معدالت النمــــو السكانـــي
مقدمة :تطلق للةقا نموةقل نمنق على القغ نمفي قج قى كاق نمنق عن هقلنا لقعن ق ن نمفي قج
بعمزيعدة أو بعموقص .و نمنبب نمةبعشج ملوةل نمن على هلنا لعن بعمزيعدة أوبعموقص ل نمةلنم د
ونمل عت ونمهاجة ني مع يعجف بعالكصعانت نمح ليا.
ويعفةد ى نمفقديج أهعهع الغ ب علقعت نمفعقدندنت ونصكصقعانت نمح ليقا و قى بعقا ن كقلن
الغ ن بحعث نمخعصا إذن م ت ن نصكصعانت نمح ليا الغ درجا اعم ا من نمدقا .وقد ياجي
نمفقديج إمع اقن أمموقا معةق ا أو اقن كعةقج أو اقن نمةنقفقب  .وققد تفوقعو نمفققديجنت كاق
نمن عن قط أو نمخصعئص نمن عل ا أيضع مث

ئعت نمنن.

تقدير حجم السكان بين فترتين
مفقديج ادد نمن عن ب ن فجت ن معللم اقدد نمنق عن قى لق موهةقع (أي بق ن تعقدندين) إلق
يففجض ادم وجلد أي تي جنت اعئ ا تؤثج الغ لةل نمن عن ب ن عت ن نمففقجت ن (لقعمحجو
–ن وبئا -نمف ضعلعت...نمخ) وينفخدم م مك اددن من نمطجق نمجيعة ا

اوال :نمو السكان على وتيرة حسابية:
لنققفعة

ققدط نمطجيقققا ندن نمزيققعدة نمنق عل ا ثعبفققا ني نمفققجق ققى كاق نمنق عن بق ن لق هققوفى

مالكظا ثعبت ,وي لن مفلهط نمزيعدة نمنوليا ملن عن و

نمعالقا نمفعم ا:
وهى عبارة عن الفرق بين

حساب متوسط الزيادة السنوية من المعادلة
التعدادين مقسوما على عدد السنوات بين التعدادين
نمع معد نموةل و

دط نمص يا ,يحنب و

نمعالقا نمفعم ا:

ثانيا  :نمو السكان على وتيرة هندسية
يففققجض ققى ق ط نمطجيقققا أن اققدد نمنق عن ققى نمففققجة ن ومققغ (نمفعققدند ن و )  ,يشققهد ميققعدة
هوليا موفظةا بةعد تزنيد ثعبت .ونمعالقا ب ن ادد نمن عن ى نمفعقدند ن و ونمثقعلى ومعقد
نموةل تلةحهع نمةععدما نآلت ا: :

اما معدل النمو وفق هده الصيغة ,يحسب وفق العالقة التالية:

ثالثا  :نمو السكان على وتيرة اسية:
يوظققج ققى ق ط نمطجيقققا ملوةققل نمن ق على الققغ أهققعر أل ق اةل ققا منققفةجة وين قفخدم ق
نمللغققعريف نمطب عققى .ني نن نمزيققعدة نمنق عل ا اققدديع و معققد نموةققل غ ققج ثققعبف ن بق ن هققولنت
نمةالكظا.
ونمعالقا ب ن ادد نمن عن ى نمفعدند ن و ونمثعلى ومعد نموةل تلةحهع نمةععدما نآلت ا:

