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 ) عممي ( سكانيةالدراسات ال                                  جامعة حماة                              

 3كمية الزراعة                                                                    الجمسة العممية : 

 السنة الخامسة ) اقتصاد زراعي (                                                                                                                 

 

 يتـ حساب مجموع السكاف في منتصؼ السنة بحساب متوسط العدديف في أوؿ وآخر السنة . -

 لعام (معدل اإلنجاب ) معدل الخصوبة ا -2

يعمؿ معدؿ اإلنجاب أو معدؿ الخصوبة العاـ عمى معالجة مشكمة تجاىؿ التركيب النوعي في حالة  
في  ، وىو يمثؿ النسبة بيف العدد السنوي لممواليد األحياء إلى عدد اإلناث في سف الحمؿمعدؿ المواليد الخاـ

 النحو اآلتي :منتصؼ السنة لمنطقة جغرافية معينة، ويمكف صياغتو إحصائيًا عمى 

 عدد المواليد األحياء في سنة ما                                 

 0111×    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمعدل الخصوبة العام  =  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 تصف السنةاإلناث في سن الحمل في منعدد                              

سنة، أو يحدد البعض  45 – 55في سف الحمؿ النساء في المرحمة العمرية مف  اإلناثويقصد بعدد 
 سنة .  44 – 55تمؾ الفترة مف 

  مثال

، وعدد النساء في  والدة  5641111كاف  5441دولة ما خالؿ عاـ  في الوالدات عددإذا عممت أف   
 اإلنجاب في ىذه الدولة ؟  معدؿ ىو أنثى . فما 65533111 بمغ( سنة   44 – 55 ) العمرية الفئة

                                                  5641111 

 في األلؼ . 45.66=    5111×   ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمعدؿ الخصوبة العاـ ) معدؿ اإلنجاب (   =  

                                                  65533111 

 سفديف تع واتيالم واإلناث الذكور كؿ يستبعد ألنو الخاـ المواليد معدؿ مف وأفضؿ دقةً  كثرأ المعدؿ ىذا -
 . سنة 55 – 1 مف  العمرية الفئة في ناثاإل كذلؾ ،اليأس
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 العوامل المؤثرة في معدل اإلنجاب

صناعية ... . (، حيث تسجؿ الدوؿ النامية معدالت مواليد  –زراعية  –نامية  –طبيعة المنطقة ) متقدمة  -5
 أكبر مف الدوؿ المتقدمة .

 مستوى الدخؿ والحالة االقتصادية . -2

 المستوى التعميمي والحالة الثقافية . -3

 الوضع الصحي ومستوى الرعاية الصحية . -4

 القدرة البيولوجية أو اإلنجاب الكامف . -5

 األمراض واألوبئة والمجاعات والحروب . -6

 ية النوعيةالعمر  الخصوبة معدل - 3

 في والتبايف االختالؼ االعتبار في يأخذ ألنو وذلؾ ، سبقو ما عف فاعميةً  وأكثر تفصيالً  كثرأ يعد
 االـ سف ُيسجؿ المولود تسجيؿ بجانب المعدؿ ىذا لحساب الجوىرية والمعمومة، لألعمار بالنسبة المرأة صوبةخ

 ، ويمكف صياغة ىذا المعدؿ إحصائيًا عمى النحو اآلتي : الوالدة وقت في

 عدد المواليد األحياء المسجمين خالل سنة ما في فئة عمرية معينة                           

  0111×ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمعدل الخصوبة العمرية النوعية = ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

            العدد الكمي لإلناث في نفس الفئة العمرية في منتصف السنة                                          

  مثال

 وقد ، 5441 عاـ 4225111 يساوي( سنة  41 – 21 ) العمرية الفئة في النساء عددفي دولة ما   
  . فما ىو معدؿ الخصوبة العمرية النوعية ؟ طفالً  5146451 الفئة العمرية ىذه نساء نجبتأ

                                  5146451 

 في األلؼ  . 247.42=   5111×ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمعدؿ الخصوبة العمرية النوعية = ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

                                      4225111 
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  الكمي الخصوبة معدل -4

 الذي الكمي الخصوبة معدؿ حساب ويسر بسيولة فيمكف العمر حسب الخصوبة معدالت توافرت ما ذاإ
 : عمى النحو اآلتي عميو الحصوؿ ويمكننا ، الخصوبة لقياس استخداماً  المعدالت كثرأ يعد

 مجموع معدالت الخصوبة العمرية                                  

 5×    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ=    كميال الخصوبة معدل

                                              0111 

  ( سنة54-55مجموع معدالت الخصوبة العمرية : نجمع معدالت الخصوبة العمرية لمفئات السبع )  -
 ( سنة. 44-45( سنة و)44-41( سنة، و)34-35( سنة، و)34-31( سنة، و)24-25( سنة، و)24-21و)

 ( وىو طوؿ الفئة العمرية . 5نضرب بػ )  -

 لمتكاثر جمالياإل المعدل -5

 ألنيـ فقط ناثاإل والدات عدد االعتبار في يأخذ نوأ في عنو يختمؼ لكف الكمي الخصوبة لمعدؿ مشابو
 :   اآلتي بالقانوف عميو ونحصؿ ، ويمكف عف طريقو تقدير أميات المستقبؿ،لمخصوبة الرئيسي المصدر

 العمرية األنثوية الخصوبة معدالت مجموع                             

 5×    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ=    الكمي الخصوبة معدل

                                              0111 

  النساء ىلإ طفالاأل نسبة -6

المواتي في سف  النساءعمى عدد  الرابع عاميـ كممواأ الذيف طفاؿاأل يتـ حساب ىذا المعدؿ بتقسيـ عدد
 . ( سنة44-55الفئة العمرية ) في ؛ أيالحمؿ

 ( سنة4-1عدد األطفال في الفئة العمرية )                                 

   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ=    إلى النساء األطفال نسبة

 (سنة44-05عدد النساء في الفئة العمرية )                                
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 العوامل المؤثرة في الخصوبة

 ية إلى ثالث مجموعات رئيسة عمى النحو اآلتي :السكان لخصوبةالمؤثرة في ا العوامؿيـ تقسيمكف 

 العوامل البيولوجية والديموغرافية مجموعة –أواًل 

 القدرةتبايف في  وجود عمى قاطعةية عمم أدلة توافر عدـ لىإ الدراساتير تشية البيولوجية : نجاباإل المقدرة -5
 ؤه عضويًا .منش كاف اذا الإ وآخر شعبيف ب نجاباإل عمى

يعني  ال ىذا لكفيف، الزوج بصحةيرة كب درجة لىية إنجاباإل لمقدرةتتأثر ا : يةوالتغذ العامة الصحة -2
 . نجاباإل عمى قادريدة ج بصحة متعت مف كؿ فأ بالضرورة

 إلى تصؿل بعديما ف تتطور ثـ ،البموغ مرحمة عند نجاباإل عمى المقدرة تبدأ:  والعمري يالنوع يبالترك -3
 العمر متوسط مفخيرة األ السنوات يف يتنتي فأ تمبث ال ثـ ،باالنخفاض أخذت ذلؾ بعد ،النضج عند قصاىاأ

 ( سنة.44؛ أي في سف )النساء عند

 حالؿإ كفيم خاللو مف ذإ ،المجتمعات يفيموغرافية التكوينية الد العوامؿ ىـأ مف الزواج دالزواج : يع -4
، وتؤثر حالة الزواج عمى معدالت الخصوبة السكانية كحالة الزواج المبكر أو نجاباإل عبر ألنفسيـ السكاف

 المتأخر أو تعدد الزوجات أو االقتصار عمى زوجة واحدة أو الطالؽ والزواج مرة ثانية ... .

 الحمؿ مدة ثناءأ يف انقطاعات ( ) اإلنجاب الخصوبة تتخمؿ:  نجاباإل سموؾ نماطيعية وأالطب الرضاعة -5
 الطبيعية لمطفؿ وفيزيولوجية المرأة ... . والرضاعة

يزداد عدد السكاف زيادة  ذإ ،السكاف يفالمؤثرة  الميمةالديموغرافية  الظواىر مفيات الوف تعد: يات الوف -6
األحياف تكوف الخصوبة العالية يات، وفي كثير مف بالوف، وينقصوف نقصًا طبيعيًا بالوالداتطبيعية ) حيوية ( 

 كردة فعؿ تجاه النسبة العالية مف الوفيات .


