845215  84.5  452751  45.9  
29 – 25 9112  1.9  9498  1.9  11995  1  
71 – 74 5175  1.5  4851  1.4  7525  1.7  
79 – 75 8111  1.8  8759  1.5  4559  1.9  
51 – 54 1915  1.8  1555  1.8  5598  1.4  
  1.5  5915  1.8  1555  1.1  1919 فأكثر – 59

  1.1  951  1.19  517  1.19  875 غير مبين
  5.1  51152  1.7  12211  1.4  15952 فاكثر 29

  111 1185752  45.5  911555  91.1  918557 المجمهع الكمي
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 هالتخكيب العسخي بالخغؼ ان ىح وتعج بيانات الدؽ كسا اوردتيا التعجادات الدكانية السرجر الخئيدي لجراسة
بشدبو كاممو وذلػ راجع لمخظأ في ذكخ االعسار سؾاء كان متعسجا او غيخ متعسج وذلػ  دقيقة البيانات ال تكؾن 
بعض االرقام عؽ غيخىا وذكخ بعض الشداء بأعسارىؽ باقل مؽ الحكيقة وعجم ذكخ االطفال  يةراجع الى جاذب

لتعجادات الدكانية ال تخمؾ مؽ اخظاء التبميغ مؽ ا ةتقادومؽ ذلػ يبجو ان بيانات الدؽ السالخضع في التعجادات 
 عؽ العسخ .

 :تحميالت الدكانية ألسباب مشيا المخ اساسي في جسيع اومعخفو التخكيب العسخي 
 يعتبخ الدؽ اىؼ صفات الفخد الخاصة التي تحجد كيف يفكخ وكيف يعسل وماذا يحتاج .-0
 ا محجدات ذات اىسيو اجتساعيا واقتراديا. اىسيو فئات العسخ السختمفة السظمقة والشدبية بؾصفي -2
امل الدؽ بسعجالت السؾاليج والؾفيات والحالة الدواجية ععالقو ل اىسيو التخكيب العسخي في التحميالت الدكانية-3

 وحاالت اليجخة وغيخىا .
 عمريه رئيسيه : فئاتتقسيم السكان الى ثالث  وباإلمكان

 وتسثل مخحمو الظفؾلة والسخاىقة )فئو غيخ مشتجو ( . سنه 19اقل من  -0
 وتسثل الفئو السشتجة )الفئو البالغة ( .  سنه 29 – 19من  -2
 وتسثل فئو كبار الدؽ والذيؾخ . سنه 29اكثر من  -3
 ة الجولةقجر  ىومج اثخ كبيخ عمى نريب الفخد مؽ االنتاج والخجمات العامة لو اختالف ندب ىحه السجسؾعاتو 

 مؾاجيو اعباء التأميشات او الزسانات االجتساعية . عمى
ندبو اإلعالة الحكيكية يسكؽ استخخاجو مؽ السعمؾمات الخاصة بالسجسؾعات الخئيدية و  ان معخفو ندبة اإلعالة

 الثالث لمدكان وتعشي بيسا  :
سشو + الذيؾخ اكثخ  05: وىي الشدبة السئؾية الغيخ القادريؽ عمى العسل )االطفال اقل مؽ  نسبه اعاله السكان

 ( سشة . 64 – 05سشو ( الى جسمو الدكان ذوي الشذاط االقترادي )  65مؽ 
 سنه ( 29سنه + الشيهخ اكثر من  19)االطفال اقل من  

 111×  ----------------------------------نسبه اعاله السكان = 
 ( سنة  24 – 19السكان ذو النشاط االقتصادي)                            

 ندبو عجد االشخاص مؽ الدكان غيخ العامميؽ الى جسمة عجد الدكان العامميؽ .  نسبة اإلعالة الحقيقية :
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 غيخ العامميؽ عجد الدكان       
 011×  --------------------= ندبو اإلعالة الحكيكية

 جسمو عجد الدكان العامميؽ                             
ومقجار  ليحا فان التعخف عمى التخكيب العسخي مؽ اىؼ العؾامل الجيسؾغخافية لمجاللة عمى قؾه الدكان اإلنتاجية

ؾيتيؼ كسا انيو يذيخ الى اتجاه نسؾىؼ ويمقي ضؾءًا مفدخا عمى ندبو السؾاليج والؾفيات بيشيؼ وىحا يسكؽ حي
 السخظط مؽ السؾازنة بيؽ االمكانيات التي لجيو واالحتياجات السظمؾب تغظيتيا خالل فتخة زمشيو معيشة .


