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  12يحاضرة رقى:

 انتربية نهعهىو االنسانية انكهية

 انجغرافية انقسى

 جغرافية انسكاٌ انًادة

 انثانية انًرحهة

 2221- 2222 انسنة انذراسية

 االول انفصم انذراسي

 د. اياد دمحم يخهف انًحاضر

 انهرو انسكاني وانتركيب االقتصادي عنىاٌ انًحاضرة بانهغة انعربية

 Population pyramid and economic structure انًحاضرة بانهغة االنكهيزيةعنىاٌ 

 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

 :   Population pyramid الدكانيالهرم     
اليخم الدكاني وىه من السقاييذ  بياني لمتخكيب الشهعي والعسخي ىهان اسيل انهاع التسثيل ال

يتكهن اليخم من الدكان من حيث العسخ والشهع . و  السيسة التي تقجم البيانات األولية عن تكهين
السئهية  )او االعجاد السظمقة ( لكل احجاثي افقي واخخ عسهدي ويبين االحجاثي االفقي الشدب 

فئو من فئات العسخ بالشدبة الى جية الدكان مقدسو الى ذكهر واناث في حين يبين االحجاثي 
 الخأسي فئات الدن ذاتيا سهاء كانت خساسية او عذخية

و لمسحهر االفقي ويخرص جانب وتسثل اعجاد الدكان او ندبيم عمى شكل مدتظيالت مهازي
لإلناث ويسثل اسفل مدتظيل الفئو االولى من العسخ ثم يختفع الى الفئات االعمى  وجانب هرالحك

 بسدتظيالت متهازية ليرل الى فئات االعسار العميا .
 خالل فتخه معيشو ةواالقترادي ةويمخص ىخم الدكان باي مجتسع سكاني حالو سكانو االجتساعي

كاألوبئة والحخوب واالزمات االقترادية وكميا ن تكهن قخن من الدمان وما مخ بو من احجاث أك
تؤثخ في اليخم الدكاني وتتخك اثارىا عميو ويسيد حالو الدكان من فتهه او نزج او شيخهخة 

 وكحلك يظيخ عميو مدتقبل الدكان .
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                       7997ىخم سكان محافظة األنبار لدشة 

 

 العهامل المؤثرة في الهرم الدكاني : 
 عجه عهامل تؤثخ في تذكيل اليخم الدكاني مشيا : ىشاك

 دكان في مختمف الظخوف مثل السهاليج والهفيات واليجخة .الالعهامل األساسية تؤثخ في -7
عهامل طارئو مثل الحخوب والسجاعات واالمخاض واألوبئة وىي عهامل شاذه لظخوف غيخ -2

 عاديو وان استسخت اثارىا في اكثخ من جيل . 
 مجتمعات البذرية تبعا لذكل الهرم الدكاني تقديم ال

 يسكن تقديم السجتسعات البذخية تبعا لذكل اليخم الدكاني الى ثالث انهاع :
 المجتمع الدكاني الذاب :-1

سشو (وحهالي  75% من سكانو في فئات الدن الرغيخة ) اقل من 44وفيو يتخكد اكثخ من 
% في فئات الدن  74سشو واقل من  64 – 75% من الدكان في فئات الدن الستهسظة 54

( وفي ىحا الشسهذج تختفع ندبو السهاليج من  7سشو ( انظخ لمذكل )  65) اكثخ من      الكبيخة 
يجعل قاعجه اليخم عخيزة وحيث تختفع ايزا ندبو الهفيات مسا يجعل درجات اليخم سخيعة 
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ما يقارب نرف  عالتيمألاالنحجار ويقع في ىحا السجتسع عبئ كبيخ عمى الدكان العاممين 
  الدكان وسكانو في دور الذباب والقجرة عمى االنجاب وامثمو عميو الهطن العخبي واالقظار الشامية

 المجتمع الدكاني الناضج -2
بل ان ترل الى قسو اليخم . قاعجه اليخم في ىحا السجتسع ليدت عخيزة وجهانبو تختفع راسيا ق

( ويتسيد ىحا  2سشة ( انظخ الذكل )  64 – 75في فئات الدن الهسظى )  الدكان ويتخكد
السجتسع بانخفاض معجالت السهاليج والهفيات ولكن عجد السهاليج كافيا لتعهيض الدكان وتججد 

 72 .%  64 .% 24االجيال حيث تبمغ الشدب السئهية لمفئات الثالث عمى التهالي في اوربا 
 %. 
 المجتمع الدكاني في حالة الذيخهخة-3

% من الدكان ويتخكد الدكان في الفئة الهسظى ويدداد عجد 24اكثخ من  ال يسثل صغار الدن
الت السهاليج تكهن مشخفزة كسا ( ومعج3كبار الدن في السخحمة االخيخة من العسخ انظخ الذكل )

ميا يختكد عمى قاعجة خ يكاد يكفي لتججد االجيال لحلك ى عجد مهاليجىا الففي فخندا الحال  ىه
 ضيقة ولكن ال يشتيي بقسة مجببة بدبب ارتفاع معجل العسخ.

عاما فاكثخ الى االطفال فيسا بين  65يذ بو االفخاد الحين يرل عسخىم الى قوىشاك معجل ن
 او الذيخهخة ويحدب عمى الشحه االتي : عاما ويظمق عميو معجل التعسخ 74السيالد و 

 عاما فاكثر 65السكان                                
 111×  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــمعدل التعمر )الشيخوخة (= 
 عاما فاقل  15السكان                                

وامج الحياة او تهقع مق بسعجالت السهاليج ويهضح تظهر ىحا السعجل كثيخا من االمهر التي تتع
  عكذ كثيخ من مالمح السجتسع االقترادية واالجتساعيةيالحياة كسا 

 التركيب االقترادي
يسكن تقديم الدكان من حيث التخكيب االقترادي الى عجة تقديسات من بيشيا ان تحدب القهة 

البجنية والعقمية في العسل واالنتاج  البذخية وتزم كل االفخاد الحين يسكن ان تدتغل قهتيم سهاء
وبيحا فأنيا تزم كل الدكان فيسا عجى االطفال والذيهخ والعجدة عجدا تاما .ومعشى ذلك ان القهة 
البذخية تزم الحين يعسمهن فعال والحين يسكن ليم ان يعسمها نظخا النيم في اعسار العسل واالنتاج 

 البذخية وليحا فان القهة البذخية تزم فئتين . واما االطفال والذيهخ فيعخفهن بخارج القهة
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قهة العسل وىم االفخاد في سن العسل من الحكهر واالناث الحين يعسمهن او كانها متعظمين عن  -ا
 العسل رغم طمبيم لمعسل .

 قهة خارج العسل رغم انيم في سن العسل مثل الظمبة والدجشاء وربات البيهت  -ب
ومعجل االعالة ولمسخأة  ن العسخي والشهعي وبين قهة العسلتخكيب الدكاوىشاك عالقة وثيقة بين 

اىسية خاصة في ذلك في السجتسعات التي تعسل فييا السخأة تختمف الرهرة عن السجتسعات التي 
 ال تعسل فييا السخأة .

بع اىسية التخكيب االقترادي لمسجتسع من كهنو اساس لهضع خظط السدتقبل سهاء في تشو 
 التشسية االقترادية او في مجاالت الخجمات العامة.مذخوعات 

 :وقج تبشى قدم االحراءات في االمم الستحجة تقديم االنذظة الى االوجو التدعة االتية 
 الدراعة والغابات والريج .-7
 التعجين واعسال السشاجم والسحاجخ.-2
 الرشاعة.-3
 البشاء والتذييج.-4
 الكيخباء والغاز والسياه.-5
 رة .التجا-6
 الشقل والتخدين والسهاصالت.-7
 الخجمات.-8
 أي اعسال اخخى غيخ مجرجة في الترشيف اعاله-9

 الدكان ذو النذاط االقترادي :
وىم االفخاد الحين يذتخكهن في تقجيم العسل إلنتاج الدمع والخجمات ويذسل القادرون عمى العسل 

 والباحثهن عشو خالل فتخة زمشية محجودة .
الشدبة السئهية لمدكان الشذظين اقتراديا الى  ىهبيؤالء الدكان )معجل الشذاط الخام( و ويختبط 

جسمة الدكان وىحه الشدبة تهضح العالقة بين حجم الدكان الكمي وبين الدكان الحين يقهمهن 
 بالعسل الحي تعتسج عميو الحياة االقترادية في السجتسع ويحدب كاالتي:

 قهة العمل                           
 111×-------------خام =معدل النذاط ال

 جملة الدكان                       
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 تحت قطاع القهة العاملة : يدرجهن  االشخاص الذين
 اعزاء االسخ بجون اجخ والعاممين لحدابيم الخاص -7
 السجنيهن وافخاد القهات السدمحة.-2
 ألول مخة . العاممهن الستعظمهن وبزسشيم الحين يبحثهن عشو-3
 .االشخاص الحين برهرة مؤقتة في الشذاط االقترادي -4
 الخجم في السشازل.-5

 العمل و العالقة بين التركيب العمري 
تشخفض ندبة الدكان العاممين في االقظار التي تختفع فييا ندبة االطفال والسدشين وتتهقف ندبة 

فيكثخ العاممين من فئات الدن الرغخى العاممين في فئات الدن السختمفة عمى مجى فتهه سكانيا 
 والهسظى في الجول الفتيو ويكثخ العاممهن من كبار الدن في الجول التي بمغت مخحمة الذيخهخة. 

 


