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  13يحاضرة رقى:

 انتربية نهعهوو االنسانية انكهية

 انجغرافية انقسى

 جغرافية انسكاٌ انًادة

 انثانية انًرحهة

 0201- 0202 انسنة انذراسية

 االول انفصم انذراسي

 د. اياد دمحم يخهف انًحاضر

 انسكاٌ وانًوارد االقتصادية عنواٌ انًحاضرة بانهغة انعربية

 Population and economic resources بانهغة االنكهيزيةعنواٌ انًحاضرة 

 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

 السكان والموارد االقتصادية
بدأت زيادة الدكان تثير كثيرا مؽ التداؤالت حؾل مدى كفاية السؾارد االقترادية ومؾارد الغذاء 
خاصة ومدى التشاسب بيؽ الشسؾ الدكاني وتشسيو السؾارد لذلػ اىتؼ السفكرون والفالسفة 

 الدكانيةوالدياسييؽ وغيرىؼ بيذه السدالة وبشؾ نغريات عديده حؾل ىذه السدالة ومؽ الشغريات 
)نغريو الحجؼ االمثل لمدكان ( التي تربط بيؽ حجؼ السؾارد االقترادية وبيؽ عدد  الحديثة

الفرد اذ ان مكياس افتقار االقميؼ الدكاني وازدحامو بيؼ ىؾ متؾسط دخل .الدكان في السجتسع 
كان ىذا دليال عمى ان االقميؼ  نخفاضل ىذا الستؾسط في اعدخل القؾمي فاذا الأي متؾسط 

مثل لمدكان وبدا في االزدحام بيؼ . واذا اردنا ان نزع ىذه العالقة عمى الحجؼ اال رحمةتعدى م
في جانب وعدد الدكان في جانب اخر أي العرض في  الظبيعيةنزع السؾارد  فأنشاىيئو معادلة 

بالسؾارد الظبيعية )  كمسا يتعمقجانب والظمب في جانب اخر . اما في ناحية العرض فشزع 
 السيارةاالعتبار  بشغر نأخذانتاجية السؾارد ودرجة ثباتيا وكذلػ  .تعديؽ  .ي رع .زراعو 

لمدكان . اما عؽ الظمب فال يكفي ان تعرف عدد السدتيمكيؽ فقط بل البد مؽ معرفو  التكشمؾجية
 التي يحياىا الدكان . السعيذةدرجو االستيالك او مدتؾى 
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الكتغاظ بيؽ الدكان والسؾارد وىي االفتقار الدكاني وا العالقةوقد عيرت تغييرات ثالثة تكيس 
ال يعشي  بأحدىاكؽ وجؾد ىذه السرظمحات او وصف مجتسع ما الدكاني واندب الدكان ول

وثؼ تظؾر مدتسر في كل مؽ االقظار ويؤدي اختالف دخل الفرد وبعض العادات  ،عالقو ابديو
التكشمؾجية  والسرحمة الدولية ةاليب التجار ر اسفي السجتسع وتغيي الدائدة واالجتساعية االقترادية

 .التي تسر بيا الذعؾب كل ذلػ يسكؽ ان يؤدي الى انتقال السجتسع الؾاحد مؽ مرحمو الى اخرى 
كسا ان عدد الدكان الذي يعتبر اندب الدكان في احد السجتسعات قد يكؾن افتقارا سكانيا في 

 أنسب السكاناقاليؼ اخرى   
د الدكان يتشاسب مع السؾارد بحيث تكؾن فرص العسالة والدخل والسدتؾى ويقرد بو انو عد

االقترادي لمدكان في افزل درجاتيا ولؾ افترضشا ان سكان الجزر البريظانية حاليا انخفض 
الى عذره مالييؽ فان مدتؾى السعيذة يشخفض كثيرا ألنو سيترتب عمى انخفاض عدد الدكان 

لخدمات ومؽ ناحيو اخرى فمؾ افترضشا ان عدد سكان جزر تعظيل جزء مؽ السؾارد وتقميص ا
البريظانية قد ازدادوا حتى اصبحؾا مائو مميؾن فان ذلػ سيؤدي الى قرؾر السؾارد عؽ الؾفاء 

مسا يؤدي الى انخفاض مدتؾياتيؼ وعمى ىذا االساس فربسا يكؾن اندب  الدكانيةبالحاجات 
 ( مميؾن ندسو.  55قريبا ) ىؾ العدد الحالي ت البريظانيةالدكان لمجزر 

 االكتظاظ السكاني
وىؾ ما يحدث عشدما يتزايد الدكان بسعدالت اسرع مؽ السؾارد ويسكؽ ان يحدث ذلػ اما نتيجة 
 .زيادة الدكان او لشقص السؾارد او نقص في الظمب عمى العسل او ليذه االسباب مجتسعة 

 وبسعشى اخر فيؾ يحدث عشدما ال يكؾن ىشاك تؾزان في الشسؾ بيؽ الدكان والسؾارد .
ويسكؽ التسييز بيؽ االكتغاظ الدكاني السظمق والشدبي فأما االكتغاظ الدكاني السظمق فيحدث 
 .حيؽ يتؼ الؾصؾل الى الحد االقرى مؽ االنتاج ومع ذلػ تبقى مدتؾيات السعيذة مشخفزة 

بحاجو الدكان مع امكانيو زياده  اءشدما يكؾن االنتاج اقل مؽ الؾفلشدبي فيحدث عاما االكتغاظ ا
االنتاج واالكتغاظ الشدبي اكثر شيؾعا مؽ االكتغاظ السظمق ومؽ امثمة ذلػ في مرر وجشؾب 

 شرق اسيا 

 االفتقار السكاني 
 .وىؾ امر يسكؽ حدوثة اذا كان عدد الدكان اقل مؽ ان يدسح باستثسار السؾارد بكامل طاقاتيا 

اكبر مؽ الدكان دون ان يؤدي ذلػ الى خفض مدتؾى  عدد حيث يسكؽ لمسؾارد ان تكفي او
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 السشعزلةاو وجؾد بظالو . واالفتقار الدكاني السظمق نادر الحدوث اال في السجتسعات  السعيذة
فييا ندبو تعؾيض كافيو او انتاج اقترادي  ال تكؾن شخفض مشيا معدالت السؾاليد بحيث التي ت

تظؾير السؾارد  ال يكؾن يتفق مع غشى السؾارد . اما االفتقار الدكاني الشدبي فيؾجد حيث 
 . بكفايةواستثسارىا 

 السكان والغذاء
طمق عمييا اسؼ السرحمة بدا االندان يبحث عؽ غذائو في مرحمو مبكره مؽ وجؾده عمى االرض ا

البدائية لجسع الغذاء ثؼ جاءت مرحمو التخرص في جسع الغذاء والريد ثؼ جاءت السرحمة 
ذا مؽ اليب والظرق لزراعو االراضي كل ىالثالثة وىي مرحمو احتراف الزراعة ومع تظؾر االس

لسؾرد االساسي اجل تحقيق االمؽ الغذائي لإلندان وتعتبر االرض بسفيؾميا االنتاجي الزراعي ا
إلنتاج السؾاد الغذائية التي يعتسد عمييا االندان وعميو فان مداحو االرض الزراعية عامل ميؼ  

 في تحديد ما يسكؽ الحرؾل عميو مؽ  غذاء لإلندان .
في أي دولو ىي ان يحدب مقدار ما يشتجو البمد مؽ  التغذية كفايةالتي تتبع في تحديد  والظريقة
ويزاف الى ذلػ ما يدتؾرده مشيا ويحذف ما يردره الى الخارج او يعيد ترديره  الغذائيةالسؾاد 

ويقدؼ الشاتج عمى عدد الدكان وبذلػ يسكؽ تحديد الشريب الغذائي الدشؾي ثؼ اليؾمي لكل فرد 
او سعرات  حراريةضؾء ذلػ التقدير حداب ما يعظيو ىذا الشريب مؽ وحدات  عمى ويسكؽ

 السجيؾد السبذول في االنتاج والشذاط العام .لتعؾيض الجدؼ عؽ  ضرورية
مؽ غذاء فانو يحس بالجؾع واذا استسد الجؾع فتره طؾيمو  ما يحتاجوواذا لؼ يحرل االندان عمى 

ان يقل ما يحرل عميو االندان عؽ الحد  وىؾ التغذيةفيربح جؾع مزمؽ ويؤدي الى نقص في 
ونذاط والجؾع نؾعان جؾع  حيؾيةاة تفيض صحو مؾفؾرة وحي لإلندانالزم الذي يكفل لاالدنى ا

عمى كسيو  ال تتؾقفوىؾ الجؾع الشؾعي الن حاجو االندان  ترمدت ي وجؾعسعاىر وىؾ الك
 بالظاقةاالندان  ال يسدالن الظعام  التغذيةعمى انؾاع الغذاء واسمؾب  ما تعتسدالغذاء وحده بقدر 

ليكمو الحي البالغ التعقيد والبد ان تتؾفر لبشاء  األساسيةفقط وانسا يسده بسجسؾعو مؽ العشاصر 
 ىذه العشاصر في غذاء االندان .

 العجز الغذائي 
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وىؾ ان االنتاج الغذائي ال يداعد التزايد  الدكانية لمحاجةاالنتاج الغذائي  كفايةوىي عدم 
نفديا والبمدان التي تعاني مؽ العجز الغذائي تتعرض لخظر الجؾع  بالدرعةالدكاني واليزيد 

 الغذاء الذي تحرل عميو كسا ونؾعا  كفايةوعدم 
اما الفيض الغذائي ويعشي ان كسيو الغذاء السشتج اكبر مؽ حاجو الدكان ويتؾزع العجز الغذائي 

 . األرضيةوالفيض الغذائي عمى مشاطق الكره 
حتاج الى الظعام وان الزغط تعددا اكبر مؽ االفؾاه فالعالؼ يعشي ان ان زياده عدد الدكان في 

كافيو لتؾفير الغذاء لدكان العالؼ  الستؾافرةسؾف يذتد كثافو واالراضي  الزراعيةعمى االراضي 
عمييا والشغؼ  والسحافغةاليؾم وفي السدتقبل القريب بذرط اتباع نغؼ زراعيو قابمو لالستسرار 

 . البيئةالى افقار  ال تؤديلالستسرار ىي تمػ التي  القابمة ةالزراعي
 حراريةعمى اساس ما يريب الفرد الؾاحد مؽ طاقو  غذائيةويسكؽ تقديؼ العالؼ الى اربع مشاطق 

 وبروتيشات وىي : غذائية
  :مناطق الفيض الغذائي-1

 وروسيا وامريكا الذسالية وأوقيانؾسيا واالرجشتيؽ وتزؼ نحؾ ربع سكان العالؼ وتذسل قاره اوربا
 : مناطق عالية التغذية-2

وتذسل اليابان وكؾريا الجشؾبية وبعض اقظار غرب اسيا وجشؾب افريكيا باإلضافة لذيمي ودول 
 % مؽ سكان العالؼ 31اخرى وتزؼ نحؾ 

 :مناطق معتدلة التغذية-1
ويقرب عدد سكانيا   الجشؾبيةلذرق االوسط وباكدتان وشسال شرق امريكا وتذسل بعض اقظار ا
 مؽ ثمث سكان العالؼ 

: وتذسل اقظار جشؾب اسيا االستؾائية والسدارية وغرب افريكيا  التغذيةمناطق ضعيفة ورديئة -4
السشاطق  هويزيد عدد سكان ىذ واوساطيا وقدؼ مؽ دول شرقيا وبعض اقظار امريكا الالتيشية

 اكثر مؽ ربع سكان السعسؾرة


