
 العربي سكان الوطن توزيع في المؤثرة العوامل

تتحكم العوامل الطبٌعٌة و البشرٌة تحكًما واضًحا فً توزٌع السكان بالوطن العربً و فٌمـا ٌلً أهم 

 هذه العوامل :

 

 الـعـوامـل الـطـبـيـعـيـة : -

 

إن التباٌن فً األقالٌم ٌمثل األثر األساسً فً توزٌع السـكان بالوطن العربً فتشتد  المناخ : -أ   

الكثافة فً االقلٌم المداري الرطب والبحر المتوسط بٌنما تنخفض كلٌا فً نطاق اإلقلٌم الجاف أو 

 الصحراوي.

بٌن شمال  ولعناصر المناخ اثر بارز فً استقطاب وتركز السكان أو عامل طردهم كـما هـو الحال

 الوطن العربً وجنوبه.

المالحظ ان سكان العالم ٌفضلون التركز والتجمع فوق السهول حٌث  عامل التضاريس : -ب   

المساحات الزراعٌة وطبٌعة الوسط المالئم )اإلستواء( غٌر أن هذا المقٌـاس ال ٌنطبق على الوطن 

ق المرتفعة )جبال لبنان، مرتفعات العربً ألن أغلب أراضٌه صحرواٌة فٌلجأ السكان إلى المناط

 كردستان، الٌمن وعسٌر( لذا فإن هذا المعٌار ٌشذ فً الوطن العربً.

ٌوجد ارتباط وثٌق بٌن توزٌع التربة والسـكان فً الوطن العربً. فتزٌد كثافة  التربة : -جـ   

السوداء ...  السكان فً مصر والعراق حٌث التربة الفٌضٌة والبحر المتوسط والشام حٌث التربة

 إلخ.

بٌنما تقل كثافة السكان فً المناطق الصحراوٌة، و فً تربة االستبس فً بالد المغرب وأقصى 

 شمال الهالل الخصٌب.

 الـمـوارد الـطـبـيـعـيـة : - 3

 

لهذه الموارد آثار مباشرة و غٌر مباشرة فً توزٌع السكان حٌث ٌتركزون فً المناطق التً تقوم 

عدٌن والصناعة اإلستخراجٌة مما ٌستدعً طلب هام على األٌدي العاملة و قٌام فٌها عملٌات الت

الصناعة مما ٌساهم فً جذب السكان إالّ أن هذه الموارد الموجودة بكمٌات هائلة فً الصحراء 

 العربٌة لم تشهد تجمعات سكانٌة إلرتباطها بالمسطحات المائٌة الهامة لغرض التصدٌر.

 



 شـريـة :الـعـوامـل الـبـ - 1

 نمو السكان : - 1  

فنسبة الموالٌد فً زٌادة مستمرة،   %53 - 02الزٌادة الطبٌعٌة فً الوطن العربً تتراوح ما بٌن 

كما أن نسبة الوفٌات  مرتفعة و آخذة فً االنخفاض، أما عامل الهجرة فٌعمل على رفع أو زٌادة 

ما ٌترتب ارتفاع معدل النمـو السكانً فً معدل النمو السكانً فً األقطار التً تستقبل مهاجرٌن، ك

 المدن عن األرٌاف.

 الحرفة : – 2  

ترتفع الكثافة السكانٌة فً حرفة الصناعة ثم تتدرج فً االنخفاض من قطاع الزراعة الى حرفة 

الرعً، و بشكل ملحوظ ترتفع فً مناطق الزراعة الكثٌفة ) الري (. كما تبلغ أقصاها فً المدن 

 الصناعٌة.

 العامل السياسي : - 3  

ٌعتبر العامل التارٌخً العصب األساسً فً توزٌع السكان، حٌث سٌاسة االستٌطان نشطت فً 

األجزاء الشمالٌة دون الداخلٌة و الجنوبٌة كما هو الحال فً بالد المغرب. كما أن الهجرة ساهمت 

الصراع فً الوطن العربً  فً اختالف توزٌع السكان من قطر الى آخر. إضافة الى مؤثر التوتر و

 بعد تشتٌت سكان فلسطٌن حٌث ساهم ذلك فً تغٌٌرصورة توزٌع السكان بصفة عاّمة.

  عوامل أخرى : -  

بعض السالالت بالوطن العربً تتوزع وفق خلفٌات تارٌخٌة وحضارٌة منها تركز الموارنة فً 

 جبال الدروز بسورٌا ... إلخ.جبال لبنان و البربر فً شمال األطلس، و العلوٌٌن و الدروز فً 

 


