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 مالحظة:

فيما خيص البحوث اعلم الطلبة ان  تقدمي البحوث يكون عن طريق الربيد االلكرتوين وهذا بكتابتها على 
. لذلك على الطلبة الذين ال حيوزون mail.comrbenmokla@gالوورد، وارساهلا على الربيد االلكرتوين :  

 بذلك.على عناوين البحوث اعالمي 

 شروط كتابة البحوث: جيب االلتزام مبنهجية صحيحة يف كتابة البحوث، حبيث حتتوي على عناصر وهي:

كون الورقة األوىل حتتوي على املعلومات التالية: )اسم الكلية، قسم العلوم االجتماعية، عنوان البحث وي .1
 خبط كبري، امساء الطلبة املشاركني، رقم الفوج، السنة اجلامعية(

 رقة الثانية فهرس املوضوعاتالو  .2
 مث أييت بعدها موضوع البحث يبتدأ مبقدمة، مث املنت وينتهي خبامتة. .3
 الورقة األخرية حتتوي على املراجع. .4
 .يف املنت(جيب االلتزام ابالمانة العلمية )كتابة التهميش للمعلومات الواردة  .5
 .rbenmokla@gmail.com، على الربيد االلكرتوين  2020ماي  15ترسل البحوث قبل   .6

وحماولة حل  ، على الطلبة االطالع عليها وحماولة فهمهافيما خيص الدروس احلسابية املرفقة ادانه
، واي اشكال ما عليهم اال االتصال على الربيد االلكرتوين او املاسنجر، واذا كانت هناك التمارين املرفقة

، لكن على صحح مع بعض التمارين املرفقةون ك املعلوماتمعا كل تلفرصة للرجوع اىل القاعات سنتدارس 
 ان يبذل كل طالب جمهودا يف فهم احملتوى.  األقل

 حتياتنا اخلالصة

 املادة: بن مقلة رضا  أستاذ
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 مقدمة:

املخططني وصانعي )علم السكان او الدراسات السكانية(، من اهم الدراسات اليت متكن الدميغرافيا  عتربت 
تمع، إضافة اىل ان دراسة السكان تساهم يف وضع القرار من اختاذ اإلجراءات الالزمة اليت تعمل على النهوض ابجمل

 احمللي والوطين، كما ميكن وضع خطط تتالئم وحاجات اجملتمع.اخلطط التنموية على الصعيدين  

لذلك كان على الباحثني االملام ابلدراسات الدميغرافية ومقاييسها، وهذا ما سنقوم به يف هذه الدروس  
ظواهر احليوية واليت تساعدان على التنبؤ مبستقبل انني واملقاييس اليت نقدر هبا الالتطبيقية، بدراسة البعض من القو 

وقد دعمتها ابلكثري من األمثلة التطبيقية، ومتارين للمحاولة من طرف الطالب.  الظواهر السكانية وحجمها.
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 األول: الكثافة السكانية  احملور

 :م الكثافة السكانيةمفهو املطلب األول:  
عادة يف علم السكان لقياس معدل عدد السكان املتواجدين يف منطقة جغرافية  ايف يستخدم مقياس دميغر 

 معينة.

تعد الكثافة السكانية احدى جماالت الدراسات الدميغرافية او السكانية، ومتثل طريقة مبدئية تساعد على 
ستقبلي. وهي من اهم البحوث االجتاهات السكانية، اليت تؤدي اىل تغيري سكاين مفهم اجملتمع البشري، وتقدر 

 يت تقدم صور عرضية حول اجملتمع السكاين البشري.السكانية املتخصصة، ال

 العوامل املؤثرة يف الكثافة السكانية:املطلب الثاين:  
طاع ان يقيم حياة مزدهرة، وان قل يعد وجود املاء ضرورة حيوية لالنسان فاذا ما توفر است:  املاءأوال:  

جملارى املائية وسيلة مهمة من وسائل الربط ه إىل ان جيده فيتكاثر حوله ، هذا عالوة على ان اانتشاره يبحث عن
 .واالتصال بني اجملموعات البشرية

وزيعهم ففى االقاليم وراً يف كثافة السكان وت: فهى تلعب يف االقليم دوالتكوين اجليولوجى لرتبةااثنيا:  
يزدحم فيها اعداد السكان رغم  "يةقلوص والياابن  جاوة )جزيرة(" اخلصبة مثل الربكانية اليت تتوفر فيها الرتابت
الرتابت الفيضية وترابت اللويس اليت يزدحم فوقها السكان ما دامت املياه وايضًا هناك . وجود الرباكني اخلطرة

متوفرة، بينما تقل كثافة السكان يف مناطق الصخور اجلريية اليت تتسرب فيها املياه وتقل ايضًا يف الرتابت 
 .الصحراوية

اجلماعات البشرية  : كان من نتائج تقدم وسائل املواصالت ان اصبح االتصال بني املواصالتاثلثا: 
أكثر سهولة مما سهل من انتشار السكان فوق مساحات أكرب من الكرة االرضية عندما استطاعت وسائل 

نقل رخيصة   املواصالت الوصول اليها وتعمريها ، فالنقل البحرى ساعد على اكتشاف مناطق جديدة فهو وسيلة
وهكذا فأن ،  ية ساعد على ميالد حضارة حديثةخصوصا للمسافات الطويلة ومنو وتقدم وسائل املواصالت الرب 

 .انتشار السكان ارتبط بطرق النقل
: ختتلُف طبيعُة املناِخ ابختالف املواقع اجلغرافّية للُمستوطنات اإلنسانّية، وهذا بدوره طبيعُة املَناخرابعا:  

اس بشكٍل عام يُفّضلون الّسكَن تغيري ِنَسِب الكثافات الّسكانية بني مناطِق األرِض املختلفة، فالنّ ُيساعد على  
عتدلة

ُ
 .يف املناطِق اليت متتاز مبناخاِِتا امل

تُعّد األحداُث الّسياسّية بشكٍل عاٍم من العوامِل البشريّة  : احلروب والّنزاعات الّسياسّيةخامسا: 
يها األحداث الّسياسّية وُتسّبب ر على الّتواجد الّسكاين يف منطقٍة ُمعّينة؛ فاملناطُق اليت تَنشب فالّرئيسّية اليت تُؤثّ 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D8%A9
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https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D9%83%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%88%D8%A9_(%D8%AC%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A9)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%82%D9%84%D9%8A%D8%A9
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اقتتااًل يهاجُر ُسّكاهنا إىل الّدول األخرى طلبًا لألمِن هلم وأُلَسرهم، ومن هنا نرى أنَّ توزيع الّسكان قد يَبقى 
 .ُُمتلفاً حىت بعَد انتهاِء اأَلزمات

 مقاييس الكثافة السكانية:: املطلب الثالث
البدأ يف حتديد املنطقة اجلغرافية املراد حساب الكثافة السكانية   حلساب الكثافة السكانية جيب يف البداية 

فيها، وحتديد مساحتها وحدودها، مث مجع البياانت واألرقام حول التعداد السكاين للمنطقة اجلغرافية، واحلرص على  
 (.2لوحدة اليت تقاس هبا الكثافة السكانية هي )نسمة/كماستخدام ارقام حديثة. وا

 مقاييس للكثافة السكانية تستخدم يف احلساب لعدة نواح وعوامل، وهذه املقاييس هي:توجد عدة   

 أوال: الكثافة السكانية االمجالية )اخلام(:
ملساحة اجلغرافية، وهي ابسط مقاييس الكثافة السكانية، وتعطي فكرة بسيطة عن مدى متركز السكان يف ا

سكانية سطحية وعامة. وحيسب هذا النوع من الكثافة السكانية من وكلما زادت املساحة اجلغرافية كانت الكثافة ال
 خالل العالقة التالية:

الكثافة السكانية االجمالية =
جملة عدد السكان 

جملة المساحة
( 2)ن/كلم   

مجالية لتونس هي = ودولة املغرب، اذا كانت املساحة االاحسب الكثافة السكانية لدولة تونس مثال تطبيقي: 
 نسمة.  11750000=  2019، وبلغ عدد سكاهنا سنة 2كلم  164000

 ن.  36700000= 2019، وعدد سكاهنا سنة  2كلم  446300واملساحة االمجالية للمغرب هي =   

 وقارن بني النتيجتني.

 احلل النموذجي:
 حساب الكثافة السكانية لتونس: .1

الكثافة السكانية   :لدينا =
جملة  عدد السكان 

جملة  المساحة 
الكثافة السكانية تونس ومنه:    =

11750000

164000
 

 2ن/كلم  71,58الكثافة السكانية لتونس =  

 فرد.  72أي اننا نظراي جند يف كل كلمرت مربع واحد حوايل   

الكثافة السكانية  للمغرب   حساب الكثافة السكانية للمغرب: .2 =
36700000

446300
 

 .2ن/كلم 82,23الكثافة السكانية للمغرب = 
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املقارنة: رغم ان مساحة املرغب تبلغ ثالث اضعاف تونس، اال اننا نالحظ ان الكثافة السكانية متقاربة،  .3
وهذا بسبب عدد السكان الكبري يف املغرب مقارنة مع تونس، وهو ما سيرتتب عليه حتدايت كبرية يف 

 املستقبل.

 جية )وتسمى كذلك الكثافة العضوية(:فة الفيزيولو اثنيا: الكثا
هي مقياس يستثين األراضي الصحراوية والبور اليت ال تستخدم يف الزراعة، أي اهنا حتسب الكثافة السكانية  

 يف األراضي واملناطق الزراعية فقط. وحيسب هذا النوع من الكثافة السكانية من خالل العالقة التالية:

الكثافة الفيزيولوج ية (العضوية)  =
جملة عدد  السكان

مساحة االراضي الزراعية
 

 (2وحدة القياس هي )ن/كلم

 مثال تطبيقي:
 نسمة. املطلوب:  100000000بلغ =    2019سنة  ا  ، عدد سكاهن2كلم  1000000  مساحة مصر 

 .2019احسب الكثافة االمجالية ملصر سنة   .1
 من املساحة االمجالية.  %03تبلغ    2019زراعية سنة  احسب الكثافة الفيزيولوجية اذا علمت ان املساحة ال .2

 :احلل النموذجي

 .2019حساب الكثافة االمجالية سنة  .1

الكثافة السكانية  لدينا: =
جملة عدد السكان

جملة المساحة
الكثافة السكانية  لمصر  ومنه:    =

100000000

1000000
 

 .2ن/كلم 100= 2019الكثافة السكانية ملصر سنة  

 ة:الفيزيولوجي  حساب الكثافة .2

 .2الكثافة الفيزيولوجية جيب أوال حساب مساحة األرض الزراعية ابلكلمحلساب  

 ابلعالقة الثالثية حنسب املساحة الزراعية:

|
%100 ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ المساحة  االجمالية 

%03 ــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (𝑋)المساحة  الزراعية

| 

المساحة  الزراعية (𝑋)  اذن: =
03%×المساحة  االجمالية 

100
𝑋ومنه:    =

1000000×03

100
 

 2كلم  30000  =  (X)املساحة الزراعية  
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 ومنه نستطيع حساب الكثافة الفيزيولوجية:

الكثافة  الفيزيولوجية (العضوية)اذن:  =
جملة  عدد السكان 

مساحة  االراضي  الزراعية 
الكثافة  الفيزيولوجيةومنه:    =

100000000

30000
 

 2ن/كلم  3333,34=    2019الفيزيولوجية ملصر سنة  الكثافة  

 :اثلثا: الكثافة الزراعية

يستخدم هذا القانون حلساب العالقة بني عدد السكان يف الريف )وابألخص الفالحني( او العاملون يف  
استغالل األراضي درة اليد العاملة الفالحية يف القطاع الزراعي، ومساحة األرض الزراعية، ويفيدان يف حساب ق

 الزراعية املوجودة يف كل منطقة. وحيسب ابلعالقة التالية:

الكثافة الزراعية  =
السكان العاملون بالقطاع الزراعي

مساحة االراضي الزراعية
 

 (2وحدة القياس هي )ن/كلم

 مثال تطبيقي:
، اذا علمت 2019ب الكثافة الزراعية ملصر سنة ابستخدام معطيات التمرين السابق حول مصر، احس 

 نسمة.  6000000ان عدد السكان العاملني ابلقطاع الزراعي يف نفس السنة بلغ = 

 احلل النموذجي:

الكثافة  الزراعية  : لدينا =
السكان  العاملون  بالقطاع الزراعي 

مساحة  االراضي  الزراعية 
الكثافة  الزراعية ومنه:    =

6000000

30000
 2ن/كلم 200افة الزراعية = كثال.  

 :رابعا: نسبة التمركز السكاين

يستخدم هذا املقياس ملعرفة مدى متركز السكان يف إقليم ما، ويهدف اىل دراسة توجه السكان يف التمركز  
 او التشتت داخل هذا اإلقليم. وحيسب هذا املقياس ابلعالقة التالية:

نسبة  التمركز السكاني  =
1

2
∑(𝑋 − 𝑌) 

 (.%املئوية )لقياس هي النسبة  ة اوحد 

 حيث:

X.النسبة املئوية ملساحة املنطقة اىل مجلة مساحة اإلقليم : 

Y.النسبة املئوية لعدد سكان املنطقة اىل مجلة سكان اإلقليم : 
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 :نتائج املقياس

 كلما كربت النسبة دل على شدة الرتكز. ✓
 كلما صغرت النسبة دل على التشتت يف التوزيع. ✓
 التوزيع منتظم )مثايل(.،  0النسبة =  اذا كانت   ✓

 .2016احسب نسبة التمركز السكاين، ملنطقة وسط اجلزائر، حسب املعطيات السكانية لسنة    مثال تطبيقي:
نسبة التمركز السكاني  احلل النموذجي: =

1

2
∑(𝑋 − 𝑌) 

 Y عدد السكان  الوالية  الرقم
 نسمة 

 Xاملساحة 
 2كلم

النسبة املئوية ل 
Y% 

ئوية ل النسبة امل 
X% 

X-Y 
% 

 29,89- 34,2 4,31 1190 3000000 اجلزائر العاصمة  °1
 6,04- 11,4 5,36 1478 1000000 البليدة  °2
 8,18 7,92 16,1 4439 695000 البويرة  °3
 3,35- 9,12 5,77 1591 800000 بومرداس °4
 2,13 6,73 7,86 2166 591000 تيبازة  °5
 1,82- 12,54 10,72 2956 1100000 تيزي وزو °6
 22,84 9,33 32,17 8866 819000 املدية  °7
 8,93 8,73 17,66 4870 766000 عني الدفلى °8

 83,18 100 100 27556 8771000 اجملموع 

نسبة التمركز السكانيمن خالل اجلدول:  =
1

2
×  %41,59نسبة التمركز السكاين =  .  83,18

اكز الكربى للعيش، مثل عواصم ن السكان يتبعون املر شدة الرتكز، ومعناه االنسبة كبرية فيدل على  
الوالايت، وخاصة اجلزائر العاصمة، والسبب يعود لتوفر الكثري من الفرص يف الوسط مما يضطر الناس 

 للنزوح حنو تلك املدن.

 خامسا: درجة التزاحم السكاين:
كز نسب الطرق لقياس نسبة التمر تبعا لعدد الغرف، ويعد من ايستخدم هذا املقياس لتحديد كثافة السكان   

يف املدن. )وقد ظهرت أمهية هذا املقياس مؤخرا بسبب وابء كوروان، وما اجنر عنه من حجر صحي شامل او جزئي، 
حيث كان هناك صعوبة لدى البعض يف التقيد ملدة طويلة هبذا احلجر نتيجة كرب االسرة الذي ال يتناسب مع عدد 

 الل العالقة التالية:لغرف املوجودة(. وحيسب من خا

درجة التزاحم السكاني     وحدة القياس هي )شخص/غرفة( =
جملة  عدد السكان 

جملة  عدد الغرف 
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وهذا املقياس ال ميكن القيام به اال بعد القيام بتعدادات سكانية شاملة حىت يتسىن حساب عدد الغرف.  
 املتخلفة.  الدول يف العامل، خاصة الدولوهو االمر غري املتوفر يف اغلب  

نسمة  43200000اذا علمت ان عدد السكان بلغ  2019: اوجد درجة التزاحم يف اجلزائر سنة مثال تطبيقي
 غرفة.  11000000وعدد الغرف املسجلة لدى الديوان الوطين لإلحصاء بلغ 

 :احلل النموذجي

درجة  التزاحم  السكانيلدينا القانون     =
جملة  عدد السكان 

جملة  عدد الغرف 
 

درجة التزاحم  السكاني .    فرد  3,92  =درجة التزاحم السكاين  :  .عت   =
43200000

11000000
 

السكاين تقرتب من أربعة افراد لكل غرفة، وهذا ما يشكل عبء كبري على الدولة،   مدرجة التزاح
من حيث ختصيص مشاريع سكنية عاجلة المتصاص هذا العدد. ظهر هذا املشكل جليا يف التدابري اليت 

قرهتا الدولة ملكافحة وابء كوروان واليت متثلت يف احلجر الصحي. فقد خلق هذا االمر مشاكل عدة لدى ا
 االسر.
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 متارين للمحاولة:

تعترب الصني واهلند اكرب الدول من حيث عدد السكان، قارن بني الكثافة السكانية للصني والكثافة  :01مترين 
 1400000000بلغ =  2019، وعدد سكاهنا سنة 2كلم  9597000السكانية للهند. مساحة الصني = 

 نسمة.  1370000000بلغ =    2019، وعدد سكاهنا يف  2كلم  3287000نسمة. ومساحة اهلند = 

ن. احسب كثافتها   1000. وعدد سكان بلغ  2كلم  0,44: اصغر دولة يف العامل هي الفاتيكان مبساحة  02مترين  
 السكانية.

حوايل  2019، بلغ عدد السكان يف هناية 2كلم  410000000ة تبلغ : مساعة الكرة األرضي03مترين 
 طلوب:نسمة. امل  7500000000

 احسب الكثافة االمجالية للكرة األرضية. .1
 من مساحة الكرة األرضية.  %29احسب الكثافة االمجالية على مساحة اليابسة فقط اذا كانت متثل   .2
 من مساحة اليابسة.  %01,32الزراعية متثل  احسب الكثافة الفيزيولوجية اذا كانت مساحة األرض   .3

 من املساحة االمجالية(.  %09هكتار )ومتثل    17000000تبلغ مساحة األرض الزراعية يف السودان    :04مترين  

 .2ن/كلم 23بلغت =    2017احسب عدد السكان اذا كانت الكثافة السكانية االمجالية سنة   .1
 احسب الكثافة الفيزيولوجية. .2

 ن.  43000000. وعدد السكان  2ن/كلم 18بلغت    2019كانية للجزائر يف فة السالكثا  :05مترين  

 احسب املساحة. .1
من املساحة االمجالية(،  %18هكتار ) 42400000اذا كانت األرض الصاحلة للزراعة مساحتها  .2

 احسب الكثافة الفيزيولوجية.
 رض املزروعة.ية لألالسكانمن املساحة الزراعية، احسب الكثافة    %28مساحة األرض املزروعة   .3
 ن. 1200000احسب الكثافة الزراعية اذا كان عدد العاملني يف القطاع الفالحي   .4

. وعدد 2كلم  500. ومساحة االرض غري الصاحلة للزراعة 2كلم  1000املساحة االمجالية لدولة  :  06 مترين 
 ن. 200000السكان يف منتصف السنة  

 الفيزيولوجية.احسب الكثافة   -1
 ن احسب الكثافة الزراعية. 43000زراعة  لعاملني يف الاذا كان عدد ا -2
 ن واجملتمع مغلق. 55400‰ وعدد املواليد  4.3احسب الزايدة السنوية اذا كان معدل الوفيات  -3
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 : اكمل اجلدول التايل، مبينا كيفية حساب كل خانة فارغة:07 مترين 

الكثافة  2الكثافة ن/كلم 2كلماملساحة   عدد السكان  املنطقة 
 2كلم100ن/

املساحة غري قابلة 
 2للزراعة كلم

الكثافة الفيزيولوجية  
 2ن/كلم

  500 770300  720  سنغفورة 

  150  5045  2000000 غزة

 1150  63900   23000000 اتيوان

 نسمة. املطلوب: 250000. عدد سكاهنا 2كلم  10000: املساحة الصاحلة للزراعة لدولة ما  08 مترين 

 لوجية.احسب الكثافة الفيزيو  .1
 .2ن/كلم15احسب املساحة االمجالية اذا كانت الكثافة االمجالية  .2

 .2كلم100ن/ 150000هي   2كلم  100: الكثافة السكانية لدولة يف  09 مترين 

 .2كلم  10املطلوب: كم ستكون الكثافة يف  
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 السكاين  احملور الثاين: عوامل النمو
 مقاييس احتساب اخلصوبة:املطلب األول:  

 يعية للسكان:الزايدة الطبأوال: قانون  

الزيادة الطبيعية = عدد  المواليد  −  عدد  الوفيات

 اما معدل الزايدة الطبيعية اخلام فيحسب:

المعدل الخام  الزيادة الطبيعية  =
عدد  المواليد  االحياء  خالل السنة  − عدد  الوفيات  خالل السنة 

عدد  السكان  في منتصف  السنة 
× 𝟏𝟎𝟎𝟎 

 وميكن كتابته ابلشكل التايل: 

المعدل الخام  الزيادة الطبيعية  =
الزيادة الطبيعية 

عدد  السكان  في منتصف  السنة 
× 𝟏𝟎𝟎𝟎 

 وبطريقة أخرى:

المعدل  الخام الزيادة الطبيعية  = معدل  المواليد −  معدل  الوفيات 
 وفاة. 280000مولود حي، وعدد الوفيات   850000دولة ما يف    2019: عدد املواليد سنة  مثال تطبيقي

 :املطلوب
 .2019الزايدة الطبيعية لتلك الدولة سنة   سباح .1
 ن.  30000000اذا كان عدد السكان يف منتصف السنة:   احسب املعدل اخلام للزايدة الطبيعية. .2

 : احلل النموذجي
 حساب الزايدة الطبيعية: .1
الزيادة الطبيعية لدينا    = عدد  المواليد  − الزيادة الطبيعية ومنه:       عدد  الوفيات  = 850000 − 280000 

الزيادة الطبيعية نسمة:  ه: ومن  = 570000 

 حساب معدل الزايدة الطبيعية: .2
المعدل الخام  الزيادة الطبيعيةلدينا:  =

عدد الوفيات  خالل  السنة −عدد المواليد  االحياء  خالل  السنة 

عدد السكان  في منتصف السنة 
× 𝟏𝟎𝟎𝟎 

المعدل الخام  الزيادة الطبيعية  =
الزيادة الطبيعية 

عدد  السكان  في منتصف  السنة 
× 1000 

المعدل الخام  الزيادة الطبيعية  =
570000

30000000
× 1000  <  : المعدل الخام  الزيادة الطبيعية  = 19‰ 
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 معدل املواليد اخلام:اثنيا:  

معدل المواليد الخام   =
عدد المواليد

عدد السكان  في منتصف السنة
× 1000 

ع ككل، دون النظر اىل الرتكيب السكاين ويبني هذا املقياس املستوى العام للخصوبة منسوب اىل اجملتم 
ع والعمر والنشاط واخلصائص الدميغرافية االخرى، وهو ما ال يسمح له ادراك الفوارق والتباينات  املتباين من حيث النو 

 املختلفة.  املوجودة يف مستوى اخلصوبة بني الطبقات
 ليد.: نفس معطيات املثال السابق، احسب املعدل اخلام للموامثال تطبيقي

 : احلل النموذجي
معدل المواليد الخام لدينا:  =

850000

30000000
×  .‰28,34ومنه: املعدل اخلام للمواليد =  < 1000

 
 معدل اخلصوبة العام:اثلثا:  

امهات، وذلك عرب استبعاد مجيع الذكور وجمموعات والغرض منه حتديد معدل االانث احملتمل ان يكن  
( سنة، حيث يتم 49-15مل الطبيعية، من دون اللوايت يقعن بني فئيت العمر )اخرى من االانث خارج فرتة احل

 تسابه عن طريق القاعدة التالية:اح

معدل الخصوبة العام  =
عدد المواليد االحياء في السنة

49) سنة في منتصف السنة − عدد االناث في سن(15
× 1000 

 
( يف منتصف 49-15النساء يف سن احلمل أي ): احسب معدل اخلصوبة العام اذا علمت ان عدد  مثال تطبيقي

 انثى. ابستخدام عدد املواليد السابق.  6000000نة  الس
معدل الخصوبة  العام         >      ‰141,6ومنه معدل اخلصوبة العام =  :  احلل النموذجي =

850000

6000000
× 1000 

 
 نسبة االطفال اىل النساء يف سن احلمل:رابعا:  

لة عدم وجود احصاءات حيوية كاملة ميكن منها اشتقاق تخدام، ويستخدم يف حاوهو مقياس شائع االس 
 املعدالت السابقة، حيث حنصل عليه كااليت:

نسبة االطفال الى النساء  في سن الحمل =
عدد االطفال اقل من 05 سنوات

عدد النساء  في سن االنجاب
× 1000 
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قة يف بياانت التعداد تؤثر اتثريا كبريا على دقة هذا ويرتبط هذا املقياس ابلتعداد السكاين، ولذلك فان الد  
املقياس، والذي جند ان من ابرز عيوبه هو ان قيمة البسط، اي عدد االطفال الذين هم دون اخلامسة، ميثل الباقي 

  الذين مت اجناهبم خالل اخلمس سنوات السابقة على التعداد، وعلى ذلك فان النسبة بينهم  على قيد احلياة، جمموع
، وتستخدم يف مقارنة وبني النساء يف سن احلمل لن تنتج مقياسا دقيقا، وتكون داللتها يف الغالب غري مباشرة

 مستوايت اخلصوبة بصفة عامة بني االقاليم او بني بعض االقطار.
 

امراة.   10700000ابجلزائر  ( سنة  49-15كان عدد النساء يف سن االجناب بني )  2014سنة  :  مثال تطبيقي
 طفل. املطلوب حساب نسبة األطفال اىل النساء يف سن احلمل.  4500000سنوات    05د األطفال اقل من  وعد 

 : احلل النموذجي
نسبة االطفال الى  النساء في سن الحمل لدينا:  =

دعد االطفال  اقل  من 05 سنوات 

عدد النساء في سن االنجاب 
× 1000 

نسبة االطفال الى  النساء في سن الحمل    >    ‰420,5نسبة األطفال =  =
4500000

10700000
× 1000 
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 متارين للمحاولة:

مولود   80000نسمة.  وعدد املواليد     2600000بلغ    2017عدد السكان يف دولة سنة   :   01مترين  
انثى. وبلغ عدد   800000  ( بلغ49-15وفاة. وعدد النساء يف سن احلمل )  25000الوفيات حي، وعدد  

  طفل. 400000األطفال اقل من مخس سنوات  
 املطلوب:

 كم بلغت الزايدة الطبيعية. .1
 احسب معدل املواليد. .2
 احسب معدل الوفيات. .3
 احسب معدل  الزايدة الطبيعية. .4
 احسب معدل اخلصوبة العام. .5
 األطفال للنساء يف سن احلمل.نسبة   .6
 نسمة.  50000يف دولة كانت الزايدة الطبيعية تبلغ : 02مترين  
 حية.والدة   35000انت الوالدات كم يبلغ عدد الوفيات اذا ك .1
( مرة 20يساوي عشرون )زايدة الطبيعية اذا كان عدد السكان يف منتصف السنة  الاحسب معدل   .2

 ضعف عدد الزايدة الطبيعية.
-15، احسب عدد النساء يف سن )‰250كانت نسبة األطفال للنساء يف سن احلمل تساوي اذا   .3

 من عدد السكان. %10ات ميثلون (، علما ان عدد األطفال اقل من مخس سنو 49
  احسب معدل اخلصوبة العام. .4
 50000، وعدد االانث يف سن احلمل يساوي  ‰99: اذا كان معدل اخلصوبة العام يف بلد يساوي 03  مترين 

 انثى، وعدد السكان يف منتصف السنة يساوي أربعة اضعاف عدد النساء يف سن احلمل. املطلوب:
 ف السنة؟كم يبلغ عدد السكان يف منتص .1
 وفاة.  2000حساب معدل الزايدة الطبيعية، اذا كانت الوفيات   .2
  احسب معدل اخلصوبة العام. .3
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 الوفيات:مقاييس احتساب  املطلب الثاين: 
 معدل الوفيات اخلام:أوال:  

معدل الوفيات الخام  =
عدد الوفيات

عدد السكان  في منتصف السنة
× 𝟏𝟎𝟎𝟎 

 
 معدل الوفيات حسب العمر:اثنيا:  

معدل الوفيات في سن ما =
العدد السنوي للوفيات بهذا العمر

عدد سكان هذا العمر في منتصف السنة
× 𝟏𝟎𝟎𝟎 

  
املقياس كثريا يف جمال احكام ودقة عقد املقارنة بني اجملتمعات املختلفة، او بني الفئات السكانية ويفيدان هذا   

ايضا يف االشارة اىل الدور الذي تلعبه متغريات دميغرافية متنوعة    او الطوائف املختلفة داخل اجملتمع الواحد، كما يفيد 
 تغري التاثري على هذا احلدث احليوي.  مثل )العمر، النوع، مدة املباعدة بني الوالدات ..( يف

 
ن.   39500000. وكان عدد السكان  2014وفاة يف اجلزائر سنة    174000: بلغ عدد الوفيات  مثال تطبيقي

 عدل الوفيات اخلام. املطلوب: حساب م
 :النموذجي  احلل

معدل الوفيات الخام   =
عدد الوفيات 

عدد السكان  في منتصف السنة 
× معدل الوفيات الخام : ومنه 1000 =

174000

39500000
× 1000 

 .‰4,40معدل الوفيات اخلام =  
ة أسباب أمهها حتسن يعترب املعدل اخلام للوفيات يف اجلزائر من اخفض املعدالت العاملية. ويعود الفضل لعد

 الوضع املعيشي والصحي للسكان.
 

 معدل وفيات الرضع:اثلثا:  
يكون مرتفعا دائما على معدل و يقيس هذا املعدل حاالت وفاة االطفال يف السنة االوىل من ميالدهم، 

ات ، ويكون اخنفاضه اول خطوة يف مسار اخنفاض مستوى الوفيتقدم الدول صحياالوفيات اخلام، ويعكس مدى 
 يف اجملتمع ككل، ويتم احتسابه:

معدل وفيات  الرضع =
عدد  حاالت  وفيات  االطفال (اقل من  سنة )

عدد  المواليد  االحياء  خالل نفس  السنة 
× 𝟏𝟎𝟎𝟎 
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 22282مولود حي، وعدد وفيات األطفال اقل من سنة    1014000عدد املواليد    2014يف سنة    :مثال تطبيقي
 وفاة. احسب معدل وفيات الرضع.

 :النموذجي  لاحل

معدل وفيات الرضع   :لدينا =
عدد حاالت  وفيات االطفال (اقل  من سنة )

عدد المواليد  االحياء  خالل  نفس السنة 
× معدل وفيات الرضع : ومنه 1000 =

22282

1014000
× 1000 

 . ‰22=  2014معدل وفيات الرضع سنة 

 
 معدل الوفيات حسب السبب::  رابعا

فة، حيث يبني مستوى الصحة العامة سة الوفيات يف اجملتمعات املختلوهي املعدالت املستخدمة يف درا 
واالمراض السائدة وتفاوت دورها يف الوفيات اليت حتدث لالفراد. وتصنف الوفيات يف الكثري من االقطار حسب 

سب االسباب اليت ادت اليها، وتعد هذه املعدالت اساسا مهما ملقارنة الدول حسب مستواها الصحي السائد. وحت
 كما يلي:

معدل الوفيات حسب السبب =
العدد السنوي لوفيات سبب ما

عدد السكان  في منتصف السنة
× 𝟏𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎 

 
وفاة. اذا كان عدد  1771عدد وفيات بسبب حوادث املرور يف اجلزائر بلغ:  2019: يف سنة مثال تطبيقي

 دث املرور.ن. املطلوب حساب معدل الوفيات بسبب حوا 43200000السكان يساوي  
 : احلل النموذجي

معدل الوفيات حسب السببلدينا:  =
العدد  السنوي  لوفيات  سبب  ما

عدد السكان  في منتصف السنة 
× 100000 

معدل الوفيات حسب السبب  =
1771

43200000
× 100000  

 يف املائة الف نسمة. 4,09ومنه: املعدل =   

املؤشرات مل والوالدة، ويعد هذا املعدل من اكثر  ومثل هذا القانون حنسب معدل وفيات النساء بسبب احل
على مدى جودة الرعاية الصحية اليت تتلقاها املراة  )قبل واثناء وبعد احلمل(، وتعترب اجلزائر من الدول اليت 

تسجل اضعف املعدالت يف وفيات النساء احلوامل.
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 متارين للمحاولة:

 وفاة.  162000ن. وعدد الوفيات  36700000يف اجلزائر بلغ:  2011: عدد السكان سنة 01مترين  

 .2011املطلوب حساب معدل الوفيات اخلام سنة  

 وفاة. املطلوب: 36270يف اجلزائر هو:   1990. عدد وفيات الرضع سنة  02مترين  

 .‰46,8حساب عدد السكان اذا كان معدل وفيات الرضع يبلغ   .1
 وفاة. 151000احسب املعدل اخلام للوفيات اذا كان عدد الوفيات  .2
 شخص. احسب معدل الوفيات بسبب السرطان.  15000طان بلغ عدد الوفيات بسبب السر  .3

 نسمة. 5200نسمة. اذا كان عدد املواليد االحياء   5090: الزايدة الطبيعية لدولة هي  03 مترين 

 املطلوب: احسب عدد الوفيات. .1
 ن. 100000احسب املعدل اخلام للوفيات اذا كان عدد السكان  .2
 مولود. 3000اذا كان عدد املواليد   وفيات الرضع ، احسب عدد ‰22لرضع  وفيات ا  بلغ معدل .3
 وفاة. 78، وعدد الوفيات  ‰19بعد مخس سنوات اصبح هذا املعدل يساوي   .4

 .‰4,5. واملعدل اخلام للوفيات  ‰20يف اجلزائر    2013سنة  : املعدل اخلام للزايدة الطبيعية  04مترين  

 احسب املعدل اخلام للوالدات. .1
 ن. 38300000)الوالدات والوفيات والزايدة الطبيعية( اذا كان عدد السكان  استنتج عدد   .2
 نفرتض ان عدد الوفيات بقي اثبتا. احسب عدد السكان عندما كان معدل الوفيات ضعف هذا املعدل. .3
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 مقاييس احتساب اهلجرة:املطلب الثالث: 

 (:وافدةأوال: حساب معدل املهاجرين اىل البلد )اهلجرة ال

معدل المهاجرين الى البلد  =
عدد المهاجرين الى البلد 

عدد السكان  في منتصف السنة
× 𝟏𝟎𝟎𝟎 

 )اباللف(.  ‰وحدة القياس هي: 

 نستخرج عدد املهاجرين اىل البلد )الوافدين(، فيصري القانون:

عدد المهاجرين الى البلد  =
معدل المهاجرين الى البلد  × عدد السكان  في منتصف السنة

𝟏𝟎𝟎𝟎
 

 

 اثنيا: حساب معدل املهاجرين من البلد )اهلجرة النازحة(:

معدل المهاجرين من البلد  =
عدد المهاجرين من البلد 

عدد السكان  في منتصف السنة
× 𝟏𝟎𝟎𝟎 

 )اباللف(.  ‰وحدة القياس هي: 

 نستخرج عدد املهاجرين من البلد )النازحني(، فيصري القانون:

عدد المهاجرين من البلد  =
لد الب  معدل المهاجرين من  × عدد السكان  في منتصف السنة

𝟏𝟎𝟎𝟎
 

 
 اثلثا: حساب معدل صايف اهلجرة

معدل صافي  الهجرة =
المهاجرين  الى البلد (الوافدين ) − المهاجرين  من  البلد (النازحين )

عدد  السكان  في منتصف  السنة 
× 1000 

 وبصيغة أخرى:

معدل صافي  الهجرة = معدل المهاجرين  الى البلد (الوافدين ) −  معدل المهاجرين  من  البلد (النازحين )
يعكس معدل اهلجرة الصايف مدى اتثري اهلجرة على امجال عدد سكان املنطقة، ولكونه ميثل فارق عدد  

 النازحني اىل عدد الوافدين نسبة اىل جمموع عدد السكان لذلك ميكن ان يتغري اىل ثالثة حاالت:
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 ".موجبافان معدل اهلجرة الصايف يكون "  من عدد الوافدين.)اكرب(   <اذا كان عدد النازحني   -
 ".سالبا)اصغر( من عدد الوافدين فان معدل اهلجرة الصايف يكون "  >اذا كان عدد النازحني   -
 ". معدومااذا كان عدد النازحني = عدد الوافدين فان معدل اهلجرة يكون " -

ذب ومناطق الطرد داخل حدود الدولة مناطق اجلوامهيته تكمن يف توضيح الفروق االقليمية بني 
 .الواحدة

 نسبة اهلجرة المجايل السكان:رابعا:  
 املعرضني للهجرة يف منتصف الفرتة  امجايل السكاناملهاجرين للداخل واخلارج على    جمموعوحتتسب بقسمة  

 مضرواب يف االلف، والذي ميكن التعبري عنه رايضيا ابلقانون التايل:

نسبة  الهجرة =
مجموع  المهاجرين 

عدد  السكان  في منتصف  السنة 
× 𝟏𝟎𝟎𝟎 

 وبصيغة أخرى:

نسبة الهجرة =
عدد  المهاجرين الى  البلد (الوافدين ) + عدد  المهاجرين من البلد (النازحين)

عدد  السكان  في منتصف السنة 
× 𝟏𝟎𝟎𝟎 

 نسبة اهلجرة الصافية:خامسا:  
ايل السكان مضرواب يف االلف، واليت ترتجم والنازحة(، على امجوتستخرج بقسمة صايف اهلجرة )الوافدة  
 رايضيا:

نسبة  الهجرة الصافية   =
صافي  الهجرة

عدد  السكان  في منتصف  السنة 
× 𝟏𝟎𝟎𝟎 

 وبصيغة أخرى:

نسبة الهجرة الصافية  =
عدد  المهاجرين الى  البلد (الوافدين ) − عدد  المهاجرين من البلد (النازحين)

عدد  السكان  في منتصف السنة 
× 1000 

 نسبة اهلجرة الصافية من االمجالية::  سادسا
حتتسب بقسمة صايف اهلجرة )احلاصل الناجم عن الفرق بني اهلجرة الوافدة والنازحة( على اهلجرة االمجالية  

 )اي جمموع الوافدين والنازحني معا(، وهو ما ميكن التعبري عنه رايضيا:

نسبة الهجرة الصافية  من االجمالية =
صافي  الهجرة

الهجرة االجمالية
× 1000 

 .ارتفاع هذه النسبة، وجود هوة قوية من الداخل اىل اخلارج او العكس -
 اخنفاضها يعين ان عدد الوافدين يقرتب من عدد النازحني، اي ان حركة اهلجرة متعادلة تقريبا. -
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 السكاين(:معدل الزايدة السكانية )النمو  املطلب الرابع:  

 فا اليه معدل اهلجرة.هو جمموع معدل الزايدة الطبيعية مضا 

معدل الزايدة السكانية = معدل الزايدة الطبيعية +  معدل اهلجرة

 وميكن كتابة القانون ابلصيغة التالية:

معدل الزايدة السكانية =
الزايدة الطبيعية + صايف اهلجرة
عدد السكان  يف منتصف السنة

× 1000 

 كتابته أيضا:وميكن  

معدل  الزايدة  السكانية  =
عدد الوالدات ] − [عدد الوفيات  + البلد  اىل  اهلجرة ] − [البلد  من اهلجرة 

عدد السكان  يف منتصف السنة 
× 1000 

 وميكن ان نكتبه أيضا: 

معدل الزايدة السكانية = معدل الوالدات ) − (معدل الوفيات + معدل الوافدين ) −  (معدل النازحني 

 ابلشكل:ويصري هذا املعدل  

معدل الزايدة السكانية = معدل الوالدات ) + (معدل الوافدين  − معدل الوفيات) +  (معدل النازحني 

 

فمعدل الزايدة الطبيعية هو املعدل الذي يزيد به   ،يز بني الزايدة الطبيعية وبني النمو السكاينمنينبغي أن  
 تلفرق بني املواليد والوفياأو ينقص خالل سنة أو فرتة زمنية معينة بسبب ا السكان عدد

http://www.arabgeographers.net/vb/threads/arab15733/
http://www.arabgeographers.net/vb/threads/arab15733/
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 2400000نسمة، عدد املواليد خالل العام   60000000يف بلد   2016: عدد السكان يف  مثال تطبيقي
 2000000انزح، واهلجرة اىل البلد    1500000وفاة. اهلجرة من البلد    900000مولود حي، عدد الوفيات  

 .طرقوافد. املطلوب: احسب معدل الزايدة السكانية مبختلف ال

 احلل النموذجي:

 حساب معدل الزايدة السكانية ابالعداد. .1

معدل  الزايدة السكانية لدينا:   =
[البلد من اهلجرة−البلد اىل اهلجرة]+[عدد الوفيات −عدد الوالدات]

عدد السكان  يف منتصف السنة × 𝟏𝟎𝟎𝟎 

معدل  الزايدة السكانية ت.ع:   =
[2400000−900000]+[2000000−1500000]

60000000
× 1000 

 .‰33,34معدل الزايدة السكانية =  

 حساب معدل الزايدة السكانية ابلزايدة الطبيعية وصايف اهلجرة: .2

الزايدة الطبيعية : لدينا = عدد املواليد  − الزايدة الطبيعية : ومنه عدد الوفيات  = 2400000 − 900000 =  نسمة  1500000

صايف  اهلجرةولدينا:   = الوافدين  − صايف  اهلجرة ومنه:   النازحني  = 2000000 − 1500000 =  نسمة  500000

معدل الزايدة السكانيةاذن:   =
صايف  اهلجرة+الزايدة الطبيعية 
عدد السكان  يف  منتصف السنة  × 𝟏𝟎𝟎𝟎   

معدل الزايدة السكانيةت.ع:  =
𝟏𝟓𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎+𝟓𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎

𝟔𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎
× 𝟏𝟎𝟎𝟎 = 𝟑𝟑, 𝟑𝟒‰ 

 لصافية:حسب معدل الزايدة الطبيعية ومعدل اهلجرة ا .3

معدل  الزايدة الطبيعية لدينا:   =
الزايدة الطبيعية

عدد السكان  يف منتصف السنة × معدل  الزايدة الطبيعية ومنه:  1000 =
1500000

60000000
× 1000 = 25‰ 

معدل  صايف  اهلجرة ولدينا: =
صايف  اهلجرة

عدد السكان  يف منتصف السنة × معدل  صايف  اهلجرة : ومنه 1000 =
500000

60000000
× 1000 = 𝟖, 𝟑𝟒‰ 

معدل الزايدة السكانيةنعوض يف القانون:  = معدل الزايدة الطبيعية  +  معدل اهلجرة

معدل الزايدة السكانيةاذن:   = 25 + 8,34 = 33,34‰ 
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 حسب معدل )الوالدات والوفيات واهلجرة النازحة واهلجرة الوافدة( .4

معدل  الزايدة السكانية لدينا:   = معدل  الوالدات ) + (معدل  الوافدين  − معدل  الوفيات ) +  (معدل  النازحني 

= معدل  الوالداتمعدل الوالدات: 
عدد الوالدات

عدد السكان  منتصف السنة × = معدل  الوالداتومنه  1000
2400000

60000000
× 1000 = 𝟒𝟎‰ 

= معدل  الوفيات معدل الوفيات:
عدد الوفيات 

عدد السكان  منتصف السنة × = معدل  الوالداتومنه:  𝟏𝟎𝟎𝟎
𝟗𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎

𝟔𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎
× 𝟏𝟎𝟎𝟎 = 𝟏𝟓‰ 

معدل  اهلجرة  النازحة معدل اهلجرة النازحة:  =
عدد النازحني

عدد السكان  منتصف السنة × معدل  اهلجرة  النازحة ومنه:   1000 =
1500000

60000000
× 1000 = 𝟐𝟓 

معدل  اهلجرة  الوافدة معدل الوافدة:  =
عدد الوافدين

عدد السكان  منتصف السنة × = معدل  الوافدة ومنه:   1000
2000000

60000000
× 1000 = 33,34‰ 

 نعوض يف القانون: 

معدل  الزايدة السكانية لدينا:   = معدل  الوالدات ) + (معدل  الوافدين  − معدل  الوفيات ) +  (معدل  النازحني 

معدل  الزايدة السكانية    = (40 + 33,34) − (15 + 25) 

معدل  الزايدة السكانية ومنه:   = 33,34‰ 
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 احملور الرابع: تقدير عدد السكان

 تقدير عدد السكان حسب التعداداتلب األول:  املط
جمتمع ما بني فرتتني زمنيتني )ولتكن فرتات منو السكان هو التغريات اليت تطرأ على حجم السكان يف 

 لتقدير عدد السكان يف فرتات معينة نتبع عدة مقاييس، منها:و  تعدادية(، وقد تكون موجبة او سالبة.

 لكلية(:أوال: الزايدة املطلقة للسكان )ا

الزايدة املطلقة للسكان = 𝑷𝟐 − 𝑷𝟏 
 حيث:

P2:    (.2008التعداد االحدث )مثال تعداد 

P1  (. 1998: التعداد االقدم )مثال تعداد 
صار  2008نسمة، ويف تعداد  29500000حوايل  1998بلغ عدد سكان اجلزائر يف تعداد مثال تطبيقي: 

 طلقة لسكان اجلزائر ما بني التعدادين.نسمة. املطلوب حساب الزايدة امل  34500000التعداد  

 النموذجي:احلل  

الزايدة املطلقة للسكان:لدينا = 𝑷𝟐 − 𝑷𝟏  الزايدة املطلقة  للسكان  :منه = 34500000 − 29500000 
 نسمة  5000000 =الزايدة املطلقة للسكان  

 

 اثنيا: الزايدة املطلقة السنوية للسكان:
فنحتاج اىل مقياس اخر هو الزايدة دة السكانية يف كل عام، يف بعض املرات نريد التعرف على حجم الزاي 

 املطلقة السنوية، ويف هنا نفرتض ان الزايدة متساوية يف كل عام )اثبتة نظراي(، وحيسب كالتايل:

الزيادة المطلقة السنوية  للسكان =
𝑃2 − 𝑃1

𝑇
 

 على الشكل:  الزايدة املطلقة، فاننا نستطيع كتابة القانون السابق  هي  P2-P1مبا ان  و 

الزيادة المطلقة السنوية  للسكان =
الزايدة  املطلقة 

𝑇
 

 التعدادين.: الفرتة الزمنية الفاصلة بني  Tحيث 
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 : ابستخدام معطيات املثال السابق، احسب الزايدة املطلقة السنوية للسكان يف اجلزائر.مثال تطبيقي

 :ن. ومنه 5000000  =لدينا الزايدة املطلقة   : احلل النموذجي

 

الزيادة المطلقة السنوية  للسكان  =
الزايدة املطلقة 

𝑻
 

الزيادة المطلقة السنوية  للسكان  =
𝟓𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎

𝑻
 

 T=10  اي     T=2008-1998.  ومنه:  2008. التعداد الثاين سنة  1998: التعداد األول سنة  Tحساب  

الزيادة المطلقة السنوية  للسكان  =
𝟓𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎

𝟏𝟎
 

ن.  500000( هو = 1998/2008ايدة املطلقة السنوية للسكان يف اجلزائر بني تعدادي )ومنه: الز   

 

 الزايدة النسبية املطلقة )الكلية(:اثلثا:  
يف الكثري من املرات يصعب علينا املقارنة بني الدول او املناطق، ابستخدام األرقام املطلقة، خاصة اذا كانت  

الحظة والتحليل. لذلك يلجئ الدميغرايف اىل مقاييس أخرى يستخدم فيها النسب األرقام كبرية، فاهنا ستشوش لنا امل
 ذه املقاييس: الزايدة النسبية املطلقة للسكان، ومعادلته كالتايل:املئوية، ومن ه

الزيادة النسبية  المطلقة =
𝑃2 − 𝑃1

𝑃1
× 100 

 هي الزايدة املطلقة فيمكن كتابة القانون:  P2-P1ومبا ان  

الزيادة النسبية  المطلقة =
الزايدة  املطلقة 

𝑃1
× 100 

 .2008-1998: نفس املثال السابق، احسب الزايدة النسبية املطلقة للسكان بني تعدادي:  مثال تطبيقي

: احلل النموذجي  

الزيادة النسبية  المطلقة  لدينا حسب القانون: =
𝑷𝟐−𝑷𝟏

𝑃1
× 100 

الزيادة النسبية  المطلقة   ت.ع: =
𝟑𝟒𝟓𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎−𝟐𝟗𝟓𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎

29500000
× 100 

 . %16,94  =(  1998/2008الزايدة النسبية املطلقة السنوية للجزائر بني تعدادي )
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نسمة طوال مدة التعدادين. وللتاكد  17نسمة يزيد عدد السكان مبا مقداره حوايل  100كل أي انه يف  
 نتبع الطريقة البسيطة التالية:
 عدد السكان   الزايدة

 100 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 16,94
 1000 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 169,4
 10000 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 1694

 100000 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 16940
 1000000 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 169400

 10000000 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 1694000

وهذه النتيجة تقرتب من الزايدة املطلقة اليت حسبت سابقا، واالختالف نتيجة  5082000 =3×1694000
 الزايدة اخلطية اليت فرضناها من قبل.

 
 رابعا: الزايدة النسبية السنوية للسكان:

املؤشر التايل وهو الزايدة النسبية د على  لكي نعرف الزايدة النسبية كل سنة كم تساوي، ما علينا اال االعتما 
 املطلقة للسكان، والصيغة كالتايل:

الزيادة النسبية السنوية =

𝑷𝟐 − 𝑷𝟏
𝑷𝟏 × 𝟏𝟎𝟎

𝑻
 

𝑷𝟐−𝑷𝟏: ومبا ان 

𝑃1
×  :بية املطلقة، فان القانون ميكن كتابته على الشكلهي الزايدة النس 100

الزيادة النسبية  السنوية  =
الزيادة النسبية  المطلقة

𝑇
 

 (.2008-1998: احسب الزايدة النسبية السنوية للجزائر بني تعدادي )مثال تطبيقي

 : النموذجيل  احل

 سنوات. ومن خالل القانون:  10  =حمسوبة يف املثال السابق   Tلدينا  

الزيادة النسبية السنوية =

𝟑𝟒𝟓𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎 − 𝟐𝟗𝟓𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎
𝟐𝟗𝟓𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎

× 𝟏𝟎𝟎

𝟏𝟎
 

 .%1,6  =الزايدة النسبية السنوية  

 تاكد نفس الطريقة السابقة:وللنسمة كل سنة.   100نسمة يف كل   1,6أي ان السكان يزيدون ب 
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 عدد السكان   الزايدة
 100 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 1,6
 1000 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 16

 10000 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 160
 100000 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 1600

 1000000 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 16000
 10000000 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 160000

 . وهو تقريبا قيمة الزايدة املطلقة السنوية احملسوبة سابقا.480000=3×160000
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 تقدير عدد السكان حسب متتالية حسابية )عددية(املطلب الثاين:  
 Arithmeticاو املتتالية العددية )ابالجنليزية:  او املتتابعة احلسابية املتتالية احلسابية ،الرايضيات يف

progression ، على سبيل املثال فإن  .اثبتاحيث يكون الفرق بني أي حدين متتالني  األعداد من متتالية هي
هي حدود من هذه  7، 5، 3. أي أّن 2أساس يساوي  ، … هي متتالية حسابية هلا13، 11، 9، 7، 5، 3

 .هو العدد املضاف بني كل حّدين متتاليني  2املتتالية واألساس 

" ية املطلقةالزايدة السنو وعلى هذا األساس، سيكون أساس املتتالية احلسابية لتقدير عدد السكان هو "
 ويكون اثبتا )فرضيا(.

 ملتتالية احلسابية نطبق القانون التايل:ولتقدير عدد السكان يف سنة معينة حسب ا

𝑷𝟐 = 𝑷𝟏 + (𝑻 ×  (الزيادة  السنوية

 حيث:

P1 (.2000: عدد السكان يف السنة السابقة. )مثال سنة 

P2:    (.2012عدد السكان يف السنة الالحقة. )مثال سنة 

T  :سنة.  12 =(، أي الفرق  2012-2000=12: الفرق بني السنوات. )مثال 

د السكان يف سنة معينة حسب املتتالية احلسابية، جيب اتباع خطوات متتابعة، واملثال : لتقدير عد مالحظة
 التايل يوضح ذلك:

بلغ:   2008ن، وعدد السكان سنة    29500000بلغ:    1998اجلزائر سنة  : اذا كان عدد سكان  مثال تطبيقي
 ية احلسابية.، حسب املتتال  2020وسنة   2012املطلوب: تقدير عدد السكان سنة    ن.  34500000

 :احلل النموذجي

 حلل هذا التمرين جيب ان نتبع اخلطوات التالية: 

 T=2008-1998=  10سنوات  (:2008و  1998)أي بني    Tحساب فرق السنوات   .1
 (: 2008و    1998ساب الزايدة املطلقة )أي الفرق يف عدد السكان بني السنتني  ح .2

الزايدة املطلقة للسكانلدينا:  = 𝑷𝟐 − 𝑷𝟏 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D9%8A%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF
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الزايدة املطلقة للسكاننكتب هذا القانون ابلشكل التايل:   نستطيع ان  = 𝑷𝟐𝟎𝟎𝟖 − 𝑷𝟏𝟗𝟗𝟖 

وعدد السكان يف سنة   1998عدد السكان يف سنة  :  Population 1998. Population 2008  أي
2008. 

الزايدة املطلقة للسكانن.     5000000  =أي الزايدة املطلقة   = 34500000 − 29500000 

 السنوية:  حساب مقدار الزايدة .3

الزيادة المطلقة السنوية  للسكان :              حسب القانون  =
الزايدة املطلقة

𝑻
 

الزيادة المطلقة السنوية  للسكان ن.       500000 =الزايدة السنوية   =
𝟓𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎

𝟏𝟎
 

 ل سنة.نسمة يف ك  500000نفرتض ان الزايدة السنوية ال تتغري مع السنوات )متتالية حسابية(، أي 

 :2012تقدير السكان يف سنة   .4

 نتبع اخلطوات التالية:

 (: 2012و  1998( او بني )2012و  2008)حساب فرق السنوات بني   .أ

 T2=2012-2008=4  سنوات  :T2( ولتكن  2012و 2008خنتار فرق السنوات )

 مقدار الزايدة املطلقة: .ب

الزيادة المطلقة السنوية  للسكان لدينا القانون:   =
الزايدة املطلقة

𝑻
الزيادة المطلقة.ومنه:    = 𝑇 ×  الزيادة السنوية 

الزيادة المطلقة. فيصبح القانون:  T2هو   Tيف هذه املرحلة من التمرين  = 𝑇2 × 500000 

𝑇2لدينا:   = الزيادة المطلقةاذا:     4 = 4 × 500000    

 ن.  2000000هي:   2012ومنه الزايدة املطلقة حىت 

 :2012تقدير السكان سنة   .ت

𝑃2، نطبق القانون األول: 2012سنة  لتقدير السكان   = 𝑃1 + (𝑇 ×  (الزيادة  السنوية

𝑃2012ويصبح القانون على الشكل التايل:  = 𝑃2008 + (𝑇2 × 500000) 
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𝑃2012ت.ع:     = 34500000 + (4 × 500000)  

𝑃2012ومنه: نسمة  = 36500000   

 نسمة.  36500000حسب املتتالية احلسابية:    2012بلغ عدد السكان سنة  

 :2020ان يف سنة  تقدير السك .5

 1998. ولفعل ذلك خنتار سنة االنطالق )2020بنفس الطريقة نستطيع تقدير عدد السكان يف سنة 
 .2012(، ولتكن  2012او    2008او  

 T3=2020-2012=8:  سنوات  T3ولتكن هنا  Tأوال: حساب 

𝑃2020ومنه:  = 𝑃2012 + (𝑇3 × 500000)   

𝑃2020ت.ع:  = 36500000 + (8 × 500000)   

𝑃2020نسمة  = 40500000   

نسمة. وهو اقل من املالحظ  40500000سيصل تعداد اجلزائر اىل  2020من التمرين جند ان سنة 
نسمة(،   500000املتساوية كل عام )أساس املتتالية كان  واملسجل، والسبب راجع اىل اعتمادان على فرضية الزايدة  

 املرات ابلضعف خاصة ما يسجل يف السنوات األخرية.والذي يسجل يف احلقيقة كل عام يفوق هذا الرقم، ويف بعض  
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 تقدير السكان حسب متتالية هندسية:املطلب الثالث:  

= عدد السكان في  سنة  ما + 𝟏)عدد السكان في  السنة االساس  (معدل  الزيادة الطبيعية  
𝑻

 

 نستطيع كتابته على الشكل:

𝑷𝟐 =  𝑷𝟏 (𝟏 + (معدل  الزيادة الطبيعية  
𝑻

 

 حيث:

P1 (او السابق  : عدد السكان األساس )املرجع. 

P2 او الالحق(.  : عدد السكان املتوقع( 

Tالفرتة الزمنية :. 

 . 1000سب دون ضربه يف  معدل الزايدة الطبيعية حيمالحظة: 

 2020نسمة، كم سيبلغ عدد السكان سنة    39870000بلغ    2015اجلزائر سنة  عدد سكان  مثال تطبيقي:  
 (.0,02، )أي =  ‰20اذا كان معدل الزايدة الطبيعية 

 ل النموذجي:احل

= 𝑷𝟐لدينا القانون:      𝑷𝟏 (𝟏 + (معدل الزيادة الطبيعية  
𝑻

 

T   :𝑻أوال: حساب  = 𝟐𝟎𝟐𝟎 − 𝟐𝟎𝟏𝟓 =  سنوات  𝟓

= 𝑷𝟐ومنه ت.ع:           𝟑𝟗𝟖𝟕𝟎𝟎𝟎𝟎 (𝟏 +  𝟎, 𝟎𝟐)𝟓 

𝑷𝟐 =    نسمة  𝟒𝟒𝟎𝟏𝟗𝟕𝟎𝟎𝟏

. لذلك فان تقدير عدد السكان بطريقة املتتالية واقعيا  و موجودوهو املعدل الذي يوافق بشكل كبري ما ه
 اهلندسية اقرب للحقيقة من املتتالية العددية )احلسابية(.
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 د السكان حسب املعدالت:تقدير عداملطلب الرابع:  

 لتقدير عدد السكان حسب املعدالت نطبق القانون التايل:

𝑷𝟐 = 𝑷𝟏 + (𝑻 ×  (الزيادة السنوية 

 نفسه قانون تقدير السكان حسب املتتالية احلسابية، حيث:نالحظ ان القانون هو  

P1 (.2000: عدد السكان يف السنة السابقة. )مثال سنة 

P2(.2012الحقة. )مثال سنة  : عدد السكان يف السنة ال 

T  :سنة.  12(، أي الفرق = 2012-12=2000: الفرق بني السنوات. )مثال 

املعدالت حلساب الزايدة السنوية )املعدالت تكون مضروبة يف اال اننا يف هذه املرحلة سنعتمد على 
 االلف، او عشرة االلف او مائة الف على حسب املعطيات(. واملعدالت املعنية هي:

 الوفيات.  معدل -
 معدل الوالدات. -
 .)النازحني(  معدل اهلجرة من البلد  -
 .)الوافدين(  معدل اهلجرة اىل البلد -

 

 أوال: قانون حساب الزايدة السنوية:

الزيادة السنوية  = عدد  المواليد ] − [عدد  الوفيات  + الهجرة الى البلد ] −  [الهجرة من  البلد 

الزيادة الطبيعية لدينا:      = عدد  المواليد ] −  [عدد  الوفيات 

صافي  الهجرةولدينا:     = الهجرة الى البلد ] −  [الهجرة من  البلد 

 بعبارة أخرى ميكن كتابة القانون السابق على الشكل:

الزيادة السنوية  = الزيادة الطبيعية +  صافي الهجرة

 



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ األستاذ: بن مقلة رضااعمال تطبيقية في مقياس الديمغرافيا ــــــــــــــــ

31 
 

 اثنيا: كيفية حساب عدد املواليد:

معدل المواليد : من القانون  =
عدد المواليد

عدد السكان في منتصف السنة
× 𝟏𝟎𝟎𝟎 

 واليد، فيصري القانون:نستخرج عدد امل

عدد المواليد =
معدل المواليد × عدد السكان  في منتصف السنة

𝟏𝟎𝟎𝟎
 

 الوفيات:اثلثا: كيفية حساب عدد  

معدل الوفيات     :من القانون  =
عدد الوفيات

عدد السكان في منتصف السنة
× 𝟏𝟎𝟎𝟎 

 نستخرج عدد الوفيات، فيصري القانون:

عدد الوفيات =
معدل الوفيات × لسنةا عدد السكان  في منتصف 

𝟏𝟎𝟎𝟎
 

 رابعا: كيفية حساب عدد املهاجرين اىل البلد:

معدل المهاجرين  الى البلد  =
عدد  المهاجرين  الى البلد 

عدد  السكان  في منتصف  السنة 
× 𝟏𝟎𝟎𝟎 

 نستخرج عدد املهاجرين اىل البلد، فيصري القانون:

عدد المهاج رين الى البلد  =
معدل المهاجرين الى البلد  × عدد السكان  في منتصف السنة

𝟏𝟎𝟎𝟎
 

 

 البلد:خامسا: كيفية حساب عدد املهاجرين من  

معدل المهاجرين  من  البلد  =
عدد  المهاجرين  من  البلد 

عدد  السكان  في منتصف  السنة 
× 𝟏𝟎𝟎𝟎 

 نستخرج عدد املهاجرين من البلد، فيصري القانون:

عدد المهاجرين من البلد  =
معدل المهاجرين من البلد  × عدد السكان  في منتصف السنة

𝟏𝟎𝟎𝟎
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 منتصف السنة:سادسا: كيفية حساب عدد السكان يف 

ميكن ان تكون هناك معطيات على عدد السكان يف منتصف السنة انخذها مباشرة، خاصة اذا كانت  
من الدول وخاصة املتقدمة. لكن اذا تعذر االمر ميكن الظواهر احليوية تسجل تباعا، وهذا االمر موجود يف الكثري 

 حساب عدد السكان يف منتصف السنة، كااليت:

عدد  السكان  في منتصف  السنة  =
عدد  السكان  في نهاية  السنة  − عدد  السكان  في بداية  السنة 

𝟐
 

، وعدد أي يف األول من جانفي  1/1)وعموما يف الكثري من احلاالت تقدم املعطيات عن عدد السكان يف  
ل أي األو   1/7أي يف اخر أايم السنة، اما اذا قدمت يف منتصف السنة فتكون الكتابة    31/12السكان يف  

 أي الثالثني جوان(. 30/6من جويلية او تكتب  

 (P2010ن.)أي    35600000بلغ:   1/7/2010عدد السكان يف اجلزائر يف   مثال تطبيقي:

 ن. 30000صايف اهلجرة:  ، و ‰24، ومعدل الوالدات:  ‰4معدل الوفيات:  

 املطلوب: 

 احسب املعدل اخلام للزايدة الطبيعية بطريقة املعدالت. .1
 حسب طريقة املعدالت.  2019السكان سنة  حساب عدد   .2

 :احلل النموذجي

 املعدل اخلام للزايدة الطبيعية بطريقة املعدالت. .1

المعدل الخام  الزيادة الطبيعية من القانون:   = معدل المواليد  −  معدل الوفيات 

المعدل الخام  الزيادة الطبيعية ت.ع:            = 24 − 4 

 .   ‰ 20الطبيعية =  ومنه: املعدل اخلام للزايدة 

 حسب طريقة املعدالت:  2019حساب عدد السكان سنة   .2

𝑷𝟐لدينا القانون:    = 𝑷𝟏 + (𝑻 ×   (الزيادة  السنوية

 أي ميكن ان نكتبه حسب معطيات املثال على الشكل: 
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𝑷𝟐𝟎𝟏𝟗 = 𝑷𝟐𝟎𝟏𝟎 + (𝑻 ×  (الزيادة  السنوية

 P2010=35600000ن 

 :Tأوال: حساب 

T=2019-2010=9  = سنوات. 9أي فارق السنوات 

 ثانيا: حساب الزيادة السنوية:

 من القانون: 

الزيادة السنوية  = عدد  المواليد ] − [عدد  الوفيات  + الهجرة الى البلد ] −  [الهجرة من  البلد 

 ن. أي:  30000من المعطيات لدينا صافي الهجرة = 

الهجرة الى البلد ] − [الهجرة من  البلد  = 𝟑𝟎𝟎𝟎𝟎 

الزيادة السنوية يصبح القانون:     = عدد  المواليد ] − [عدد  الوفيات  + 𝟑𝟎𝟎𝟎𝟎 

 حساب عدد املواليد:

عدد المواليد =
معدل المواليد × عدد السكان  في منتصف السنة

𝟏𝟎𝟎𝟎
 

 ت.ع:

عدد المواليد =
𝟐𝟒 × 𝟑𝟓𝟔𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎

𝟏𝟎𝟎𝟎
 

عدد المواليدمولود  = 𝟖𝟓𝟒𝟒𝟎𝟎 

 الوفيات:حساب عدد  

عدد الوفيات =
معدل الوفيات × عدد السكان  في منتصف السنة

𝟏𝟎𝟎𝟎
 

 ت.ع:

عدد الوفيات =
𝟒 × 𝟑𝟓𝟔𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎

𝟏𝟎𝟎𝟎
 

عدد الوفياتوفاة    = 𝟏𝟒𝟐𝟒𝟎𝟎 
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 نعوض يف معادلة الزايدة السنوية

الزيادة السنوية  = [𝟖𝟓𝟒𝟒𝟎𝟎 − 𝟏𝟒𝟐𝟒𝟎𝟎] + 𝟑𝟎𝟎𝟎𝟎 

الزيادة السنوية نسمة   = 𝟕𝟒𝟐𝟎𝟎𝟎 

 :2019اثلثا: حساب عدد السكان يف  

 نعوض القيم يف املعادلة األوىل:

𝑷𝟐𝟎𝟏𝟗 = 𝟑𝟓𝟔𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎 + (𝟗 × 𝟕𝟒𝟐𝟎𝟎𝟎) 

𝑷𝟐𝟎𝟏𝟗 = 𝟒𝟐𝟐𝟕𝟖𝟎𝟎𝟎 

 نسمة.  42278000هو:  2019عدد السكان يف سنة  
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 سبة النموناملطلب اخلامس:  

املهمة معرفة نسبة النمو )الزايدة السكانية( وذلك الستخدامها يف تقدير عدد السكان يف فرتات من األمور   
 زمنية متتابعة، عند التطرق اىل تقدير عدد السكان. وحتسب نسبة النمو بني سنتني متتاليتني.

 طريقة حساب نسبة النمو:

= نسبة  النمو  النسبة  المئوية  − 100 

 املئوية:ساب النسبة  أوال: ح

النسبة المئويةحسب القانون:           =
𝑷𝟐

𝑷𝟏
× 𝟏𝟎𝟎 

 حيث:

P1.عدد السكان يف السنة املدروسة : 

P2.عدد السكان يف السنة السابقة : 

 أي تصبح املعادلة:

النسبة المئوية =
عدد السكان  في السنة المدروسة

عدد السكان  في السنة السابقة 
× 𝟏𝟎𝟎 

وصل العدد اىل  2011نسمة، وسنة  36120000يف اجلزائر بلغ  2010السكان سنة : عدد قيمثال تطبي
 نسمة. املطلوب احسب نسبة النمو )نسبة الزايدة السكانية(.  36820000

 احلل النموذجي:

 :أوال: حساب النسبة املئوية

النسبة المئويةلدينا:   =
عدد السكان  في  السنة المدروسة

سكان ال في  السنة السابقة عدد 
× 𝟏𝟎𝟎 

النسبة المئويةأي:  =
𝑷𝟐𝟎𝟏𝟏

𝑷𝟐𝟎𝟏𝟎
× 𝟏𝟎𝟎 

النسبة المئويةت.ع:  =
𝟑𝟔𝟖𝟐𝟎𝟎𝟎𝟎

𝟑𝟔𝟏𝟐𝟎𝟎𝟎𝟎
× 𝟏𝟎𝟎 

النسبة المئوية  %النسبة املئوية   = 𝟏𝟎𝟏, 𝟗𝟑 
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= نسبة  النمو اثنيا: حساب نسبة النمو:         النسبة  المئوية  − 𝟏𝟎𝟎 

= نسبة  النمو  𝟏𝟎𝟏, 𝟗𝟑 − 𝟏𝟎𝟎 

= نسبة  النمو   %ومنه:   𝟏, 𝟗𝟑 

ن، ولدينا  36800000، جند ان عدد السكان كان 2011نالحظ معطيات سنة للتاكد من صحة النتيجة 
 :أي.  %1.93نسبة النمو  

 عدد السكان   )نسمة(  نسبة النمو
 100 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 1,93
 1000 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 19,3
 10000 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 193

 100000 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 1930
 1000000 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 19300

 نسمة.   19300النمو السكاين  نسمة كان    1000000يف  من اجلدول جند 

 نسمة  710240=19300×36,8  أي

نسمة. وللتاكد من القيمة نبحث يف دميغرافية   710240كانت الزايدة السكانية ب    2010معناه ان يف سنة  
 وسنجدها متقاربة جدا.  لإلحصاءالصادرة من الديوان الوطين    2010اجلزائر لسنة  

 .2019اىل سنة    2010اجلدول التايل يوضح نسبة النمو السكاين يف اجلزائر من سنة 

 عدد السكان  السنة 
النسبة المئوية =

𝑷𝟐

𝑷𝟏
× 𝟏𝟎𝟎 

= نسبة النمو النسبة المئوية − 𝟏𝟎𝟎 

2010 36120000   
2011 36820000 101,93 1,93 
2012 37570000 102.03 2.03 
2013 38340000 102.04 2.04 
2014 39110000 102.00 2.00 
2015 39870000 101.94 1.94 
2016 40610000 101.85 1.85 
2017 41320000 101.74 1.74 
2018 42200000 102.12 2.12 
2019 43000000 101.89 1.89 
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 للمحاولة:  متنوعةمتارين  

ن.   5000‰، صايف اهلجرة  5‰، ومعدل الوفيات  20دل الوالدات لدولة  مع  2000يف سنة  :  01 مترين 
 ن.  3000000عدد السكان يف منتصف السنة  

 .P1992احسب   -1
 .2كلم  125000اذا كانت املساحة االمجالية    2000احسب الكثافة االمجالية سنة  -2
 الزايدة السنوية.اذا كان اجملتمع مغلق كم تساوي   -3

عدد السكان   2008ن. بلغ يف تعداد  2000000عدد السكان    كان   1998يف تعداد  :  02 مترين 
 ن. 2380000

 احسب الزايدة املطلقة السنوية هلذه الدولة. -1
 .P1988قدر عدد السكان   -2
 احسب الزايدة النسبية السنوية. -3
 .2كلم  15700لية  اذا كانت املساحة االمجا  2008احسب الكثافة االمجالية سنة  -4

. ومساحة االرض غري الصاحلة 2ن/كلم 120فة الفيزيولوجية لدولة هي:  كانت الكثا  2010يف  :  03 مترين 
 ن. 120000. اذا كان عدد السكان  2كلم  3500للزراعة  

 احسب املساحة االمجالية هلذه الدولة. -1
 .2كلمن/  40اذا كانت الكثافة االمجالية ستصل اىل   P2020قدر عدد السكان يف   -2
 احسب الزايدة النسبية السنوية. -3

 .2000ن سنة    10000الزايدة الطبيعية يف دولة :  04 مترين 

 استنتج الزايدة السنوية، علما ان اجملتمع مغلق. -1
 ن. 1000احسب عدد الوالدات اذا كان عدد الوفيات  -2
 ن. 990000هو   P1999اذا كان عدد السكان    P1993احسب   -3
 .2من/كل 20700، اذا كانت املساحة االمجالية  1993 احسب الكثافة االمجالية سنة -4



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ األستاذ: بن مقلة رضااعمال تطبيقية في مقياس الديمغرافيا ــــــــــــــــ

38 
 

نسمة، وعدد الوالدات بلغ:  42850000يف منتصف السنة  2018بلغ عدد سكان اجلزائر سنة : 05 مترين 
وفاة. املطلوب:   21800وفاة، وعدد وفيات األطفال    190000مولود حي، وعدد الوفيات بلغ:    1038000

 ن( 06)
 الرضع، ومعدل الوفيات اخلام.احسب معدل وفيات   .1
 احسب الزايدة الطبيعية. .2
 ما هو الفرق بني معدل اخلصوبة العام ومعدل اخلصوبة الكلية )شرح بسيط وليس القانون(؟ .3
نسمة، وبلغ عدد اإلانث يف سن اخلصوبة   40836000عدد السكان يف منتصف السنة    2016سنة  :  06  مترين 

فال وفاة. وفيات األط  174000نسمة. عدد الوفيات    1067000املواليد األحياء  نسمة. عدد    10852000
 نسمة. املطلوب:  22282اقل من سنة  

 ما معىن اإلانث يف سن اخلصوبة؟ واحسب معدل اخلصوبة. -1
 احسب معدل الوفيات اخلام. -2
 احسب معدل املواليد اخلام. -3
 احسب معدل وفيات الرضع. -4
 .2ن/كلم  12هي    2000لة يف سنة الكثافة السكانية لدو :  07 مترين 

 .2كلم00100ما هو عدد سكاهنا اذا كانت املساحة  .1
 .2010ن. احسب نسبة النمو سنة   2500اذا كانت الزايدة الطبيعية يف مخس سنوات هي   .2

 ن.  100000‰. وعدد السكان 10هو:    2000املعدل اخلام للزايدة الطبيعية سنة  :  08 مترين 

 ن.250اذا كانت الزايدة السنوية هي  ،  2009احسب عدد السكان سنة   .1
 .2كلم  20000. علما ان املساحة تقدر ب  2كلم  100احسب الكثافة السكانية ل   .2

 .2كلم  7000املساحة الصاحلة للزراعة هي  :  09 مترين 

، وعدد 2كلم  10ن/ 100احسب املساحة غري الصاحلة للزراعة اذا كانت الكثافة السكانية تساوي   .1
 استنتج كثافتها السكانية.ن.   100000السكان 

 ‰. 04ن، ومعدل الوفيات اخلام    1000احسب الزايدة الطبيعية اذا كان عدد الوالدات   .2



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ األستاذ: بن مقلة رضااعمال تطبيقية في مقياس الديمغرافيا ــــــــــــــــ

39 
 

‰، واملعدل اخلام 10ن. املعدل اخلام للمواليد   100000هو    2000عدد سكان دولة يف   :10  مترين 
 20بلغ عدد السكان بعد    ن. 200ن، اما اهلجرة اخلارجة   1200‰، اهلجرة اىل الداخل بلغت  5للوفيات  

 بطريقتني؟  2030سنة   حساب عدد السكان املتوقع   املطلوب:  ن. 130000سنة  

 ن. 250000بلغ   2018%. وعدد سكان 5هي   2018و  2010نسبة النمو يف دولة بني سنيت  :  11 مترين 

 ماذا يطلق على )الوالدات والوفيات واهلجرة(؟ .1
 .2010سنة   احسب النسبة املئوية؟ واستنتج عدد السكان  .2
 .2002احسب الزايدة السنوية؟ استنتج عدد السكان يف   .3

 .2ن/كلم  12هي    2000الكثافة السكانية لدولة يف سنة   :12 مترين 

 .2كلم10000ما هو عدد سكاهنا اذا كانت املساحة  .1
 .2010ن. احسب نسبة النمو سنة   2500اذا كانت الزايدة الطبيعية يف مخس سنوات هي   .2

نسمة. اصبح عدد السكان سنة   200000يساوي    1/1/2000: عدد السكان لدولة ما يف  13 مترين 
 . املطلوب: ‰10يساوي    2000نسمة. اذا كان معدل الوفيات سنة    350000يبلغ    2009

 .2000احسب املعدل اخلام للزايدة الطبيعية لسنة   .1
 .2كلم  25000، اذا كانت املساحة 2019احسب الكثافة السكانية سنة  .2

نة نسمة س  85200000. وبلغ  2004نسمة سنة   59470000: اذا كان عدد سكان دولة ما  14 مترين 
 .2020و  2010. املطلوب تقدير عدد السكان حسب متتالية حسابية لسنيت  2015

 : اكمل اجلدول ابألرقام املناسبة مبينا يف كل مرة كيفية احلساب؟15 مترين 

 املعدل اخلام للزايدة الطبيعية الوفيات املواليد  السنةعدد السكان يف منتصف   السنة
1995 15277  135 76.1 
2000 29816 14876  483.6 
2015 32954 17632 712  
2020  18000 800 500 
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 .2018نسمة سنة    53000نسمة. بلغ هذا العدد   50000بلغ   2010: عدد سكان دولة سنة  16 مترين 

 .2008وسنة    2020املطلوب: تقدير عدد السكان يف  

 3000000سنة صار عدد السكان   29. بعد 1990نسمة سنة    1000000: بلغ سكان دولة 17 مترين 
 نسمة. املطلوب:

 سنة؟  32كم يبلغ عدد السكان بعد  .1
 ؟1988ن عدد السكان سنة كم كا .2

. ‰4، وعدل الوفيات  ‰24، اذا كان عدد الوالدات  2023: كم سيبلغ عدد سكان دولة سنة  18 مترين 
 نسمة.  18000نسمة، وصايف اهلجرة    2000000سنة   18وكان عدد السكان قبل 

 .2005بيعية سنة  احسب املعدل اخلام للزايدة الط -

 .‰26عية يف دولة  : املعدل اخلام للزايدة الطبي19 مترين 

 نسمة.  2000000املطلوب: حساب الزايدة الطبيعية اذا كان عدد السكان يف منتصف السنة  

 . املطلوب:2ن/كلم 12بلغت    2000: الكثافة السكانية لدولة سنة 20 مترين 

 .2مكل  10000حساب عدد السكان اذا كانت املساحة  .1
 نسمة.  2500الزايدة الطبيعية يف مخس سنوات هي  ، اذا كانت  2010حساب نسبة النمو سنة   .2

 نسمة. املطلوب:  100000. وعدد السكان ‰10هو   2000: املعدل اخلام للزايدة الطبيعية سنة  21 مترين 

 ن.  250، اذا كانت الزايدة السنوية هي  2009احسب عدد السكان سنة   .1
 .2كلم  20000، علما ان املساحة  2كلم  100الكثافة السكانية ل   .2
 حساب نسبة النمو. .3

بلغ   2018. وعدد السكان يف %5هو   2018و  2010: نسبة النمو يف دولة بني سنيت  22 مترين 
 نسمة. املطلوب:  250000
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 .2010احسب النسبة املئوية. استنتج عدد السكان يف سنة   .1
 .2002احسب الزايدة السنوية. استنتج عدد السكان سنة   .2

 . املطلوب:2كلم  7000راعة يف بلد هي  : املساحة الصاحلة للز 23 مترين 

. وعدد سكاهنا 2ن/كلم100احسب املساحة غري الصاحلة للزراعة اذا كانت الكثافة السكانية   .1
 نسمة. استنتج كثافتها السكانية.  100000

 .‰4فيات نسمة. واملعدل اخلام للو   1000احسب الزايدة الطبيعية اذا كان عدد الوالدات   .2

 2050000بلغ   1/12001نسمة. ويف    2000000هو   1/1/2000يف : عدد السكان 24 مترين 
 . املطلوب:0، وصايف اهلجرة يساوي  ‰3,5نسمة. اذا كان معدل الوفيات  

 حسب )طريقة املعدالت واملتتالية العددية واهلندسية(. 2019تقدير عدد السكان سنة   .1
 حساب الزايدة النسبية السنوية. .2
 .2019( ما كان عليه سنة  2/3أي سنة كان عدد السكان ثلثي )  يف .3
. ومساحة األرض الصاحلة 2كلم  500، اذا كانت املساحة االمجالية  2019الكثافة الفيزيولوجية سنة   .4

 .2كلم  400للزراعة  
 احسب املعدل اخلام للزايدة الطبيعية. .5
 احسب نسبة النمو. .6

نسمة. يف أي سنة سيبلغ ضعف هذا العدد.   43200000بلغ    2019: عدد سكان اجلزائر سنة  25 مترين 
 250000وفاة. وصايف اهلجرة   250000مولود حي، وعدد الوفيات    1100000علما ان عدد املواليد  

 سنة كان حجم سكان اجلزائر نصف هذا العدد؟نسمة. واحسب الزايدة النسبية السنوية. ويف أي  

 .‰6، وكان معدل الزايدة الطبيعية يساوي  1981يف  151000بلد ما بلغ : اذا علمت ان سكان  26مترين 

 فكم سيكون عددهم بعد مرور ثالث سنوات؟ .1
 .، كم يساوي معدل الوالدات‰15اذا كان معدل الوفيات يساوي   .2
 الزايدة الطبيعية.يات و استنتج عدد الوالدات وعدد الوف .3



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ األستاذ: بن مقلة رضااعمال تطبيقية في مقياس الديمغرافيا ــــــــــــــــ
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 حسب فئات العمر وعدد املواليد االحياء يف دولة.: اجلدول التايل ميثل عدد االانث 27 رين مت

 عدد املواليد االحياء  عدد االانث فئات االعمار 
15-19 5999 957 
20-24 4929 1105 
25-29 3523 1150 
30-34 2903 610 
35-39 2244 249 
40-44 2665 49 
45-49 966 11 

 4131 22229 اجملموع 

 املطلوب:

 معدل اخلصوبة العام. .1
 اخلصوبة العمرية.  معدل .2
 معدل التكاثر اإلمجايل. .3
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