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 الفصل الثاين: السكان 
 التوزيع اجلغرايف  

 سكاينالنمو ال
 

 خصائص اساسية يف تكوين اجملتمع السكاين -1
قارة اسيا اكثر قارات العامل واعقدها من حيث الرتكيب البشري؛ اذ ينتمي سكاهنا اىل  

تعيش كل يف  عدد من اجملموعات االثنوكرافية واللغوية. وان اجملموعات االثنوكرافية اليت كانت 
معزولة قد اختلطت مع بعضها بظروف السلم واحلرب وقد نتج عن ذلك وعرب اتريخ   منطقة

 طويل تكوينات اثنوكرافية ولغوية جديدة، مما زاد من هذا الرتكيب املعقد.
 

 السالالت االصلية:
)الكونغولية( يعيش يف هذه القارة ثالث سالالت رئيسة: القوقازية )البيضاء( والزجنية 

. وتشري الدراسات القدمية اىل تركز الساللة املغولية بشرق القارة واىل  واملغولية )الصفراء(
انتشار الساللة القوقازية جبهات القارة األخرى واىل وجود بعض اعداد الساللة الزجنية يف  

قدمياً يعود   جزر وسواحل اشباه اجلزر جبنوب وجنوب شرق القارة. ويعتقد ان منط التوزيع هذا
 ( عام. 40000اىل بداية ظهور األختالفات الرسية لألنسان احلديث اي اىل حوايل )

سيا تعدد التكوينات االثنوكرافية ا لسكان قارة  ومما يزيد من تعقيد الرتكيب البشري
واالثنولوجية حيث تنتمي عدة تكوينات اىل سالة واحدة ولكن لكل منها لغة وخصائص  

ثاًل الصينيني والياابنيني من ساللة واحدة ولكن لكل منهما خصائص  حضارية متميزة. م
 لغوية ودينية واترخيية متميزة.

 متابعة اتريخ حترك األنسان مهم للتعرف على اتريخ تكوينه:
 حركات اهلجرة القدمية:

تشري مصادر التاريخ اىل املراكز اليت انطلقت منها حركات اهلجرة ملا قبل التاريخ يف  
يا ومنغوليا ومشال الصني. فقد متت بني فرتة ما قبل التاريخ وبداية  القارة هي جنوب اس هذه 
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( عام عدة حركات بشرية من جنوب غرب القارة ابجتاه 30000العصر التارخيي اي ضمن )
 الداخل وابجتاه اوراب، ومن بينها حركة األغريق واالراينيني...

يارات اثنوية وصغرية كان هلا دور يف رسم  واىل جانب تيارات اهلجرة الرئيسة توجد ت 
ومنها حركات هجرة القوقازيني اليت حصلت ما قبل التاريخ  اخلريطة االثنوكرافية احلالية للقارة، 

واخرتقت شرق اسيا وقد ختلف عنها اىل اليوم جمموعة )األينو( وهم اساس الشعب الياابين.  
ر وطريق ملعظم احلركات البشرية يف عصر ماقبل  اما وسط القارة فقد متيز ابلتنوع نظرًا ألنه مم

 التاريخ والعصور التارخيية فحصل فيه اختالط بني كثري من اجملموعات املهاجرة. 
 

 حركات اهلجرة احلديثة:
حدثت الكثري من اهلجرات يف العصور التارخيية احلديثة، وتوسعت جمموعات على  

، وجنوب تكوين جمموعات اثنوكرافية جديدةحساب جمموعات اخرى مما ينتج عنه عادة 
شرق القارة ميثل امنوذجًا على ذلك. كما يذكر اتثري العرب املسلمني الذين خرجو من شبه  
جزيرة العرب غرابً حنو مشال افريقيا وشرقًا ابجتاه ايران وشبه القارة اهلندية حىت جزر اندنوسيا، 

 العربية . وهم بذلك نشرو األسالم واخلصائص االثنوكرافية
ترسم اخلرائط اليت تشري اىل التوزيع اجلغرايف للمجموعات اللغوية والدينية الرئيسة يف  

الوقت احلاضر هلذه القارة فيتبني من توزيع اجملموعات اللغوية وجود اثنيت عشر جمموعة رئيسة 
اوربية واملنغولية، كما ان خارطة اجملموعات  -تنتمي اىل فرعني رئيسيني مها اللغات اهلندو

 رئيسة اضافة اىل الطوائف الصغرية واملتعددة. ينية الرئيسة تشري اىل سبع طوائف دينية الد
 

 التوزيع اجلغرايف للسكان:  -2
تعد قارة اسيا اكثر قارات العامل سكاانً وذلك ابألعتماد على الكتاب الدميوغرايف السنوي 

( من  %59,9وايل )الذي تصدره الدائرة السكانية التابعة اىل االمم املتحدة، فيذكر ان ح
اذ يبلغ جمموع سكان قارة اسيا   (.1980سكان العامل يعيشوف يف قارة اسيا وذلك سنة )

 .( مليون نسمة5515( مليون نسمة من جمموع سكان العامل البالغ ) 2628)
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ومستواها فقد بلغت   ينعكس عدد السكان املرتفع على مقياس التوزيع اال وهو الكثافة
الكثافة احلسابية يف قارة اسيا ثالثة امثال ماهي عليه يف العامل فلقد بلغت الكثافة يف العامل  

بينما ترتفع  2(كم135,837,000مع العلم ان مساحة ايبس العامل ) 2( نسمة/كم33)
( نسمة/كم مع العلم ان مساحة قارة آسيا تبلغ  97,5يف آسيا اىل )

 .2(كم27,576,000)
تعترب قارة اسيا اثين قارات العامل من حيث درجة الكثافة احلسابية للسكان بعد قارة  
اوراب، والفرق بني درجة الكثافة يف كال القارتني ضعيف علمًا أبن قارة اسيا واسعة املساحة  
وذات صحاري واسعة وذات طبيعة جبلية وهضبية تشغل نسبة عالية من مساحتها بينما 

د مثل هذه املعوقات امام انتشار السكان يف قارة اوراب مما يدل على جتمع  يكاد ينعدم وجو 
للمزيد يف هذا التحليل املهم نرجع اىل اجلدول والنص  الكتلة البشرية العظيمة يف هذه القارة. 

 .. (.59املوجود يف الكتاب صفحة)
 

رد الطبيعية يف  سياسيًا اىل جانب املساحة وتنوع املوا يشكل الوزن السكاين الكبري ثقالً 
هذه القارة مما حدى ابلنظرايت اجليوبولوتيكية ان هتتم هبا وتشري اىل خطورهتا من اجل فرض  

 السيطرة على العامل.
اما عن توزيع السكان يف داخل القارة فهو غري منتظم. الرتكيز الشديد يف نطاق كثيف  

ملومسي يف القارة. وهكذا  ا  حييط جبنوب وجنوب شرق القارة. وبذلك يقرتن أبمتداد األقليم
اقلها كثافة جهات التندرا والصحاري اجلافة.  تبدو جهات القارة األخرى متخلخلة السكان 

 اذ تعترب مناطق طاردة لألستيطان البشري ابستثناء بعض األشرطة اليت تتخلل تلك املناطق. 
وتشمل بعض اجزاء   2( نسمة/كم25ويلي هذه اجلهات مناطق شاسعة يرتفع فيها اىل )

سيبرياي واالطراف الشمالية من منشوراي ومنغوليا والرتكستان ومعظم افغانستان وايران والعراق  

 
  الكثافة السكانية هي مقياس يستخدم لقياس معدل تواجد السكان يف منطقة ما، ففي حالة الدول تعرب الكثافة

 للمدن وأي مكان مأهول ابلسكان ابلعالقة التالية:السكانية نسبة للمساحة اليت حتتلها، وتستخدم أيضا 
املساحة الكلية لتلك املنطقة، أي تساوي حاصل قسمة عدد   \الكثافة السكانية = عدد السكان يف منطقة ما 

 السكان يف منطقة ما على املساحة الكلية لتلك املنطقة. 
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وبعض جهات اخرى...، اتسمت هذه املناطق خبصائص طبيعية التساعد اال على حياة  
 حمدودة لعدد من السكان فهي مناطق رعي معتدلة او غاابت صنوبرية او مناطق مرتفعة.

املتفرقة اليت تتداخل وتتقارب من النطاق املومسي العايل  ي هذه اجلهات بعض املناطق يل
وهي يف الغالب مناطق زراعية   2( نسمة/كم50الكثافة، وفيها يرتفع متوسط الكثافة اىل )

 خارج حدود النطاق املومسي. 
هات القارة  النطاق املومسي الذي حييط ابلقارة من اطرافها اجلنوبية والشرقية هو اعظم ج

ويعترب هذا النطاق وحد من  ازدحاما ابلسكان  واعالها كثافة وهو انطق زراعي وصناعي. 
، 2( نسمة/كم100مناطق الرتكز السكاين يف العامل أذ يصل متوسط الكثافة اىل اكثر من )

وترتفع اكثر من ذلك يف سهل الصني الشمايل واالحواض الدنيا لالهنار )هوانك  
 يكيانغ( وبعض اجزاء الكنج . وهوواينكتيسي وس 

 
خبصائص السطح واملناخ والرتبة واملوارد املائية هي اليت رمست  العوامل الطبيعية املتمثلة 

االطار العام لصورة التوزيع اجلغرايف يف هذه القارة، اما أتثري العوامل البشرية فقد اقتصر على  
شدة تعقيد التوزيع اجلغرايف  تباين التوزيع اجلغرايف ضمن هذا االطار فكان دورها هو 

للسكان، ولعل طرق النقل املتنوعة من طرق السيارات وسكك احلديد وعوامل اترخيية ودينية 
 وقرارات اقتصادية هي مجلة هذه العوامل البشرية.
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 منو السكان -3
تشري التقديرات اليت وضعها كل من )ويلكوكس( و )كارساوندر( لسكان العامل من  

% منهم. واستمرت هذه النسبة 50( ان قارة اسيا كانت تعيل اكثر من 1950)عام 
حيث وضع خرباء االمم املتحدة للشؤن الدميوغرافية تقديراهتم   (1950-1920للفرتة )

يف بياانت ميكن االعتماد عليها اليت بدأت تنفيذها معظم اقطار  لنمو وتوزيع السكان 
( عام  %59بة املئوية يف حصة القارة لرتتفع اىل )العامل. وبعد هذا التاريخ تزداد النس

( وهكذا عرب مجيع العصور التارخيية كان يعيش اكثر من نصف سكان العامل  1980)
 فوق ايبس هذه القارة. 

اما عن منو السكان يالحظ من اجلداول يف الكتاب انه يف تضاعف مستمر،   
ستمر يف واتئر النمو،  يوضح اكثر هذا التضاعف امل 66( ص2والشكل البياين رقم )

وعند حساب نسبة التغري السكاين السنوية ميكن اعتماد معادلة هذا التغري اليت تعتمدها  
 ( من الكتاب املنهجي املعتمد.67الدائرة السكانية التابعة اىل االمم املتحدة )ص

  
واملكانية  نسبة التغري احلاصلة او الناجتة حتسب عوامل النمو السكانية الطبيعية  

ويقصد ابالوىل تلك املتسببة عن احلركة الطبيعية اي الفرق بني الوالدات والوفيات اما 
 الثانية اي املكانية اي اهلجرة وهلا ميزان اي الفرق بني اعداد الوافدين واعداد النازحني.

 
التغريات احلاصلة والواضحة يف اجلداول يف الكتاب متباينة بني جهات القارة نظرا   

تباينها من قطر الخر وذلك حتت أتثري العوامل املتحكمة ابلوالدات والوفيات وحركة ل
 . اهلجرة الوافدة والنازحة

ميكن تقسييم اقطار القارة مجيعها اىل اربع فئات من حيث معدل الزايدة السكانية   
 ابالعتماد على الكتاب الدميوغرايف السنوي:

مها قربص والياابن أذ بلغ معدل الزايدة  ( وال ينتمي هلا سوى دولتان %1اقل من ) -
 % على التوايل. 0,9% و 0,3فيهما 

 
 دة الطبيعية واهلجرة.نتيجة الزاي النمو السكاين:هو التغري الذي حيدث يف حجم السكان 
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( وتنتمي هلا ست دول اسيوية هي الصني  2-1يرتاوح هبا املعدل املذكور بني ) -
 وكمبوداي وكوراي وسرييالنكا وسنغافورة واتيالند.

 . ( وهي اوسع الفئات حيث تظم نصف دول القارة3-2يرتاوح املعدل بني ) -
 وهي فئة صغرية تظم ست دول.  (3-4) -
( وهي ثالث دول  %5الفئة االخرية وتظم الدول ذات املعدالت العالية اليت تتجاوز ) -

قطر والكويت واالمارات العربية املتحدة وهي اقار خليجية كانت فيها املعدالت 
فيذ مرتفعة نتيجة للحركات املكانية املتمثلة ابهلجرة الوافدة بعد زايدة عوائد النفط وتن

 العديد من برامج التنمية االقتصادية واالجتماعية فيها.
وعلى اثر حركات التحرر الوطين وتنفيذ مشاريع التنمية  تعترب فرتة ما بعد احلرب العاملية الثانية 

االقتصادية واالجتماعية مرحلة النمو السريع واليت تتميز عادة بزايدة الوالدات وهبوط نسيب  
ما وفيات االطفال نتيجة لتطور اخلدمات الصحيو وارتفاع املستوى يف معدل الوفيات ال سي

 املعاشي ... 
 

 منو السكان احلضر
نتيجة حلركات االستقالل السياسي وتنفيذ مشاريع التنمية االقتصادية االجتماعية  
حصل انتقال بني قطاعات النشاط االقتصادية االساسية. مثاًل التحول من الزراعة اىل  
الصناعة واىل اخلدمات، وما رافقه من حتول اىل املراكز احلضرية وظهور مراكز جديدة مما  

 ... حضر ومنوا حضراي سريعاً تسبب عنه زايدة يف الت
 
 أو الشعوب  وصف علم  فهو األثنوغرافيا  أما ، واألقوام الشعوب  دراسة علم  هو:  األثنولوجيا

 عن   األثنوغرافيا مصطلح  ويستخدام.  واملعاش النشاط أوجه وصف كذلك  وتعين األقوام
 املعلومات   من للمزيد.  البشرية للثقافات املقارنة التحليلية الدراسة  على تؤكد اليت األثنولوجيا

 ص :  ١٩٨٥ ، عارف: )  ذلك  يف ينظر -١١. )


