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  -:المقدمة 
  

السكانية فأنه يعتمد بشكل أساسي علـى مؤشـر   ألغراض التخطيط البيئي والعمراني ولرسم السياسة     

الكثافة السكانية من أجل توجيه الخدمات إلى مناطق معينة وتحديد أسبقيتها في االحتياجات من الخدمات 

  .والتدابير الالزمة بشأنها 

المؤشرات الديمغرافية لكونه يفسر وجود السكان  أهمانه يعد من  إالهذا المؤشر  وعلى الرغم من بساطة

  . من حيث المكان

حرب نووية ال قـدر   أوة بالسكان عند حدوث كوارث بيئية ظالمكت أالماكن إخالءفي  أيضاًوتبرز فائدته 

مساحات ومنـاطق معينـة   معرفة حركة السكان داخل البلد واتجاههم في التمركز في  ويتم من خالله اهللا

كبيرة من السكان لـو تـوفرت    أعدادتضم  أنمن السكان بمقدورها  عةشاسبالوقت الذي تخلو مساحات 

  .وسائل العيش فيها 

ولكن هـذا الـرقم النـاتج    , احةالمس إلىالسكان  أعدادمؤشر الكثافة السكانية يتم عبر قسمة  احتساب إن

وان هناك مساحات غير صالحة للسكن , سكان يشغلون المساحةالكثير من التضليل الن ليس كل ال يشوبه

 األنهـار وينعدم وجود السكان في مسـاحات واسـعة مثـل    , مثل الجبال والوديان والصحارى وغيرها

رسم الكثافة السكانية بطريقة تعتمـد علـى   لمحاولة جاءت هذه الدراسة ك األساسوالبحيرات وعلى هذا 

  .ى مقاطع معينة الجغرافية وتقسيمها ال اإلحداثياتعلى باالعتماد  أالماكنتقسيم وحصر 

 واألبنيـة تخصيص الصـناعات   أولويةرسم خرائط الكثافة السكانية لمساحات صغيرة تفيد في تحديد  إن

بمعرفة مساحات االكتظاظ السكاني ومن ثـم   أيضاًوتفيد الجامعات وغيرها  أوالعمومية مثل المستشفيات 

  . سكنية ومشاريع عمرانيةات إلقامة مجمعالتخطيط 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  -: هدف الدراسة

ينحصر هدف الدراسة باحتساب مؤشر الكافة السكانية بطريقة تعتمد على تقسيم اإلحداثيات الجغرافية     

حتى يمكن حصر وشمول الوحدات اإلدارية ضمن مقـاطع التقسـيم   ) خطوط الطول وخطوط العرض(

  .الجغرافي 
  

   -: الحدود المكانية

  .  الدراسة على خارطة العراق اإلدارية اعتمدت   
  

  

  -: الحدود الزمانية

  . 1997بيانات السكان حسب تعداد عام   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  -:المبحث األول 

  اختالفهالسكاني والعوامل المؤثرة على  التوزيع
    
عبر الفترات الزمنيـة   أوطق نظرة عددية على السكان لمعرفة اختالف توزيعهم عبر المنا القاءلغرض  

السكاني والعوامل المـؤثرة علـى    عالتوزي أنماط الكشف عن من خاللها يتمالبد من اتخاذ وسائل معينة 

  .التفضيالت السكانية  أوتفاوت توزيعهم 

خصائص المكان حيثما يتواجد السكان تظهرالحاجة الى دراسة احتياجاتهم من تقديم الخدمات وفقاً لتباين 

  .ألجتماعي والتركيب العمري للسكان حية الوضع األقتصادي وامن نا

الى عوامل أخرى مثل أنتشار الجريمة وأماكن أنتشار الوباء والمرض فـي  كما اخذ ينظر بعين األعتبار 

من معلومات توفرهـا  توزيع السكان وأختيار أماكن األستثمارات وأنشاء األسواق وغيرها تأثير أختالف 

  .سكاني دراسة التوزيع ال

لسكان الوحدات اآلدارية التي يشغلها اتعريف المساحات وتقسيم حدود أن دراسة التوزيع السكاني يتطلب 

مـن الضـروري   بمرور الزمن لذلك يعد حتى يمكن أجراء المقارنات والتعرف على التغيرات السكانية 

  -:وكما في أدناه , التمييز بين أنواع الوحدات والمساحات المكانية 

  

 -:الشرعية وحدات والمساحات االدارية ال .1

لتلك المسـاحات مهمـة   وأن األحصاءات , والمحافظات اليات والمقاطعات والمدن الرئيسةوتتضمن الو

  .لألغراض األدارية 

  

 -:الوحدات والمساحات الجغرافية االحصائية  .2

, مناطق ومـدن متعـددة  متوفرة لديمغرافية ت  تتبع مدى من بعض المساحات الصغيرة الى الكبيرة لبيانا

  .لمساحات صغيرة يتضمن األطلس االحصائي خارطة للخصائص السكانية  امثلم

  

على شكل جـداول   أوعلى شكل رسومات توضيحية على الخارطة ذلك يعبر عن التوزيع السكاني  إلى

حـدات  وهو عبارة عن سـكان الو , أدناه) 1(كما في الجدول رقم , ي والرتبيالنسبمعينة توضح التوزيع 

  . االدارية على شكل نسبة من مجموع السكان

تصار البسـط علـى   قان مفهوم الكثافة السكانية واسع اآلستخدام بسبب اختالف صيغ احتسابه من حيث ا

كما , لى المساحة الكلية او المساحة المأهولة بالسكانعتصار المقام قاو ا, اعداد السكان من جهة تصنيفهم

  ) .2(موضح في الجدول رقم 

  

  



ما ) 2000(في عام بتطبيق الصيغة التقليدية في أحتساب مؤشر كثافة السكان فقد سجل كثافة سكان العالم 

   حيث أن المعدل كانشخص لكل كيلومتر مربع من األرض ) 45(يقارب من 

أختصار البسط على مجموع السكان والمقام علـى  أن مجرد  )6067000000 / 134133811=  45(

  -:هي كاألتي , ي أحتساب مؤشر الكثافة السكانية ينتج عنها مشاكلالمساحة فمجموع 

  

  .متشابهه بالكثافة السكانية أعطاء أنطباع خاطيء حول أماكن  .1

 .خاطيء في التجانس ضمن المساحات بداللة كثافة السكان ر تصو .2

مثالً , ضمن المدن والبلدان يتأثر مؤشر الكثافة السكانية بوجود مساحات غير مأهولة بالسكان .3

مأهولة بالسكان بينما في المدن الكبيرة من مساحة الضواحي % 50هناك  في الواليات المتحدة

  . ] 6[  من المساحات موزع عليها السكان% 25هناك 



  
  )1(رقم جدول 

  1997التوزيع النسبي والرتبي لسكان العراق حسب تعداد عام  
  

  الرتبة  النسبة  حجم السكان  المحافظة

  17  2.5  560602  دهوك*

  7  4.9  1094508  اربيل*

  9  4.6  1014422  السليمانية*

  2  9.6  2120923  نينوى

  14  3.53  777811  آرآوك

  4  5.13  1130504  ديالى

  1  24.5  5408659  بغداد

  10  4.11  905105  صالح الدين

  8  4.6  1020690  االنبار

  12  3.57  786150  واسط

  5  5.4  1186015  بابل

  11  3.6  806597  النجف

  16  2.7  594616  آربالء

  13  3.5  779588  الديوانية

  18  1.9  429233  المثنى

  15  2.9  645731  يسانم

  6  5.4  1185679  ذي قار

  3  7.1  1569385  البصرة
  ]5: [المصدر 

  تقديرات الباحث* 



  

  )2( جدول رقم

  1997 – توزيع الكثافة السكانية في العراق 
  
  

  الكثافة السكانية  المحافظة
  ) 2آم/  نسمة(  

  85  دهوك

  73  اربيل

  60  السليمانية

  57  نينوى

  80  آرآوك

  64  ديالى

  1187  بغداد

  37  صالح الدين

  7  االنبار

  46  واسط

  231  بابل

  29  النجف

  118  آربالء

  96  الديوانية

  9  المثنى

  40  ميسان

  92  ذي قار

  82  البصرة



منها االقتصادية والديمغرافية او عوامـل متعلقـة    هناك عوامل عديدة تقف وراء تباين التوزيع السكاني

  . وغيرها العديد من العوامل الديموجغرافية , بالنشاط الزراعي وتوافر المياه واالراضي الخصبة

فقد بين بأن هناك عالقة بين الخواص السـكانية الجغرافيـة    ]2[ )1970 –االنصاري (كما استعرضها 

وتوصل , ا في حركة السكان بين المناطق المزروعة والمعمورة وتطور تلك الخواص اقتصاديا وتأثيره

  .ان توزيع السكان في العراق غير متعادل بسبب التمركز العالي في مناطق معينة محددة ) االنصاري(

واثـر  , الى دور الهجرة الداخلية وما تسببه من خلل في توزيع السكان  ]3[ )1976-السعدي (كما اشار 

مع بعضها في تفسيرها لظاهرة الهجرة الداخلية ومن ثم اتجاه السكان نحـو المنـاطق    المسافة بين المدن

  .الحضرية 

اثر النشاط االقتصادي على حركة السكان وتباين تـوزيعهم   ]1[ )1980-احمد نجم الدين (في حين بين 

  .بحسب تنوع االنشطة االقتصادية 

بأن تفاوت توزيع سكان مصر ناشـئ   ]4[ )1981 –مد صبحي مح(وقد وضحت دراسة قام بها الباحث 

عن تفاوت المستويات االجتماعية واالقتصادية وان من اهم الظواهر المتعلقة بتوزيع السكان هي التمركز 

  .الشديد في وادي النيل ودلتاه فوق مساحة محددة من االرض 

فـي تفضـيل السـكان    وتجدر االشارة هنا الى ان هناك عوامل اجتماعية ومجتمعية تلعب دورا اساسيا  

من سـكان  %) 79(بأن  ]6[ )Fuguitt-1975(كما اوضحت دراسة الباحث , بالعيش عند مناطق معينة

وارجعت السبب الى ميل السكان نحو المنـاطق  , امريكا يفضلون العيش في مدن صغيرة ومناطق ريفية 

  .واالصدقاء  التي تقل فيها الجرائم وتزداد بها مستويات التقارب االجتماعي بين االهل

  . وبنفس الوقت يزداد تركز السكان في المناطق الحضرية نظرا لتزايد الخدمات ووسائل العيش 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  -:  المبحث الثاني

  همية التحليل المكاني للظواهر وطرائق تمثيلها على االرضأ
  

الفرضيات التي تستند اليهـا   واختياريسهم التحليل المكاني في ايجاد العالقات بين الظواهر ودراستها    

ولعمل التحليل المكاني يتطلب , ياء مكانيامن خالل االساليب االحصائية والكمية التي تفسر اختالف االش

ية في نها بالمكان وتصف االهمية المكانايوضح اقتر اوال تمثيل اي ظاهرة او نشاط  بشري على الخرائط

مثـل   ,كانية استخراج المؤشرات والنتائجالمكاني في مدى ام اذ يسهم التمثيل,تركيبها وتوزيع معلوماتها

وكذالك مدى امكانية ايجاد عالقـات  او تفاوت تواجدها عبر المساحات الجغرافية , اتجاه حركة الظواهر

لذلك يتطلب االمر عند رسـم التوزيـع   , ها والعوامل التي تقف من وراءهاالظواهر واسباب ظهوربين 

  .االشياء بشكل يعكس الدقة قدر المستطاع  وتحصرالمكاني ان تمثل 

تعرف )   x( حيث ان )   z , y , x( فضاء اي ظاهرة على الخارطة يتم من خالل ثالث ابعاد  ان تحديد

قيمة الظـاهرة  )  z( و )  Latitude( خطوط العرض )  y( و , )  Longitude( بأنها خطوط الطول 

  .المدروسة 

ين المكان وقيمة الظاهرة بوضوح ويصبح من السـهل اسـتخدام الطرائـق    ووفق هذه االبعاد الثالث يتع

وللتعبير على االشياء المختلفة مكانيا فقد اختلفت االشكال والرسوم التوضيحية , ل والبحثفي التحليالكمية 

ان تمثـل   او, اذ نجد هناك رموز واشكال معينة على الخارطة حسب وجودها , المستخدمة في تمييزها 

او يمكن , تعبر عن الحالة العامة وتفاوتها عبر المساحات )Contour lines( ل خطوط كنتوريةعلى شك

وغيرها من الوسائل التوضيحية التي تسهل مـن  كل متناسب مقسمة ضمن توزيع معين ان يكون على ش

  .عملية الفهم وتطبيق النظريات وتزويدنا بالمعلومات بشكل سريع وصحيح 

الكمية يجري توزيع الظاهرة برمز يجب ان يتفق في حجمه مع مقياس رسـم   ولعمل خرائط التوزيعات

المثلـث  (مثل , او ان يكون العرض على الخارطة باشكال مساحية مختلفة ,لكي اليصبح مشوها الخارطة

ة والمدرجات التكرارية البيانية أو خـرائط  او االعمد) او المربع او المستطيل, االضالع متساوي, البياني

أو النسبة لمجموع السكان ولكل نقطة تشير الى عدد معين من السكان ألظهار نمط توزيع السكان  نقطية

يات التحليل والتفسير وتضفي عنصرا جديدا من عناصر باالضافة الى االشكال التي تساعد في عمل الكلي

ل الشكل الـدائري  مث البعد بالرؤية والتوضيح المكاني لمدى انتشار او تركز ظاهرة محددة على الخرائط

)Circle ( او الشكل البيضوي)Spheres ( يختلـف وفقـا لعـدد    الشكل الـدائري المتناسـب   أن حيث

نصـف  ) r(و ) 3.14(النسبة الثابتة وتساوي )  ח(ان حيث )  ח2r( المشاهدات ومساحة الدائرة تقاس ب

 )10000(و) 2500( بيعي لـمثال الجذر التر, للمجموع ولكل دائرة يعكس الجذر التربيعي, قطر الدائرة

وحدات من نصف القطر في ) 10(ملمتر يمثل طول ) 1(واذا كان كل , على التوالي  100و  50يساوي 

  .ملمتر )10(, ) 5(الخارطة فأن الدائرتين سيكون لها نصف قطر 

يمثل الجـذر التكعيبـي   ) r(فأن ولكل شكل بيضوي ) 4/3חr3(اما الشكل البيضوي فأن مساحته تقاس ب

  .شاهدات لمجموع الم



السـكان مـا يعـرف     ومن اشهر انواع تمثيل الظواهر على الخرائط وبالخصـوص خـرائط توزيـع   

) Plethos(و )Place(اي المكان ) Choros(وهو مصطلح اغريقي مشتق من ) Coropleth maps(ب

ئية لحـدود  وهذا النوع من الخرائط عبارةعن تلوين لمساحات احصا, )Amount(اي المقدار او الكمية 

  .لتوزيع المكاني للظاهرة المدروسةر اولي عن نمط احيث تعكس تصو, مختلفة مكانيا

 وباالمكان االعتماد على التوزيعات االحتمالية في وصف الظواهر ورسم احتمالية ظهورها من منطقـة 

فـي  مدينـة  ) 16(عن اورام سرطان الدماغ لـ] Choyohi ski]6) (كما في دراسة الباحث  أخرى إلى

هو االكثر مالئمة في وصف هذا المرض للمدن ) Poisson( ذكور بأن توزيعفقد بين الباحث الم, امريكا

  .التي اختارتها الدراسة 

ولمسح اي ظاهرة البد اوال ان يتم حصر المفردات وتحديد االطار وتحديثه ويأتي هذا من خالل التقسيم 

وقد صغيرة تسهل من عملية المسح ) Scales( مقاييس  المكاني للخارطة ومن اهمها التقسيم المكاني الى

الخاصـة   عنـد دراسـتهم  من قبل العلماء االنكليز )  Sheets( الى صفحات بدأ أعتماد تقسيم الخارطة 

عندما قام برسم  1854في عام  ]Johon Snow ( ]7(  العالم كانبتحديد طوبغرافية االرض ومن قبلهم 

  .وليرا في احياء مدينة لندن وحدد منابع المياه الملوثة خارطة اماكن االصابة بوباء الك

ثم توسعت التقسيمات باستخدام تقنيات الحاسبة االلكترونية المتطورة وامكن الحصول على اشكال عديدة 

على الخارطة حيث ان هذا الشكل له ) Isometric(على سبيل المثال رسم الشكل االزوميري , ومتنوعة

مع اختالف الخواص والعناصر ويمكن ان توضح الظواهر على الخارطة علـى  خاصية تناسب التركيب 

  .يصف اختالف الظاهرة مع اتجاهها ) Smoothing(شكل سطح متموج 

برنامج لتوزيع السكان على الخـرائط   1960قد انتج قسم االحصاء التابع لمنظمة االمم المتحدة في عام و

)Pop map (رافية وجغرافية لكل وحدة اداريـة  تضيف معلومات ديمغج االلكترونية لبرامثم تطورت ال

وتوسع اسـتخدام الحاسـبة فـي     GIS (Geographic Information Systems(وهو ما يعرف ب 

لكي تسهل من عمليـة  صغيرة ) Grid(التعدادات لتعيين االماكن باالحداثيات الجغرافية ضمن تشبيكات 

  .دولة ورسم الخرائط جال

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  -: المبحث الثالث 
   ورتب الكثافة السكانيةالتقسيم المكاني 

  
والخطـط االسـتراتيجية طويلـة    ول على مؤشر الكثافة السكانية في رسم السياسات السكانية قغالبا ما ي

تساوية مـن الخـدمات   السكاني والحصول على فرص م –لكي يتم خلق حالة من التوازن البيئي , المدى

بعض التضـليل   هلرقم الناتج من حساب الكثافة السكانية بالطريقة التقليدية يعترضولكن ا ,لجميع السكان

الن المساحة التي ينسب اليها عدد السكان غير محـددة   ,الضبط التواجد السكاني في المكانبوال يعكس 

  .وان هناك مساحات واسعة لم تشغل من قبل السكان , ضمن تقسيم معين

 مفاده ان يبنى علـى تقسـيم  معنويته فقد اعتمدنا اسلوب جديد في احتسابه والهمية مؤشر كثافة السكان و

د عـد االحداثيات الجغرافية الى مقاطع مختلفة لحصر وتغطية مساحة الوحدات االدارية ومن ثم قسـمة  

لم يحدد المكتب االحصائي البريطاني مساحة )  1970( ففي تعداد عام , السكان الى مساحة تلك المقاطع

ن مضضخمة بل قام بتغطية الوحدات التعدادية وبواسطة حاسبات الكترونية , الدارية االحصائيةالوحدة ا

ورتبها علـى ضـوء   حاور االحداثيات الجغرافية واعطى مقابل كل منها عدد السكان والكثافة السكانية م

  .تقسيم االحداثيات الجغرافية المعتمدة انذاك 

لخارطـة  ) خطوط الطول والعـرض (االحداثيات الجغرافية  دراسة سنعمل على تقسيم خطوطوفي هذه ال

  . من خطوط الطول والعرض  )  1.5( بنسبة  لى مقطعالعراق االدارية ا

لمساحة ااي تزداد (هذا التقسيم ستكون غير متساوية وبما ان هناك مساحات ضمن المقاطع المتكونة من 

, البلد االداريةمن مساحتها خارج الحدود  او ان هناك مقاطع يقع جزء). بزيادة خطوط الطول والعرض

لقيـاس    )Planoyometer( ولتعذر قياس مساحة المقاطع الناتجة من التقسيم فقد اعتمدنا علـى جهـاز  

ة االنهـار والصـحارى   اال ان الشئ الذي لم يمكن قياسه هو اسـتبعاد مسـاح  , المساحة بشكل تقريبي

حة االرض التي يشغلها السكان وذلك الجل استبعادها الصالحة للسكن والتي هي ضمن مساوالمناطق غير

  .عند احتساب مؤشر الكثافة السكانية 

شماال وبين  37"22"و  29"5"تقع جمهورية العراق في جنوب غرب قارة اسيا وتمتد بين خطي عرض 

  .شرقا  48"45" 38"45"خطي طول 

  -:ح العراق كما يأتي ع حيث تقسم اقسام سطكيلو متر مرب) 435052(حة العراق وتبلغ مسا

  

 2كـم ) 132500(احة العراق او ما يساوي يمثل السهل الرسوبي ربع مس -:السهل الرسوبي  .1

 ويمتد بين مدينة بلـد كيلو متر  250كيلو متر وعرضه  650ويمتد على شكل مستطيل طوله 

الفرات مـن جهـة الشـمال    دي في منطقة التل االسود على نهر على نهر دجلة ومدينة الرما

والهضبة الصحراوية من جهة الغرب وتدخل ضمنها االهوار والحدود االيرانية من جهة الشرق 

  .والبحيرات



  

تقع في القسم الشمالي والشمالي الشرقي من العـراق وتمتـد الـى حـدوده      -:المنطقة الجبلية .2

و مساحة العراق تقريبـا ا  من% ) 21(المشتركة مع سوريا وتركيا وايران وتمثل هذه المنطقة 

  . كيلو متر) 92000(ما يعادل 

  

مساحة العـراق او   من% ) 38.5( تقع في غرب العراق وتمثل حوالي  -:المنطقة الصحراوية .3

متر وتدخل ضـمنها منطقـة   ) 1000-100(كيلو متر مربع ويتراوح ارتفاعها من  168522

  .الجزيرة 

  

لعالية في اقصـى الشـمال   وهي منطقة انتقالية في الجنوب وبين الجبال ا -:المنطقة المتموجة .4

) 42000(كم منها ) 67000(والشمال الشرقي في العراق وتمثل نصف مساحة المنطقة الجبلية 

كـم ضـمن المنطقـة    ) 2500(و ) 200 -100(جبلية ويتراوح ارتفاعها كم خارج المنطقة ال

  . اقمن المساحة الكلية للعر% ) 15( وتشكل  متر) 450 – 200(الجبلية ويتراوح ارتفاعها 
  

 
من خطوط الطول والعرض  )  1.5( بنسبة )  1( وبعد تقسيم اإلحداثيات الجغرافية كما في الخارطة رقم 

تتوزع  عليها الوحدات اإلداريـة وإعـداد    2كم)  12769( ، تصبح لدينا مقاطع شبه متساوية بمساحة 

  ) .  3( السكان كما مبين في الجدول رقم 

  

ب مؤشر الكثافة السكانية وذلك بتقسيم إعداد السكان في كل مقطـع علـى   احتسا)  3( اذ يظهر الجدول 

مساحة ذلك المقطع ، كذلك تم تحديد عدد الوحدات اإلدارية في كل من هذه المقاطع ، حيـث نـرى إن   

محافظـة بغـداد ،   ( وحدة وهي )  13( كثافة سكانية قد سجلت عدد من الوحدات اإلدارية بمقدار  لىأع

ل ـمة لكـنس)  498( ارب من ـة تقـبكثافة سكاني) ، قضاء المسيب ، قضاء الفلوجة محافظة كربالء 

، أي ان  2كم)  12796( نسمة ضمن مساحة )  6350847( ن السكان يقدر بـ ـعدد مـب 2كم)  1( 

. من المساحة الكلية % )  14( ة ــكل تقريباً نسبــالسكان يعيشون ضمن مساحة تش)  1/4( حوالي 

، ثم منطقة الفرات األوسط بكثافـة   2كم)  1( نسمة لكل )  88( ا محافظة ديالى بكثافة سكانية يلي بعده

الموصل ، وقضاء الشيخان وقضاء الحمدانية وقضاء ( ، ثم مناطق  2كم)  1( نسمة لكل )  82( سكانية 

صرة ، وقضـاء  الب( بعدها منطقة جنوب العراق   2كم)  1( نسمة لكل )  79( بكثافة سكانية ) تلكيف 

  .  2كم)  1( نسمة لكل )  63( بكثافة سكانية )  أبي الخصيب ، وقضاء الزبير 

يتضح من هذا أن الكثافة السكانية في العراق تتركز عند الوسط اوالً ، وعند منطقة الفرات األوسط ثانيا 

مـن مسـاحة   % )  14( أي أن حوالي . ، وعند المحافظات الشمالية ثالثاً ، وفي جنوب العراق رابعاً 

، وبمعنى  2كم)  1( نسمة لكل )  63( وحدة إدارية بكثافة سكانية تزيد عن )  29( العراق تتوزع فيها 



وحدة وعلـى  )  29( من سكان العراق يشغلون % )  43( أي ما يعادل )  9565711( آخر إن حوالي 

)  63( ثافة سكانية تزيد عـن  من المساحة الكلية وبك% )  14( أو ما يعادل  2كم)  51076( مساحة 

  .  2كم)  1( نسمة لكل 
 

  ـ: ]7[ كما يدل مؤشر التمركز المحتسب حسب الصيغة االتية

∑ −= iir YXc
2
1 

  : حيث ان 
rc  : مؤشر التمرآز  

iX  :للسكان   تراآميةالنسبة ال.  

iY : للمساحة  تجميعيةالنسبة ال. 
 

على تمركز كثافة السكان وازدياده في مناطق معينة ويقل في مناطق اخرى ، حيـث سـجل هـذا    

ق من السكان ينبغي اعادة توزيعهم علـى المنـاط  )  % 48( اي ان نسبة )  0.48( المؤشر مقدار 

  . يضمن  تحقيق توزان سكاني ـ بيئي 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  من االحداثيات الجغرافية)  1.5( خارطة العراق االدارية بتقسيم )  1( شكل رقم 
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  اثيات الجغرافية دتوزيع الكثافة السكانية حسب مقاطع االح)  3( جدول رقم 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

رتبة 
الكثافة 

السكانية 

آثافة 
  السكان

/ نسمة (
 ) 2آم

عدد السكان في 
 خط الطول  تجميع السكان  المقطع

خط 
 العرض

عدد 
الوحدات في 

 المقطع
تجميع عدد 
 الوحدات

مساحة 
 تجميع المساحة قطعالم

1 498 6359847 6359847  44 32 32 25  13 13 12769 12769
2 88.5 1130504 7490351  45 37 33 40  6 19 12769 25538
3 82.8 1056704 8547055  45 37 31 20  6 25 12769 38307
4 79.77 1018656 9565711  43 27 35 40  4 29 12769 51076
5 63.7 813290 10379001  47 47 30 15  3 32 12769 63845
6 59 622842 11001843 45 37 34 35 4 36 10549 74394
7 54 687583 11689426  44 32 34 35  4 40 12769 87163
8 52.2 666048 12355474  44 32  35 40 3 43 12769 99932
9 50 132163 12487637  43 27  36 45 3 46 2612 102544

10 48.5 619961 13107598  45 37  32 25 5 51 12769 115313
11 37.7 480806 13588404  46 42 30 15  2 53 12769 128082
12 36.4 465266 14053670  43 42  31 15  3 56 12769 140851
13 28.1 358292 14411962  47 42  31 20 5 61 12769 153620
14 25.4 324285 14736247  44 32 23 25  1 62 12769 166389
15 23 290617 15026864  41 22 33 40  2 64 12769 179158
16 18.7 238625 15265489 44 32 33 30 2 66 12769 191927
17 17.9 228452 15493941 43 27 33 30 3 69 12769 204696
18 17.7 225837 15719778  43 27 34 35  3 72 12769 217465
19 17.7 226155 15945933  45 37 32 25  2 74 12769 230234
20 16.3 207901 16153834 41 22   34 35 2 76 12769 243003
21 15.4 176437 16330271  47 42 30 15  3 79 12769 255772
22 14.3 182065 16512336  45 37 33 40  3 82 12769 268541
23 11.1 141633 16653969  45 37  31 15 1 83 12769 281310
24 9.4 120790 16774759  44 32 36 45  3 86 12769 294079
25 9 115110 16889869  44 32 31 20  1 87 12769 306848
26 7.3 25940 16915809  47 42  32 25 1 88 3577 310425
27 5.3 519 16916328  47 47 29 10  1 89 519 310944
28 4.6 12769 16929097  41 17 33 20  1 90 12769 323713
29 1.7 21118 16950215  41 22 33 30  1 91 12769 336482
30 1.6 19880 16970095  41 17 33 25  1 92 12769 349251
31 1.03 13167 16983262  45 37 24 15  1 93 12769 362020



  
  االستنتاجات والتوصيات 

  
   تاالستنتاجا

  
ما يؤكد صحة مؤشر الكثافة السكانية الناتج من اعتماد األسلوب الجديد ازدياد عدد الوحدات اإلدارية في 

ية المقطع الذي يؤشر كثافة سكانية عالية ، وكذلك زيادة عدد السكان مما يعني أن مؤشر الكثافة السكان

وبذلك توصلنا إلى تعريف أخر للكثافة . هو دالة إلعداد السكان وعدد الوحدات التي يتواجد فيها السكان 

 السكانية اليعتمد على المساحة فقط وإنما على الوحدات اإلدارية التي يتجمع فيها السكان وتزداد أعدادهم
.   
  
  
  

  التوصيات 
  

م الجغرافي المعتمد في هذه الدراسة للوصول إلى مؤشر باإلمكان االعتماد على تقسيم اصغر من التقسي

وإذا ما تم التقسيم باستخدام الحاسبات والبرامج الخاصة برسم لخرائط . كثافة سكانية  دقيق قدر اإلمكان 

وتثبت أعداد السكان والوحدات اإلدارية حتى يمكن الحصول على  2كم)  1( يمكن أن يصل التقسيم إلى 

  .  2كم)  1( عدد السكان لكل 
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Abstract 
 

This study concerns the explanation of scientific facts in the 
demographic change, how the population concern in high population 
density in some cities and decrees in another. And this study depends 
on divided geographical coordinate in sectors to calculate population 
density by a new method. 
The immigration factors, the more important influential factors in the 
population change, and social, economic factors are the basic reasons 
for unequal population distribution. 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  خص دراسة المعالجة المكانية في احتساب الكثافة السكانية مل
  

, إن احتساب مؤشر الكثافة السكانية يتم عبر قسمة أعداد السكان إلى المسـاحة 

, يشوبه الكثير من التضليل الن ليس كل السكان يشغلون المساحة ولكن هذا الرقم الناتج

ـ  , ان والصـحارى وغيرهـا  وان هناك مساحات غير صالحة للسكن مثل الجبال والودي

 .  وينعدم وجود السكان في مساحات واسعة مثل األنهار والبحيرات

إذ غالبا ما يعول على مؤشر الكثافة السكانية في رسم السياسـات السـكانية والخطـط    

تفيد في تحديد أولوية تخصيص الصناعات واألبنية العمومية , االستراتيجية طويلة المدى

لجامعات وغيرها وتفيد أيضاً بمعرفة مساحات االكتظاظ السـكاني  مثل المستشفيات أو ا

لكي يتم خلق حالـة مـن    ، ومن ثم التخطيط إلقامة مجمعات سكنية ومشاريع عمرانية

  .السكاني والحصول على فرص متساوية من الخدمات لجميع السكان –التوازن البيئي 

ة التقليدية يعترضه بعض التضليل ولكن الرقم الناتج من حساب الكثافة السكانية بالطريق 

الن المساحة التي ينسـب إليهـا عـدد    ،وال يعكس بالضبط التواجد السكاني في المكان

وان هناك مساحات واسعة لم تشغل مـن قبـل    ،السكان غير محددة ضمن تقسيم معين

ى    فقد اعتمدنا أسلوب جديد في احتسابهلذلك . السكان  د عل رسـم خـرائط الكثافـة    يعتم

خطـوط الطـول   (نية لمساحات صغيرة، وذلك بتقسيم خطوط اإلحداثيات الجغرافية السكا

مـن خطـوط الطـول    )   1.5( لخارطة العراق اإلدارية الى مقطع بنسـبة  ) والعرض

  .  والعرض

تتركز عند الوسط  حسب األسلوب الجديد أن الكثافة السكانية في العراقوبينت الدراسة 

وسط ثانيا ، وعند المحافظات الشمالية ثالثاً ، وفي جنوب اوالً ، وعند منطقة الفرات األ

 . العراق رابعاً
 " الباحث" 

  
  
  
  
  
  
  


