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 العوامل المؤثرة فً توزٌع السكان فً الوطن العربً                

ٌهتم الجغرافٌون بدراسة التوزٌع المكانً للسكان؛ وذلك لمعرفة اسباب التباٌن فً تركز          

 التً أدت إلىة، واإلقتصادٌة، واإلجتماعٌة السكان من مكان إلى آخر، وتحلٌل العوامل الجغرافٌ

 مؤثرة فً توزٌع السكان على نوعٌن هما كاآلتً:هذا التوزٌع، وتنقسم العوامل ال

 العوامل الطبٌعٌة .1
 العوامل البشرٌة .2

سٌتم التعرف فً هذه المحاضرة على العوامل الطبٌعٌة فقط، والتً بدورها تتكون من      

 عوامل متعددة، وهً كاآلتً:

  الموقع الفلكً . أ

ه المباشر فً خصائص مناخ ٌؤثر الموقع الفلكً فً توزٌع السكان نظرا لتاثٌر     

اطق الحارة وتقل فً المن، إذ ترتفع الكثافة السكانٌة فً المناطق المعتدلة، المنطقة

( جنوبا 2)ْ {ن الوطن العربً ٌقع ما بٌن دائرتً عرض والباردة جدا، وبما إ ْْ– 

فهو ٌمتد من المنطقة اإلستوائٌة جنوبا وإلى المنطقة المعتدلة الدفٌئة   }( شماال5ْ.37)

الشمالٌة؛ لذا تقل الكثافة السكانٌة فً المناطق المدارٌة الحارة، وتزداد فً المناطق 

الشمالٌة القرٌبة من العروض المعتدلة، وكذلك ٌتأثر التوزٌع الجغرافً للسكان بالموقع 

المناطق الداخلٌة القارٌة، وٌزداد فً المناطق الساحلٌة  النسبً فٌقل عدد السكان فً

 المطلة على البحار والمحٌطات.

 المناخ  . ب
ٌعد المناخ من أهم العوامل المؤثرة فً توزٌع السكان، والعناصر المناخٌة األكثر       

ثٌرا هما درجة الحرارة، واألمطار فٌتطابق توزٌع السكان مع توزٌع األمطار فً تأ

إذ تقل الكثافة السكانٌة فً الصحاري والتً تقل فٌها  .أجزاء الوطن العربًمعظم 

(ملم فضال عن كونها أمطار متذبذبة كما ونوعا 100معدالت سقوط األمطار عن )

وزمانا، إذ تكون الكثافة شخص واحد لكل كٌلو متر مربع، بٌنما ٌتركز السكان فً 

 المناطق التً تستلم

 



 

 

كمٌات وفٌرة من األمطار فتجهز األنهار والبحٌرات بالمٌاه وتزداد أعداد السكان فً  

بإستثناء بعض أحواض األنهارمثل )دجلة، والفرات، والنٌل، وأنهار المغرب العربً( 

لرغم من سقوط األمطار المناطق فً جنوب السودان التً ٌقل عدد السكان فٌها با

مراض وعدم األستقرار السٌاسً )جنوب السودان إنتشار األ هو ذلك الغزٌرة وسبب

 (.2011دولة مستقلة حدٌثا عام 

أما درجة الحرارة فهً تؤثر فً توزٌعهم إذ ٌقل عدد السكان فً المناطق الباردة      

والحارة جدا وبالرغم من إن قدرة اإلنسان على تحمل ارتفاع درجة الحرارة أكثر من 

ن تجنب السكن فً المناطق الصحراوٌة شدٌدة الحرارة إنخفاضها إال إن السكان ٌحاولو

وذات المدى الحراري الكبٌر إذ ال ٌسكن الصحاري سوى عشر سكان الوطن العربً 

والمٌاه؛ لذا عملت بعض الدول العربٌة على تنمٌة مواردها المائٌة بسبب قلة األمطار 

 وتحلٌة مٌاه البحر.

 

  التضارٌسج. 
)التضارٌس( تؤثر فً توزٌع السكان، إذ ٌفضل السكان السطح إن طبٌعة           

العٌش فً السهول المنبسطة )المستوٌة( بعكس المناطق الجبلٌة الوعرة، وإن السهول 

وممارسة السكان  ،شق طرق النقل، وسهولة األنتقال فٌهاو ،تمتاز بمالئمتها للزراعة

ً تلك المناطق؛ لذا فإن معظم مٌاه فإلنشطتهم األقتصادٌة المختلفة السٌما إذا توافرت ال

سكان الوطن العربً ٌسكنون فً المناطق السهلٌة مثل سهول أودٌة أنهار دجلة والفرات 

والنٌل وأنهار المغرب العربً، بإستثناء المناطق السهلٌة التً توجد فٌها األهوار 

بسبب انتشار الحشرات  والمستنقعات إذ ٌقل عدد السكان فٌها وتكون مناطق طاردة

 واألوبئه واألمراض فضال عن المناطق السهلٌة التً تكون عرضة لمخاطر الفٌضانات.

 

  التربة د.
ذات التربة الخصبة والسٌما أحواض األنهار وترب  ٌتجمع السكان فً المناطق       

مصر والعراق )السهول، إذ ٌزداد عدد السكان فً مناطق التربة الفٌضٌة فً 

التً تنتشر فٌها تربة البحر المتوسط الحمراء فً )سورٌا (، وفً المناطق والسودان

، وكذلك تعد التربة السوداء )الجٌرنوزم( ولبنان وتونس والجزائر والمملكة المغربٌة(

التً تنتشر فً وسط السودان ، وتربة المرتفعات الجبلٌة البركانٌة فً الٌمن من الترب 

 الخصبة الجاذبة للسكان.

السكانٌة  فً المناطق التً تنتشر فٌها التربة البنٌة الصحراوٌة  بٌنما تقل الكثافة    

والرملٌة والتً تغطً مساحات واسعة من الوطن العربً، والتربة المدارٌة الحمراء 

 )الالتراٌت( التً تنتشر فً جنوب وغرب السودان من الترب الفقٌرة الطاردة للسكان.

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

  المصادر الطبٌعٌة. و

 
وجود المصادر الطبٌعٌة كالماء، والنفط، والمعادن له تأثٌر فً توزٌع سكان  إن       

الوطن العربً؛ إذ ٌزداد عدد السكان حول أماكن تواجدها فعلى سبٌل المثال دول الخلٌج 

 النفط عدد سكانها قلٌل مقارنة بما المناطق الساحلٌة كانت قبل إكتشاف  العربً والسٌما

 

هً علٌه فً الوقت الحاضر فبعد إكتشاف واستخراج النفط فٌها أصبحت فٌها مدن  

 كبٌرة )دبً، والشارقة، والكوٌت، وأبو ظبً، والدمام.. وغٌرها(.

 

 طول وطبٌعة السواحلز. 

 
وطن العربً بطول السواحل البحرٌة، وطبٌعتها ٌتاثر توزٌع السكان فً ال       

ل البحري فً احالسواحل فً الدول العربٌة متفاوتة فطول السالجغرافٌة إذ إن أطوال 

(كم، وكذلك إتساع السهول 1750(كم، بٌنما فً مصر طوله )24الممكلة األردنٌة )

وزٌادة عدد السكان وهو ٌتفاوت ما بٌن دولة عربٌة وأخرى  الساحلٌة له تأثٌر فً تركز

اء من الساحل الشرقً (كم مثل أجز5فبعض السواحل ال ٌتجاوز عرض الساحل عن )

(كم فً سواحل المملكة 70للبحر المتوسط فً سورٌا فً حٌن ٌصل عرضها إلى )

غربٌة المطلة على المحٌط األطلسً وسواحل البحر المتوسط فً كل من تونس مال

. وبالرغم من إتساع السواحل المطلة على البحر العربً فً والجزائر والمملكة المغربٌة

دد السكان فٌها قلٌل؛ وذلك بسبب طبٌعة التربة الرملٌة فً هذه الٌمن وعمان ولكن ع

 . المناطق وعدم مالئمتها إلنشاء الموانئ  لذا فهً طاردة للسكان
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