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 (م7001-7891) لممدة تحميل خصائص التركيب البيئي لسكان محافظة بابل
 سعد عبد الرزاق محسنم. 

 جامعة بابل/كمية التربية األساسية/قسم الجغرافية
 : المقدمة

،ويقتصر البحث عمى دراسة سككان   بيئي توزيع السكان حسب البيئة مابين) الحضر والريف والبداوة(يقصد بالتركيب ال
الحضر والريف دون التطرق الى سكان البدو لقمة أعدادهم في المحافظة ، وتعد دراسة السكان مكابين الحضكر والريكف عمكى 

)التوزيكككع وال مكككو  فكككات المكا يكككة الحاصكككمة بي  مكككا فكككيقكككدر كبيكككر مكككن ااهميكككة فكككي الدراسكككات السككككا ية لكو  كككا تك كككف ا  تا
والتركيب( التي هي حصيمة التبكاين بي  مكا فكي المسكتوث اليقكافي وا قتصكادح والصكحي وا وتمكاعي والكى ويكر ذلكك، وتكمكن 
ى أهميككة دراسككة هككذا التركيككب فككي معرفككة حوككم السكككان الحضككر والريككف و صككائص  مككوهم وتككركيب م وتوقعككات م المسككتقبمية عمكك

ضككوم مككا يطككرأ عمي مككا مككن تةيككرات  تيوككة حركتككي السكككان الطبيعيككة والمكا يككة ، وبككذلك تقككدم  دمككة وميككة لممع يككين فككي وضككع 
ال طككط الت مويككة ا قتصككادية وا وتماعيككة ام يككة والمسككتقبمية لمسكككان البيئتككين الحضككرية والريليككة فضككا عككن أعككداد التصككاميم 

والريليككة باعتبارهككا مظ ككرا لاسككتقرار الب ككرح الككذح يتطمككب ت صككيص اللضككامات  ااساسككية لممسككتوط ات الب ككرية الحضككرية
الازمة لمومل استعما ت اارض الم تملة )السك ية والتوارية والص اعية( التي يوكرح تحديكدها وفكق معكايير معي كة يحكددها 

الموضكوع وقكع ا تيكار الباحكث عمكى  بالدروة ااولى حوم السكان وفئاته العمريكة وعمكى ضكوم مكا تقكدم مكن أهميكة دراسكة هكذا
عمككى ضككوم مكك  ل التحميككل الكمككي الككذح  7007-7987محافظككة بابككل فككي دراسككة وتحميككل  صككائص تركيككب سكككا  ا البيئككي 

ت ت وه وةرافية السكان في تحميل ا  تافات المكا ية لمومل  صائص السككان بةيكة الوصكول إلكى  ك كف عوامكل الت كابه 
ب البيئي لسكان المحافظة  في التوزيع وال مو والتركيكب وتحديكد دور العوامكل الوةرافيكة المتةيكرة والتباين في  صائص التركي

الميدا يككة لعككدد مككن وحككدات المحافظككة  الزيككارات)الطبيعيككة والب ككرية( التككي كا ككت تقككف ورام ذلككك ، لككذلك تطمككب اامككر القيككام ب
العاقككة بككين العوامككل الوةرافيككة )الطبيعيككة والب ككرية( وتوزيككع اإلداريككة ب ككدف استقصككام أسككباب التوزيككع ومحاولككة التعككرف عمككى 

السككككان البيئكككي مكككابين الحضكككر والريكككف فكككي المحافظكككة، وتتعكككدد المعكككايير وااسكككس المسكككت دمة بكككين دول العكككالم لمتمييكككز بكككين 
يعتبكر هكذا ااسكاس الم اطق الحضرية والريليكة ، ويعكد ااسكاس اإلدارح المتبكع فكي قطر كا مكن أكيرهكا  كيوعا فكي ا سكت دام و 

كككل مراكككز المحافظككات وااقضككية وال ككواحي م ككاطق )حضككرية( أمككا الم ككاطق الريليككة تقككع  ككارج حككدود المراكككز، ومككن ال احيككة 
الوظيلية يمارس والبية السكان الحضر ال  اط الص اعي والتوارح والوظائف اإلدارية، بي ما يمارس والبية السككان الكريليين 

 .وحال  اط الزراعي والرع
ضككافة الككى المقدمككة وا سككت تاوات والتوصككيات ت ككاول المبحككث ااول تحميككل توزيككع أويحتككوح البحككث عمككى يككاث مباحككث 

السكان مابين الحضر والريف في القطر والمحافظة معا وذلك باست دام طريقة التوزيع ال سبي ب كدف ك كف التبكاين المككا ي 
( فكي القطكر  والمحافظكة وت كاول المبحكث اليكا ي العوامكل الوةرافيكة المكؤيرة في توزيع السككان البيئكي مكابين )الحضكر والريكف 

في توزيع سكان الحضر والريليين ب دف معرفة الكيلية التي تكوزع ب كا سككان الحضكر والكريليين وك كف ااسكباب التكي كا كت 
مكو وتركيكب ال صكائص ال وعيكة تقف ورام ذلكك، أمكا المبحكث اليالكث فقكد ت كاول التبكاين الحاصكل بكين الريكف والحضكر فكي ال 

 والعمرية فقط.
: تكمن م كمة البحث بعدد من ااسئمة التي تدور في الذهن، ما العاقة بكين توزيكع سككان محافظكة  م كمة البحث -7

بابل ما بين الحضر والزيف وت وع أ كال أ ماطه و صائص ا الوةرافية الطبيعية والب رية؟ وهل أدث هكذا التوزيكع تبكاين فكي 
  مو و صائص التركيب ال وعي والعمرح  ؟ .ال
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: وهككي بميابككة اإلوابككة عككن الم كككمة التككي تلتككرض بووككود تبككاين فككي توزيككع التركيككب البيئككي وأ كككال  فرضككية البحككث -7
أ ماطه بلعل عوامل وةرافية طبيعية وب رية مت وعة التي وزعت السكان وفكق طبيعكة البيئكة مكابين الحضكر والريكف ،وبمكا أن 

وامككل متةيككرة فككي الزمككان والمكككان فقككد أدت إلككى تبككاين وتةيككر هككذا التوزيككع و كككل  مطككه فككي المحافظككة ، ولمككا كا ككت هككذا الع
مسكككاحة المحافظكككة ب كمم كككا تقريبكككا وكككزم مكككن م طقكككة السككك ل الرسكككوبي  فككك ن توزيكككع العوامكككل الطبيعكككة و سكككيما المكككوارد المائيكككة 

عوامككل الب كرية التكي تركككزت فكي المسكتوط ات الحضككرية الكبيكرة لككذلك السكطحية  بكين و ات ككا يككون أكيكر توا سككا مكن توزيكع ال
يلترض أن ت كل التومعات الب رية الحضرية صورة ال مط )المتومكع(  وي ككل توزيكع السككان الكريليين  مكط التوزيكع ال طكي 

والككريليين الككذح حددتككه حيككث تتككوزع المسككتوط ات الريليككة مككع امتككداد تمككك المككوارد و أ عكككس تبككاين هككذا التوزيككع مككابين الحضككر 
 العوامل الوةرافية في المحافظة في تباين  مو وتركيب  صائص السكان ال وعية والعمرية لمبيئتين الحضرية والريلية.

هككدف البحككث :ي ككدف هككذا البحككث إلككى تحديككد طبيعككة توزيككع السكككان البيئككي فككي المحافظة)الحضككر والريف(وك ككف  -3
رية( التي لعبت دورا م ما في تقسيم السكان إلى حضر وريليين وما ي تل مكن تبكاين بي  مكا العوامل الوةرافية )الطبيعية والب 

في التوزيع وال مو و صائص التركيكب لكذلك يحكدد البحكث اتواهكات الترككز السككا ي فكي المراككز الحضكرية وواقكع التةيكر فكي 
 البيئتين
( ،أما الحكدود المكا يكة فقكد 7007 -7987ا يه لممدة ):  تحدد البحث بحدود زم  الحدود الزما ية والمكا ية لمبحث -4

( أ كبه بميمكث رأسكه و كوب محافظكة بةكداد وو كوب  كرق 7تحدد بحدود محافظة بابكل اإلداريكة التكي كمكا تبكدو فكي ال ارطكة )
محافظككة اا بككار وقاعدتككه  ككمال محككافظتي القادسككية وال وككف حيككث تحككدان المحافظككة مككن الو ككوب، أمككا مككن الةككرب تحككدها 

مكن مومكل  ( 7،7)وبكذلك ت ككل  سكبة مقكدارها  7(كمكم5779حافظة كربام ومن ال رق محافظة واسط ، وتبمغ مسكاحت ا )م
 مساحة القطر.

 ( 7 كل رقم ) 

 موقع محافظة بابل من العراق
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ظكة عبد اإلله رزوقي كربل ، التباين المكا ي لكلايكة أ ظمكة الصكرف ) البكزل ( واستصكاح اارض فكي محافالمصدر : 
 . 55، ص 7007بابل ، أطروحة دكتوراا ) وير م  ورة ( ، كمية امداب ، وامعة بةداد ، 

 ( 7 كل رقم ) 

 الموقع اللمكي والوةرافي ل ط الحمة

 
 :المصدر : با عتماد عمى 

ورة ( كميككة محمككود بككدر عمككي ، المقومككات الوةرافيككة إل تككاج االبككان فككي محافظككة بابككل ، أطروحككة دكتككوراا ) ويككر م  كك
 . 753، ص  7999امداب ، وامعة البصرة ، 

 
 

ْ54 ْ 4ْ    ْ54  ْ 4ْ    324  ْ 4ْ    054  

334 

304   324  

304    054  



 م0202/حزيران                جامعة بابل /األساسيةكلية التربية  مجلة             3/ العدد

 201 

(  وحدة أدارية بضم  ا أربع مراكز لألقضية 76( من )7وتت لف المحافظة من ال احية اإلدارية كما تبدو في ال ارطة )
لمرككككزح ( قريككة)الو از ا 674، مركككز قضككام)الحمة وال ا ككمية و المحاويككل و المسككيب(  و)أربككع ع ككر(  احيككة ومككا يقككارب)

(  ويعككد مركككز قضككام الحمككة )مدي ككة الحمككة ( مركككز المحافظككة ويقم ككا السكككا ي ، أن ارتلككاع عككدد 79،ص7006لإلحصككام ،
 ال واحي و القرث في المحافظة ما هو إ  مؤ ر حقيقي يدل عمى اتساع حوم السكان الريليين في المحافظة

 ( 7001-7891لبيئي)المبحث األول :تحميل التباين المكاني في توزيع السكان ا
يع ي هذا التوزيع  سبة ما تحويه الوحدة ا دارية مكن مومكل سككان الحضكر والكريلين فكي المحافظكة ، ويعكد هكذا التوزيكع 

دراسككته  عتمككد( ، وت77ص 7005مككن الطرائككق المسككت دمة  فككي قيككاس التبككاين المكككا ي لتوزيككع الكككم الككديموورافي، )ال لككاف،
مقة بتوزيكع السككان مكابين الحضكر والريكف الكواردة فكي  تكائل التعكدادات والتقكديرات السككا ية لممكدة عمى البيا ات السكا ية المتع

المدروسة.  وفي قطر ا   يتوزع سكان الحضر والريلين بصورة متساوية بين المحافظات التي يت كل م  ا القطر وذلكك تبعكا 
رية( التكي هكي  لسك ا أيكرت فكي توزيكع السككان وتبكاين كيكافت م   تاف ت يير  صائص ا الوةرافية المت وعكة )الطبيعيكة والب ك

( تلككوق محافظككة بةككداد فككي  سككبة سكككان الحضككر حيككث وككامت بالمرتبككة ااولككى، ويعككزث هككذا 7،لككذلك  ككرث فككي الوككدول رقككم )
معكات التلوق إلكى قكوة تك يير  صائصك ا الب كرية )الحضكارية( التكي وكذبت السككان  كال مراحكل  موهكا واسكتيطا  م ب ككل تو

عاصمة القطر تتركز في كا أعمكى مراتكب المراككز اإلداريكة وترككز ااسكواق التواريكة والم  كيت الصك اعية ف ي حضرية لكو  ا 
(  صائص وذبت السكان قافية والترفي يةالكبيرة وكما تتركز في ا أفضل ال دمات الحكومية المتاحة في القطر )الصحية والي

أكيكر مكن أيكة محافظكة أ كرث ،وكمكا ترتلكع  سكبة سككان الحضكر فكي محافظكات البصكرة والتركز في ا ب كل تومعكات حضكرية 
والت ميم وكربام وال وف ولكن دون المستوث ااول حيث ي تد ت يير ال صائص الب رية التي توذب السككان الحضكر ب ككل 

حكظ العككس مكن ذلكك فكي الوكدول ، وكمكا  اي والبا ما توذب السكان الكريليينأكير فاعمية من ت يير ال صائص الطبيعة الت
حيث ترتلع  سبة السكان الريليين في عدد من محافظات اللطر وم  ا محافظة بابل التي تتسم بارتلاع  سبة السكان الريليين 

( حيث تتلوق   سبة سكان الريليين  ال 7في ا  تساع مساحة الس ل الرسوبي في ا ويتضح ذلك بصورة ومية في الودول )
( الككذح تلككوق فيككه  سككبة سكككان الحضككر عمككى  سككبة السكككان الككريليين، ويعككزث ذلككك إلككى 7987ة باسككتي ام تعككداد )مككدة الدراسكك

اإليرا يككة التككي وفككرة فككرص العمككل فككي  -الظككروف الطارئككة التككي مككر ب ككا اللطككر فككي تمككك المككدة التككي  كك دت الحككرب العراقيككة
بابكل ممكا دفكع الكبعض مكن سككان ريكف المحافظكة وبعكض المحافظات البعيدة عكن مسكرح العمميكات العسككرية وم  كا محافظكة 

سكان المحافظات الو وبية القريبة مكن مسكرح العمميكات العسككرية و سكيما سككان محافظكة البصكرة لم وكرة الي كا والتكي ترككزت 
 ، كمككا سككاهم تككوطن الم  ككيت الصكك اعية و سككيما العسكككرية فككي  احيككة(37،ص7999مركزهككا مدي ككة )الحمككة( )الحسكك اوح، فككي

 اإلسك درية إلى ارتلاع هذا ا ل سبة .
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (7ودول رقم )
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 7987توزيع سكان العراق عمى المحافظات حسب البيئة) الحضروالريف( حسب تعداد 
 

 % س الحضر موموع السكان سكان الريف سكان الحضر المحافظة
 700 3847768 ---------- 3847768 بةداد
 57،7 1009574 593085 576489 بابل
 77 469284 735885 333379 كربام

 40،7 726138 434756 797887 صاح الدين
 57،6 820690 348777 477463 ا  بار
 57،8 564670 766586 798084 واسط
 56،3 559805 743867 375449 القادسية
 49،7 315843 760709 755547 المي ى
 53،3 921066 479807 497746 ذح قار
 67،6 487448 787974 300774 ميسان
 77،3 872176 747503 630673 البصرة
 75،4 601219 747937 453785 الت ميم
 67،8 1474203 479447 999983  ي وث
 74،6 293304 74594 778770 دهوك
 77،4 770439 774377 596778 اربيل

 77،5 951723 770866 680807 السمما ية
 46،7 961073 577469 443577 ديالى
 77،8 590078 160296 479304 ال وف

 
م  7000المصدر: وم ورية العكراق ،وزارة الت طكيط ،الو كاز المرككزح لألحصكام ،الموموعكة ا حصكائية السك وية لعكام 

 73ص
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 (7ودول رقم )
 ( 7007- 7987 سبة سكان الحضر في وحدات المحافظة اإلدارية لممدة)

 7007 سبة سكان الحضر 7997 سبة سكان الحضر 7987 سبة سكان الحضر الوحدة ا دارية
 73،56 74،70 87،75 م؛.ق الحمة
 77،75 73،77 77،87  احية الكلل
 79،07 79،86 74،74 ن ابي ورق
 77،47 77،99 76،03 م. ق المحاويل
 74،04 74،69 70،46 ن.الم روع
 78،76 78،65 78،76 ن ا مام
 ------ ------ 4،78 ن ال يل

 700 700 700 ق ال ا ميةم.
 50،50 50،47 47،03 ن القاسم
 36،60 37،95 40،00 ن المدحتية
 70،73 70،58 73،70 ن ال وممي
 73،77 74،76 ----- ن الطميعة
 700 700 66،99 م.ق المسيب
 37،75 37،77 79،67 ن السدة

 67،48 67،74 76،67 ن ا سك درية
 77،67 77،96 ------- ن ورف الص ر

 47،04 47,68 57 المحافظة
 (4( و )7( و)7المصدر : ممحق ودول )

 

ومن المعروف أن الص اعة والبا ما توذب السكان و سيما الريليين وا ستيطان  بالقرب م  ا ب كل تومعكات حضكرية 
ما أ ر ا سكابقا أن (عمى التوالي وك 53،  4/57) 7007وتقديرات  )7997 (،ويعزث ارتلاع  سبة السكان الريليين في تعداد

 المحافظكككككككككككككككة الوةرافكككككككككككككككي التكككككككككككككككي تعككككككككككككككد معظكككككككككككككككم مسكككككككككككككككاحت ا وكككككككككككككككزم مككككككككككككككن  الم طقكككككككككككككككة الوسكككككككككككككككطى لمسككككككككككككككك ل موقككككككككككككككع
الرسوبي وما تتمتع من  صائص وةرافية ت وع السكان عمى التومكع وا سكتيطان ب كدف ممارسكة ال  كاط الزراعكي ااسكاس 

 ات سكا ية صةيرة .التومع ب كل قرث تضم موموع الوظيلي لسكان الريف ووالبا يكون هذا
و ست تل مما ورد أن تركيب السكان البيئي مابين الحضكر والريكف فكي المحافظكة قكد تبكاين زما يكا وأ كتد هكذا التبكاين فكي 

 تيوككة لمظككروف التككي مككر ب ككا القطككر التككي سككاهمت فككي تةيككر هككذا التركيككب بحيككث تلككوق سكككان الحضككر عمككى  7987تعككداد 
بين وحدات المحافظة اإلداريكة ويبكدو هكذا التبكاين بصكورة وميكة فكي ال ارطكة  االتوزيع مكا يوكما يتباين هذا  السكان الريليين،

 (  المرسومة عمى ضوم المعمومات الواردة في تعداد 3)
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 7997التوزيع البيئي لمسكان محافظة بابل  ( 3 كل رقم ) 

 
 (7المصدر : ممحق رقم )
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  ي تمككف ع كه  فككي تعككداد  7007تقكديرات  7987زيككع البيئككي فكي تعككداد (  ،ومكن الوككدير بالكذكر أن التو 7فكي وككدول )
حيث بقية الوحدات اإلدارية في المحافظة ب لس مراتب ا تقريبا مكن حيكث احتوائ كا عمكى  سكب سككان الحضكر والريكف  7997

ت اول كا تعكداد (، لكذلك 7997( لمسككان الحضكر والريكف فكي تعكداد )7،8حسبت ب لس معدل ال مكو ) 7007وكما أن تقديرات 
لكو ه أكير دقة من التقديرات فكي ك كف التبكاين المككا ي   ، ومكن ال ارطكة   كرث  التبكاين بوضكوح بي  مكا فكي توزيكع  7997

سككان الحضككر تلكوق  سككبة سككان الحضككر فكي مركككزح قضككائي ال ا كمية والمسككيب والحمكة حيككث سكول المركككز ااول واليككا ي 
حق ب ما أح ظ ير ريلي فالم اطق الريلية المحيطة ب ما تتبع إلكى  كاحيتي القاسكم لم يم ن% وهما مركزين حضريي700 سبة 

،وكما ترتلع  سبة سكان الحضر فكي ,والسدة عمى التوالي  لذلك يعد كافة السكان ضمن الحدود البمدية لممركزين من الحضر
مركككز قضككام الحمككة و احيككة اإلسككك درية ولكككن دون المسككتوث ااول ويعككزث ارتلككاع هككذا ال سككبة فككي مركككز قضككام الحمككة  الككذح 

إلى ما يتمتع هذا المركز من  صائص وةرافيكة  7997% من مومل سكان حضر المحافظة حسب  تائل تعداد  46يضم 
لتي تتميل بتاريخ   وما إذ    ت مدي ة )الحمة( م ذ الع د البابمي و  تزال أيارا  ا صة فكي المدي كة طبيعية وب رية متعددة ا

)أيار بابل( حتى يوم ا هذا،  كواهد  تكدل بمكدث طكول عمكر ا سكتيطان الب كرح فكي المرككز الكذح لكه عاقكة فكي تطكور حوكم 
استيطا ية صةيرة م ت كرة ه كا وه كاك ويكم تومعكت تمكك البكؤر  السكان  ال المراحل التاري ية التي مرت ب ا المدي ة من بؤر

لتكككون  ككواة المدي ككة ااولككى التككي  مككت وتطككورت تككدريويا حتككى أصككبحت مككن أكبككر مككدن المحافظككة فككي الوقككت الحاضككر وممككا 
يكككذكر فكككي هكككذا الموكككال، أن الكككبعض مكككن الم تمكككين فكككي وةرافيكككة المكككدن يكككربط بكككين تكككاريخ ا سكككتيطان الب كككرح وحوكككم سككككان 

( وكمكا أن موقعكه السكتراتيوي بكين مراككز التوكارة  65،ص7006،)العكا ي المستوط ة التي تت اسكب طرديكا مكع تكاريخ   كومها
في العراق بين بةداد والبصكرة واامكاكن المقدسكة فكي اللكرات ااوسكط سكاهم فكي  مكو المرككز وتطكورا وت ميكة عاقاتكه المكا يكة 

كز المحافظة يتمتع ب فضل ال دمات الحكومية المتاحكة وتترككز فيكه العديكد (، فضا عن كو ه مر 78،ص 7008)الةزالي ، 
 من

 الص اعات  إلى وا ب تركز معظم الص اعات الصةيرة والكبيرة وميع ا عوامل
وفكككرت فكككرص عمكككل كييكككرة  وكككذبت السككككان الي كككا وا سكككتقرار في كككا ب ككككل تومعكككات حضكككرية إلكككى وا كككب حرككككة السككككان 

ي ة الحمة بوممة من ال صائص الوةرافية الواذبة لمسككان وعم كا مرككز اليقكل السككا ي ااول فكي الطبيعية، لقد أدث تمتع مد
المحافظككة التككي تلككرض سككيطرت ا وهيم ت ككا عمككى بككاقي المراكككز الحضككرية مككن حيككث تركككز العمككران الحضككرح وكافككة ال ككدمات 

أبو عيا ه ،بدون س ة طبع، ليم الدول العربية )أقاالحكومية المتاحة في المحافظة ، وهي سمة من سمات المدن الم يم ة في 
(، وكما  احظ في ال ارطة تلوق  سبة سكان الحضر في  احية اإلسك درية ، ويعزذلك إلى التكوطن الصك اعي فكي 789ص

 ال احية التي تضم عدد من الم  يت الص اعية )الص اعات الميكا يكية السيارات والسكاحبات ع تكر والمككائن اليقيمكة وم  كيت
هذا الم   ت الص اعية وفرة فكرص عمكل كبيكرة وكذبت السككان إلي كا مكن دا كل  تموز ،77التص يع العسكرح م   ة حطين و

(، و كرث فكي ال ارطكة 7987-7977) و ارج المحافظة في تمك المدة مما تضاعف سكان الحضر فكي ال احيكة  كال المكدة
لع  سبة السكان الريليين في بقية وحدات المحافظة اإلدارية العكس من ذلك حيث ت  لض  سبة سكان الحضر وبالمقابل ترت

وه ككا يبككرز دور تكك يير العوامككل الطبيعيككة التككي تتمتككع ب ككا تمككك الوحككدات فككي وككذب السكككان وا سككتيطان في ككا ب كككل تومعككات 
ئمكة لمزراعكة فضكا سكا ية ريلية، فا بساط السطح و ا حدارا التدريوي إلى وا ب  صائص ا الم ا ية  وتربته الرسوبية الما

 صكككائص طبيعيكككة سكككاهمت ب كككل ايوكككابي فكككي مزاولكككة   ،كات الكككرح والبكككزل فوق ككاعككن ا ت كككار المكككوارد المائيكككة السككطحية و كككب
أمكا توزيكع السككان مكابين الحضكر والريكف فكي تعكداد  السكان حرفة الزراعة  الم  ة التي يتواري ا ااب ام عكن امبكام وااوكداد،

ى ارتلاع  سبة السكان الريليين في عموم المحافظة ويتضح مكن وكدول )التبكاين المككا ي فكي هكذا ي كل عام يؤ ر إل 7997
حيككث ارتلككاع  سككبة السكككان الككريليين فككي  ارتلككاع  سككبة سكككان  7987التوزيككع الككذح أ تمككف قمككيا عمككا كككان عميككه فككي تعككداد 

كمييمككه مركككز  محيطككة بككه إلككى  احيككة السككدة%   تيوككة إلحككاق الم ككاطق الريليككة ال700الحضكر فككي مركككز قضككام المسككيب إلككى 
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عكككة لكككه و كككاحيتي المدحتيكككة الريكككف فكككي ال كككواحي ذات الصكككبةة الريليكككة )مركككز قضكككام المحكككاول وال كككواحي التابقضككام ال ا كككمية 
( وبالمقابل تؤ ر ال ارطة إلى تةير توزيع سكان الحضر في المراكز ذات الطبيعكة الحضكرية، مرككز قضكام الحمكة وال وممي
ي اإلسك درية والقاسم فقد ت اقصت  سبت م في المركزين ااول واليكا ي  وهكذا مكا يلسكر ربمكا  كزوح الكبعض مكن السككان و احيت

 تيوككة لتوقكككف حكككرب ال مككيل ااولكككى واليا يكككة، وكمككا سكككاهم  الحصكككار  7997-7987الككذين وفكككدوا الي مكككا فككي المكككدة السكككابقة 
عمكل فكي كافكة الم  كيت الصك اعية الكبيكرة  اصكة تمكك التكي تتكوطن ا قتصادح الملروض عمى القطر وما تبعه مكن توقكف ال

فككي  احيككة اإلسككك درية ومركككز قضككام الحمككة فككي ا  لككاض  سككبة سكككان الحضككر وبالمقابككل ارتلككاع  سككبة السكككان الككريليين أمككا 
 المركز اليالث  احية القاسم يعزث ارتلاع  سبة سكان الحضر إلى العامل الدي ي

فقكد وكذب هكذا العامكل  السككان  )القاسكم بكن اامكام موسكى بكن وعلكر)ع( باحتضكان المرككز مرقكدوالتاري ي الكذح يتميكل 
مكككن الزائكككرين ممكككا دفكككع السككككان فكككي  ف اصكككة مكككن ااريكككاف الموكككاورة لتكككوفر فكككرص العمكككل حيكككث يسكككتقبل سككك ويا مئكككات املككك

تبات المقدسة في القطر وكذلك ا ستيطان حول المركز ب كل تومعات حضرية     ا في ذلك   ن المدن التي تحتضن الع
الحككال فككي  احيككة المدحتيككة التككي يضككم مركزهككا مرقككد الحمككزة )ع( فككال مو الحضككرح فككي  المركككزين  تطككور بلضككل ووككود تمككك 

 المراقد .
 

 المبحث الثاني : العوامل الجغرافية المؤثرة في توزيع السكان البيئي
ضر والريليين بين و ات المحافظة  بد من ك ف ااسباب التكي ا صورة التباين المكا ي لتوزيع سكان الحبعد أن عرف 

، م فكي البيئتكين الحضكرية والريليكة، أ  ا العاقات المكا ية التي تلسر تركز السكان أو عدم ترككزهاينكا ت تقف ورام هذا التب
هككذا التبككاين ودروككة الكيافككة وفككي هككذا الموككال تقككدم الوةرافيككون بدراسككات عديككدة اسككت دفت تحديككد دور العوامككل الوةرافيككة فككي 

وأساليب الحياة ،وعمى هذا ااساس يرتبط التوزيع البيئي لسككان المحافظكة بوممكة مكن تمكك العوامكل التكي توضكح العاقكة بكين 
ال صككائص فيمككا بي  ككا ب كككل متككرابط السكككان واارض ،الكيليككة التككي يعككيش في ككا السكككان فككي بيئككت م، ووالبككا مككا تتككدا ل هككذا 

دراسكة تك يير هكذا العوامكل فكي ل واوكل م مامكح هكذا التوزيكع بحيكث يصكعب تحديكد مقكدار ت ييرهكا ب ككل م لصكومعقد في رس
 , Trewartha( أساسككا فككي تحديككدها )Trewarthaتريواريككا ة البيئككي أعتمككد البحككث عمككى تصكك يف )توزيككع سكككان المحافظكك

1969 , P80،)  التوزيكع ولكم   كر إلكى بقيكة العوامكل اا كرث لعكدم وضكوح وقد ت اول ا العوامل التي ل ا ااير اللعمكي فكي هكذا
 :وتتميل هذا العوامل في ،ت ييرها في توزيع سكان المحافظة البيئي

 . العوامل الطبيعية وتتميل في  دراسة الموقع الوةرافي و السطح والم اخ والموارد المائية والتربة - 7
 وال قل ووسائمه. اري ية والدي ية والص اعية والمراتب اإلداريةالعوامل الب رية وتتميل في دراسة العوامل الت - 7
 العوامل الديموورافية وتتميل في دراسة أير حركتي السكان الطبيعية والمكا ية . - 3
تكتحكم العوامكل  الطبيعيكة تحكمكا واضكحا فكي توزيكع السككان وكيكافت م فكي المككان فكي الكييكر   : العوامل الطبيعية -أوال

عالم و سيما في الو ات الوافة التي يرتبط توزيع السكان في ا ارتباطا وييقا بالموارد المائيكة السكطحية والووفيكة، من و ات ال
ويتومى ت يير هذا العوامل ب كل واضح في توزيكع سككان الكريليين حيكث يعكد ال  كاط الزراعكي الكذح يمارسكه السككان ااسكاس 

تبط هكذا ال  كاط  ارتباطكا وييقكا ب صكائص البيئكة الطبيعيكة وسكوف  ت ككاول الكوظيلي ل كم الكذح يميكزهم عكن سككان الحضكر ويكر 
 هذا ال صائص بقدر ت ييرها في هذا التوزيع دون التعمق في تلاصيم ا

 ،بيئكات م تملكة متقاربكة أو متباعكدةويقصد به العاقكات المكا يكة بكين البيئكة المدروسكة ومكا يحكيط ب كا مكن  : الموقع -أ
 ا الموقكككع قيمككة المكككان وأهميتككه التككي قككد تتةيكككر تبعككا لمتطككور الحضككارح فككي العككالم ) الوكككوهرح،وعمككى ضككوم ذلككك يلسككر هككذ

( وبصدد دراسة أهمية موقع المحافظة الوةرافي في وذب السكان وا ستيطان في ا  بد من تحديدا ف ي  463ص ،7988
السك ل الرسكوبي  التكي يوكرح فوق كا   كر  ( تقكع إلكى الو كوب مكن العاصكمة بةكداد  فكي قمكب م طقكة7كما تبدو في ال ارطة )
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اللرات والتي تعرف بم طقة )اللرات ااوسط( ف ي بميابكة حمقكة وصكل بكين العاصكمة)بةداد( المحافظكة ااولكى  ومرككز اليقكل 
 السكا ي في القطر وبين محافظات اللرات ااوسط والو وبية

يوابية مت وعة فضا عن تاري  ا الطويل الذح يمتكد أن لموقع المحافظة هذا وما تتمتع به من  صائص وةرافية ا    
، و  تكزال عمى مدث ذلكك التكاريخ و مكوهم وذبت السكان لم ورة إلي ا 37ص 7009إلى االف اليالث قبل المياد )معروف،

فككي الوقككت الحاضككر ت كككل هككدف لطمككوح لككبعض سكككان المحافظككات الموككاورة ، وهككذا يع ككي أن أهميككة موقع ككا الوةرافككي قككد 
ايدت في الوقت الحاضر والدليل عمى ذلك أ  ا ت كل أحدث مراكز اليقل السكا ي في القطكر والمحافظكة ااولكى مكن حيكث تز 

 حوم السكان بين محافظات اللرات ااوسط بالروم من صةر مساحت ا التي  ذكر اها سابقا .
امكل الطبيعيكة التكي تكؤير فكي توزيكع يعد ت وع أ كال السطح مابين )السك ول وال ضكاب والوبكال( مكن العو  : السطح -ب

السكككان وتبككاين كيككافت م ،وتتميككز السكك ول ب كككل عككام مككن أ سككب المواقككع وأفضككم ا فككي وككذب التومعككات السكككا ية واسككتيطا  ا 
الحضككرية والريليككة مككن بقيككة أ ككواع مظككاهر السككطح لسكك ولة أقامكككة كافككة أ ككواع المبككا ي و الم  ككيت عمي ككا و ككق طككرق ال قكككل 

بكافككة العمميككات الزراعيككة ،  وكمكا أ ككر ا سككابقا  أن  المحافظككة تعككد وكزم مككن م طقككة السكك ل الرسككوبي الم بسككط  وسك ولة القيككام
والم حدر تدريويا  حو الو وب لذلك يتميز السطح في المحافظة با بساطه الذح ي حدر تدريويا  حو الو وب ال كرقي بمعكدل 

م فككوق سككطح البحككر يمككر فككي أقسككام ا  47ا رتلككاع المتسككاوح  ( أن  ككط 4سككم  لكككل كيمومتر،وكمككا يبككدو فككي ال ارطككة) 70
 ( . 53ص 7967يمر من و وب ا )عبد اإلله كربل ، 70ال مالية و ط ا رتلاع 

ومع ذلك   ي موا السكطح مكن بعكض الكتال الم ت كرة فكي بعكض أوكزام السكطح إلكى وا كب م كاطق كتكوف اا  كار التكي 
ل ا ،وفد  وعت ظروف ا بساط السطح في وذب السكان وا سكتيطان في كا ب ككل  ترتلع بضعة أمتار عن الم اطق المواورة

تومعككات ريليككة م ككذ القككدم قككرب موككارح اا  ككار والوككداول أو بعيككدة ع  ككا قمككيا لتةطككي كافككة مسككاحة المحافظككة السكك مية التككي 
لع  سبة السككان الكريليين في كا ب كاف تتميز بمائمة سطح ا لمزراعة وس ولة القيام بم تمف العمميات المرتبطة ب ا لذلك ترت

محافظتي كربام وال وف المواورتان ل ا التي ت كل حافكة ال ضكبة الةربيكة وكزما كبيكرا مكن مسكاحت ما ، وكمكا سكاعد ا بسكاط 
السكككطح فكككي تومكككع السككككان فكككي الم كككاطق الحضكككرية )المكككدن( لسككك ولة أقامكككة  كافكككة الم  كككيت السكككك ية والصككك اعية والتواريكككة 

 ،و ق طرق ال قل والموصات والى وير ذلك . والحكومية
و ست تل مما ورد أن صلة ا  بسكاط لسكطح المحافظكة والكذح يعكد وكزم مكن الم طقكة الوسكطى لمسك ل الرسكوبي فكد سكاهم 
مكع ال صككائص اا كرث  فككي تومكع السكككان واسكتقرارهم  ويككم  مكوهم فككي الم كاطق الريليككة والحضكرية  وعم ككا مكن المحافظككات 

 .7997راتب متقدمة في القطر من حيث حوم السكان حيث تواوز سكا  ا المميون  سمة في تعداد التي تحتل م
يككؤير الم ككاخ فككي توزيككع السكككان وتبككاين كيككافت م بصككورة مبا ككرة مككن  ككال تكك ييرا عمككى وظككائف اإل سككان  : المنااا  -ت

ا أساسيا في ت كيل التربة وال بات الطبيعي العضوية ووير مبا رة حيث ي عكس ت ييرا عمى العماليات الزراعية  لكو ه ضابط
 والزراعي ، وقد أ ذ موضوع ت يير الم اخ عمى حياة السكان أهمية كبيرة من قيل

ال كككعوب و  صكككيت ا  الوةكككرافيين الحتميكككين أميكككال) ه توتكككون( الكككذح أعتقكككد أن الم كككاخ هكككو المحكككدد الرئيسكككي لطاقكككات
رة وميكة فككي توزيككع السككان الككريليين حيككث يمارسكوا ال  ككاط الزراعككي ( و يبككرز تك يير الم ككاخ بصككو  705،ص7007)ال لكاف، 

الذح يرتبط بالم كاخ، وب ككل عكام   ي تمكف م كاخ المحافظكة عكن م كاخ وسكط وو كوب العكراق ، و ظكرا لتعكدد ع اصكر الم كاخ 
 ارة واامطار.سوف  ت اول الع اصر التي ل ا ااير اللعمي في التوزيع البيئي لسكان المحافظة أ  وهي دروة الحر 

 
 (4 ارطة رقم )
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 أقسام السطح في محافظة بابل

، بكل، رسكالة ماوسكتير )ويكر م  كورة(، دراسكة وةرافيكة لم ظومكة الكرح فكي محافظكة بادر : عمي صاحب الموسوحالمص
 .7989اب، وامعة البصرة، كمية امد
فككي توزيككع السكككان عامككة والككريليين  اصككة : تعككد دروككة الحككرارة مككن أهككم الع اصككر الم ا يككة المككؤيرة  دروككة الحككرارة -7

، تربة والحياة ال باتية والزراعيةلكو  ا تحدد القيمة اللعمية لألمطار من  ال ت ييرها عمى التب ر وبالتالي ي عكس أيرا عمى ال
 (  ككرث ارتلاع ككا بصككورة3ولككدث دراسككة دروككات الحككرارة المسككومة فككي المحافظككة كمككا يتضككح ذلككك فككي مؤ ككرات وككدول رقككم )

تدريويا من   ر  باط حتى تبمغ ذروت ا في   ر تموز وت  لض بعد ذلكك تكدريويا حتكى تبمكغ أد اهكا فكي  ك ر ككا ون يكا ي 
وهذا المؤ رات تدل عمى ارتلاع المدث الحرارح الس وح والكذح يع كي أطالكة فصكل الصكيف وهكو فصكل الحكرارة وقصكر فصكل 

 .()ا عتدال )البرودة( وفصمي الربيع وال ريف ال تام
: وكما أ ر ا سابقا أن المحافظة تقع ضمن الم طقة الوسطى من القطر ف ي ليست أحسن حا  من بقيكة  اامطار -7

( تمتكاز بقمكة سكقوط اامطكار ويقتصكر سكقوط ا فكي فصكمي 3المحافظات من  احية سقوط اامطار، وكما تبدو فكي الوكدول )
حر المتوسط ، أن ارتلاع دروات الحرارة فكي المحافظكة  كال فصكل ال تام والربيع وهي متلقة مع  ظام سقوط المطر في الب

الصيف وقمة سقوط اامطار وتركزها في فصل ال تام اعتمد السكان الريليين في الزراعة عمى الموارد المائية السطحية ان 
حسب تص يف ديمكارتون كميات اامطار الساقطة المؤ رة في الودول   تساعد عمى قيام الزراعة ف ي تعا ي من الولاف و 

لألقككاليم الم ا يككة فكك ن المحافظككة تقككع ضككمن م ككاخ ااقككاليم  الوافككة والتككي تتضككح مككن المعادلككة التاليككة التككي عمككى أساسكك ا تككم 
 :التص يف
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 ا لمعدل الس وح لألمطارالولاف=
بمع ككى أن  (5( فكك ذا كا ككت ال تيوككة أقككل مككن )749،ص7008)  ككرف ، 70المعككدل السكك وح لمككدروات الحككرارة         

  3،77=  70   73،5/  706،79(  و= 3الم طقكككة تعكككا ي مكككن الولكككاف وبتطبيكككق هكككذا المعادلكككة عمكككى مؤ كككرات وكككدول )
 فال تيوة تؤ ر حالة الولاف في المحافظة لذلك اعتمد السكان الريليين في الزراعة عمى الموارد المائية السطحية.

هم العوامل الطبيعية التي تؤير في توزيع السكان البيئي)الريف والحضر( : تعد الموارد المائية من أ الموارد المائية -ث
عمى حدا سوام اهميته في الحياة ،وتتعاظم هذا ااهمية في الو ات الوافة و بة الوافة حتى أرتبط توزيع السككان فكي تمكك 

، وع كد (773، ص7990)السكامرائي،  مكا تككون د يمكة عمي كا الو ات مع توزيع الموارد المائية و سيما السطحية التي والبكا
(  احككظ  أن وريككان المككوارد المائيككة فككي المحافظككة وككامت متلقككة مككع ا حككدار السككطح  4ال ظككر إلككى  ارطككة المككوارد المائيككة )

وكما بتضح في ال ارطة أن   ر اللرات يد ل المحافظة ع د و ات ا ال مالية الةربية فكي  احيكة السكك درية بعكد  رووكه مكن 
ا بار المواورة يم ي حدر و وبا بموازاة حدود المحافظة اإلدارية مع محافظة كربام التي يد م ا مكرتين ع كد  احيكة محافظة ا

الحسككي ية ومركككز قضككام ال  ديككة وبعككد القضككام يسككتمر فككي وريا ككه  و وبككا لي كككل  ككط الحككدود بككين محككافظتي كككربام وبابككل 
الكوفككة والعباسككية أمككا  ككط الحمككة الموككرث القككديم لم  ككر اللككرات فقككد تككم  كمككم يتلككرع ال  ككر الككى فككرعين5وو ككوب مدي ككة الكلككل ب

تةذيته بالمياا من مقدمة سدة ال  دية وي حدر هذا ال ط و وبا حتى  يد ل مدي ة الحمة حيث ي طرها إلى قسكمين ، ويسكتمر 
 في وريا ه و وبا ليد ل مركز قضام ال ا مية و احية ال وممي

 (3ودول رقم )
 (7007- 7987  رية لدروات الحرارة واامطار في محافظة بابل لممدة )المعد ت ال 

 اامطار )ممم( دروات الحرارة م ال  ر
 73.5 70.7 كا ون يا ي

 74.3 77.7  باط

 77.7 77.5 أذار

 77.8 73.3  يسان

 7.4 78.9 مايس

 0.07 37.6 حزيران

 - 35.8 تموز

 - 34.5 أب

 0.07 30.7 أيمول

 6.7 76.7 ت رين أول

 75.7 77.9 ت رين يا ي

 76.9 73.5 كا ون أول

 706.79 73.5 المعدل

وم ورية العراق ، وزارة العموم والتك ولوويا ، ال يئة العامة لأل وام الووية والرصكد الزلزالكي ، قسكم الم كاخ ، )  المصدر:
 . 7008بيا ات وير م  ورة ( ، 

ية  ويتلرع من   ر اللرات والحمكة عكدد كبيكر مكن الوكداول التكي ت ت كر فكي التي ي رج م  ا ليد ل حدود محافظة القادس
كافة و ات المحافظة وهكذا يتضح من  ارطة المكوارد المائيكة أن وميكع المسكتوط ات الب كرية حضكرية كا كت أو ريليكة   ك ة 
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وضح امتكداد الموكارح المائيكة بلضل هذا الموارد التي ت ت ر في كافة و ات المحافظة   كما يبدو ذلك من ال ارطة  التي ت
السطحية و بكات الرح والبزل في كافة و ات المحافظة تقريبا أن توفر الموارد المائية من وا كب وتكوفر المقومكات الزراعيكة 
اا رث من وا ب أ ر   وع السكان الكريليين عمكى التومكع ب ككل قكرث تمتكد عمكى طكول تمكك الموكارح حيكث يمكارس معظكم 

عة، وكما  وع وريان هذا المكوارد فكي   كوم المكدن وتطورهكا مكن  كال وكذب سككان الحضكر إلكى المكدن السكان حرفة الزرا
ومراكز ال واحي سوام بصورة مبا رة من  ال أهميكة الميكاا فكي الحيكاة اليوميكة لمسككان أو بصكورة ويكر مبا كرة حيكث توكذب 

ودهككا  والتككي والبككا مككا  تتركككز فككي المككدن كمككا هككو اا  ككار العديككد مككن الصكك اعات التككي بككدورها توككذب السكككان فككي م ككاطق وو
الحال في مدي ة ااسك درية التي وذبت السكان بلضل الص اعة ، وهكذا تتضكح أهميكة المكوارد المائيكة  السكطحية فكي توزيكع 

 سكان الحضر والريليين معا .                   
 ( 5 كل رقم ) 

  بكة اا  ار ووداول الرح في محافظة بابل

 
عبد اإلله رزوقي كربل ، التباين المكا ي لكلايكة أ ظمكة الصكرف ) البكزل ( واستصكاح اارض فكي محافظكة لمصدر : ا

 . 707، ص 7007بابل ، أطروحة دكتوراا ) وير م  ورة ( ، كمية امداب ، وامعة بةداد ، 
 
تكككوزيع م وترككككزهم مكككع توزيكككع التكككرب : يظ كككر أيكككر التربكككة فكككي توزيكككع السككككان و سكككيما الكككريليين لدروكككة ارتكككبط التربكككة  -ج

ال صكبة الصككالحة لإل تكاج الزراعككي ،وقكد حككاول الكييككر مكن البككاحيين الكربط بككين عاقككة وكرف التربككة أو مموحت كا وبككين أعككادة 
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توزيع السكان وكيافت م ، وبصكدد دراسكة تك يير التربكة فكي توزيكع سككان المحافظكة فك ن ذلكك يبكدو بوضكوح ع كد مقار كة  ارطكة 
(م  كا  احكظ أن الم كاطق التكي تتواوكد في كا تربتكي 7( مع  ارطة توزيع المستوط ات الب رية )5ترب في المحافظة )توزيع ال

كتوف اا  ار وأحواض اا  ار الموزعتان عمى وا بي  طي ال  دية و الحمة والم اطق المواورة ل ا، يتركز فوق كا أكيكر مكن 
سككوبية الم قولة،تربككة كتككوف اا  ككار التككي تقككع عمككى وككا بي  ككط ال  ديككة % مككن السكككان الككريليين لكو  مككا مككن التككرب الر 85

وهككي مكن أفضكل أ ككواع و ا بال  كو ة تربكة مزيوككه مكن الرمكل الككدقيق إلكى مزيوكي طي ككي وري كي لكذلك يتميككز  سكي والحمكة وهكي
المكام البكاط ي ممكا  الترب في المحافظة حيث  تتميز بصرف ا  الويدة و ا  لكاض  سكبة اامكاح في كا  رتلاع كا عكن مسكتوث

(  بارتلاع  777ص 7977وعم ا مائمة ل مو معظم المحاصيل الزراعية لذلك تزداد في ا كيافة ا ست دام الزراعي )كربل ،
،  أمككا تربككة أحككواض اا  ككار و ككات المحافظككة ال ككمالية والوسككطىالكيافككة السكككا ية في ككا وت ت ككر هككذا ال ككوع مككن التككرب فككي 

( من مكو ات ا وهكي ذات مموحكة 70 - 50 ا البعيدة عن ال  ر  ف ي تربة طي ية ي كل الطين  سبة )المواورة ل ا ع د و ات
عالية  اصكة فكي الم كاطق ااكيكر ا  لاضكا لقرب كا مكن مسكتوث المكام الوكوفي لكذلك تتطمكب هكذا الم كاطق بت  كام مبكازل ذات 

في و ات ا الو وبية والو وبيكة ال كرقية  لكذلك تميكز ريكف   كلامة عالية في تصريف المياا الزائدة وي ت ر هذا ال وع من التربة
تمك الم اطق و سيما ريف   احية الكلل بطردها لمسكان لتلاقم  سبة المموحة في التربة التي توعم ا م  لضة اإل تاوية  ،أما 

لك تككون أقكل وككذبا بقيكة أ كواع التكرب التككي تتكوزع فكي بعككض و كات المحافظكة ف ككي ليسكت أحسكن حكال مككن التكرب السكابقة لككذ
لمسكان ،وتودر اإل ارة ه ا أن أيكر التربكة فكي التبكاين المككا ي لمتوزيكع السككان البيئكي أقكل وضكوحا مكن المكوارد المائيكة وذلكك 
بتمكككان استصككاح ا ومعالوككة مموحت ككا  ،ويتضككح ممككا ورد أن  صككائص المحافظككة الطبيعيككة مككن ا بسككاط سككطح ا وا حككدارا 

ح حدد وريان الموارد المائية فوقه إلى وا ب  صوبة تربته الرسوبية كان ل ا دور كبير فكي تلكوق التدريوي  حو الو وب الذ
(  وأذا مككا اسككتي ي ا مركككز المحافظككة) مدي ككة 7997 ككر تعككداد سكككا ي)عككدد السكككان الككريليين عمككى سكككان الحضككر قمككيا فككي أ

لكا ككت  سككبة السكككان  7997ين فككي تعككداد % مككن مومككل السكككان الحضككري46الحمككة( التككي ي كككل  سككبة سكككان الحضككر في ككا 
، وهكذا يتضح أن ال صائص الطبيعية لم ت لكرد وحكدها ع الريلي عمى المحافظة ب كل عام% لساد الطاب75الريليين حوالي 

في تحديد توزيع السكان البيئي بل ساهمت مع ا العوامل الب رية التي لعبت دورا م ما في هذا التوزيكع و سكيما توزيكع سككان 
 لحضر .ا
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 ( 6 كل رقم ) 

 أص اف التربة في محافظة بابل

 
عبد اإلله رزوقي كربل ، التباين المكا ي لكلايكة أ ظمكة الصكرف ) البكزل ( واستصكاح اارض فكي محافظكة المصدر : 

 . 746، ص 7007بابل ، أطروحة دكتوراا ) وير م  ورة ( ، كمية امداب ، وامعة بةداد ، 
: إذ كا ت العوامل الطبيعية ذات أير فعال في توزيع السكان البيئي وعمى ووه التحديكد الكريليين  وامل الب ريةالع -يا يا

مكك  م ، فكك ن العوامككل الب ككرية هككي اا ككرث سككاهمت فككي هككذا التوزيككع وبككدروات متلاوتككة وبالتحديككد فككي توزيككع السكككان الحضككر 
 ات الميدا يكككككككككككككة أتضكككككككككككككح ل كككككككككككككا أن العامكككككككككككككلوع كككككككككككككد أستلصكككككككككككككائ ا عكككككككككككككن أيكككككككككككككر هكككككككككككككذا العوامكككككككككككككل مكككككككككككككن  كككككككككككككال الزيكككككككككككككار 

 الص اعي والعامل التاري ي الدي ي من أكير العوامل الب رية المؤيرة في هذا التوزيع:                        
: تؤدح الص اعة دورا م ما في التوزيع البيئي لمسكان وتباي ه وقكد تضكاعف أهميكة هكذا الكدور فكي  العامل الص اعي -أ

يوة لمتطور ال ائل الذح طرأ عمي ا ،وتكؤير الصك اعة فكي هكذا  التوزيكع مكن وكا بين أحكدهما مبا كر ويتميكل الوقت الحاضر  ت
تتكوطن فكي المكدن  بالتركز السكا ي القريب م  ا واا ر وير مبا ر ويتميل بقدرت ا في وذب السكان الريليين ا  ا والبكا مكا

التوزيككع البيئككي لسكككان محافظككة بابككل ف  ككه يتضككح مككن عة فككي (، وبصككدد دراسككة أيككر الصكك ا768،ص7980الكبيككرة )ال ككماع،
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، فقكد ق توط  ا ب كل تومعكات حضكرية ال تباين توزيع ا بين وحدات المحافظة اإلدارية وبالتالي وذبت السكان إلى م اط
بلضكككل تكككوطن عكككدد مكككن الصككك اعات الكبيكككرة  7987 مكككا ا سكككتيطان الحضكككرح وتطكككور فكككي   احيكككة اإلسكككك درية فكككي تعكككداد 

كالص اعات الميكا يكية وم   ة توليد الطاقة الك ربائية وم  يت التص يع العسكرح، وكما ساهم ترككز الصك اعة فكي  مركزهكا 
م  ككك ة عكككام  (7079التكككي حصككمت في كككا زيكككادة كبيككرة فكككي عكككدد الم  ككيت الصككك اعية الصككةيرة والكبيكككرة  التكككي بمةككت ) )الحمككة(
مككو الحضكككرح فكككي مدي ككة الحمكككة ، وكمككا سكككاهمت الصكك اعة فكككي وكككذب ( إلكككى تزايككد سكككرعة ال 69ص،7999)الكعبككي، 7997

وم  كك ة توليككد الطاقككة السكككان الحضككر إلككى مركككز قضككام المسككيب حيككث يتركككز فيككه عككدد مككن الصكك اعات كصكك اعة ااسككم ت 
ا لعمكل ، ويمكن القول أن الص اعة قد أيرت في توزيع السكان الحضريين في المحافظة باعتبارها تميل قطاعا م مالك ربائية

 .السكان ووذب م  في مركزح قضائي الحمة والمسيب و احية اإلسك درية
: يؤدح هذا العامل إلى تباين توزيكع السككان البيئكي مكا بكين الحضكر والكريليين ويبكرز أيكرا  العامل الدي ي والتاري ي -ب

مكاكن المقدسكة السككان ب ككل تومعكات بصورة وميكة فكي المكدن الدي يكة ذات التكاريخ الطويكل حيكث توكذب المراقكد الدي يكة  واا
( وت ت كككر فكككي عمكككوم المحافظكككة عكككدد كبيكككر مكككن المراقكككد الدي يكككة لائمكككة 54،ص7989حول كككا )محسكككن، حضكككرية  لاسكككتيطان

وااوليام والصالحين إلى وا ب بعض الم كاطق اايريكة إ  أن أيكر هكذا المراقكد والم كاطق اايريكة وتاري  كا العريكق فكي توزيكع 
ة البيئككي تتومككى صككورته فككي مركككز قضككام الحمككة و ككواحي القاسككم و المدحتيككة واامككام التككي تتككوزع في ككا المراقككد سكككان المحافظكك

( 9حيث  اهز ) 7707، وقد ساهم تاريخ   وم التطور الحضرح في مدي ة الحمة الذح بدأ م ذ عام مةالدي ية والتاري ية الم 
ن مواقككع أيريككة  ا صككة حتككى يوم ككا هككذا  دور كبيككر فككي وككذب ( و إلككى وا ككب مككا تتمتككع بككه مكك78،ص7008قكرون )الةزالككي،

السكان الي ا وا ستيطان في ا ب كل تومعات حضرية عمى مر ذلك التاريخ و  تكزال المدي كة ت ككل  هكدف  طموحكات لكييكر 
ت المراقككد ، ممككا وعم ككا مركككز اليقككل السكككا ي ااول فككي المحافظككة وكمككا سككاهملم ككاطق الموككاورة  الوافككدين الي ككامككن سكككان ا

الدي ية في  مو المراكز الحضرية التي تحوي ا حيث يوفد الي ا س ويا مئكات االكف مكن الزائكرين سك ويا ممكا تكوفر فكرص عمكل 
لتقكدم  دمككة لمزائككرين وبالتككالي تصكبح مراكككز وككذب لمسكككان و اصكة مككن الم ككاطق الريليككة الموكاورة ، فقككد تزايككدت  سككبة سكككان 

بلضكل مرقكد  )القاسكم بكن اامكام موسكى  7997في تعداد  5/50إلى  7977في تعداد  5/47الحضر في  احية القاسم من 
بكن وعلكر( )ع( وكككذلك الحكال فكي مركككز  احيكة المدحتيكة حيككث مرقكد الحمكزة الككذح يعكود  سكمه إلككى العبكاس بكن عمككي بكن أبككي 

اري يكككة الرئيسكككية التكككي تتكككوزع فكككي طالكككب )ع( والكككذح يعكككرف )الحمكككزة الةربكككي( ، وتوكككدر اإل كككارة ه كككا أن المراقكككد الدي يكككة والت
محافظكككات القطكككر وم  كككا )ككككربام، ال وكككف( تتسكككم بارتلكككاع   سكككبة سككككان الحضكككر في كككا إذ توكككذب هكككذا المرقكككد السككككان فكككي 

 ( .75ص 7989ا ستيطان حول ا أو بالقرب م  ا ب كل تومعات حضرية )محسن ،
عككام مككن وكككا بيين الوا ككب ااول أ  ككا توكككذب  : تكككؤير طككرق ال قككل فكككي توزيككع السكككان ب ككككل طككرق ال قككل ووسككائمه -ت

التومعات السكا ية ع د م اطق تقاطع ا أوفي م تصل ا لتقدم  دمة لممسافرين أما الوا ب اليا ي ف ي توكذب الصك اعة التكي 
 بدورها تعمل في وذب السكان إلى أماكن توط  ا ،وبصدد دراسة أيكر طكرق ال قكل فكي التوزيكع البيئكي لمسككان المحافظكة ذلكك

(م  ا  رث تمتع المحافظة ب بكة واسكعة مكن طكرق ال قكل البريكة وهكي عمكى  كوعين م  كا الطكرق  6يبدو بوضوح في  ارطة)  
(كمككم والكككذح يككربط العاصككمة بةكككداد 700بةككداد بطككول ) -الرئيسككية التككي تككربط المحافظكككة بالمحافظككات الموككاورة  طريككق حمكككة

القادسكية –كمكم وطريكق حمكة 40كمم وحمكة ككربام بطكول 60وف بطول  –بمحافظات اللرات ااوسط والو وبية و طريق حمة 
كككوت وحمككة اا بككار، أمككا الطككرق اليا ويككة ف ككي التككي تككربط مركككز الوحككدات اإلداريككة  مككع القككرث  -كمككم وطريككق حمككة65بطككول 

القاسككم  - كميةعكوفي وطريكق ال ا–الموكاورة والبكا تككون هكذا الطككرق ريليكة قصكيرة القسكم م  ككا معبكدة  كطريكق حمكة ط مازيككة 
وقد ساهمت هذا الطرق في  مو التوارة في مدي ة الحمة باعتبارها حمقة وصل بين العاصكمة بةكداد والمحافظكات الواقعكة إلكى 
و وب ا وبالتالي ساهمت في زيادة فرص العمل مما  وعت السكان بال ورة الي ا وكما  مت الكيير من القكرث وال كواحي التكي 
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القادسية وقرية الحصوة الواقعة عمى الطريق بين بةكداد وبابكل –ة الدبمة الواقعة عمى طريق حمة تقع في م تصف الطرق كقري
 0وكذلك  مو مركز  احية الكلل الذح يربط المحافظة بمحافظة ال وف 

 : يؤير ا تاف الوحدات اإلدارية من حيث مراتب ا في توزيع السككان البيئكي وذلكك لتبكاين مسكتوث المراتب اإلدارية -ث
كافة ال دمات الحكومية المتاحة  المقدمة ل ا ،وفي قطر ا حيث تتمتع مراكز المحافظات ب صيب أوفر من حيث الكم وال كوع 
من تمك ال دمات المقدمة إلى مراكز ااقضية و ال واحي مما يؤدح إلى ا تاف فكي موكا ت التوظيكف والعمكل فكي م تمكف 

)وفكككي محافظكككة بابكككل وحيكككث تتمتكككع مدي كككة الحمكككة )مرككككز  يكككع السككككان البيئكككياا  كككطة ا قتصكككادية ممكككا يككك عكس أيكككرا فكككي توز 
المحافظة( ب فضل ال دمات الحكومية المتاحة )الصحية واليقافية والترفي ية والبمدية ( لكو  كا مرككز المحافظكة الرئيسكي وكمكا 

التاري ي إلى ا تداد ت يير قوة % من مومل السكان وفد أدث هذا العامل إلى وا ب العامل الص اعي و 40أ  ا تضم حوالي 
 لس الحالة في مركز قضام المسيب و احية اإلسك درية ، وهكذا  احكظ  روذب السكان الي ا و سيما السكان الريليين وتتكر 

المدن المكذكورة ممكا سكبب فكي ا كتاف الوحكدات اإلداريكة فكي هكذا التوزيكع ، وكمكا تكؤير  يقوث الوذب في المحافظة تتركز ف
رارات اإلدارية التي تةير مراتب الوحكدات اإلداريكة مكن) قريكة إلكى  احيكة ومكن  احيكة إلكى قضكام( فكي توزيكع السككان بعض الق

 البيئي بين تمك الوحدات التي حصل التةير في ا.
: وتتميكككل بحركتكككي السككككان الطبيعيكككة والمكا يكككة التكككي ل كككا ا عكاسكككات ا عمكككى هكككذا التوزيكككع ومكككا  العوامكككل الديموورافيكككة -ج

الحضرية التي ت مو ب كل متزايد يلكوق كييكرا عكن م كاطق  ةطمب من أمكا ية أعادة التوزيع مستقبا  اصة في م اطق البيئيت
البيئة الريلية  تيوة لمحرككة السككان المسكتمرة والتكي تككون والبكا مكن الريكف إلكى الحضكر وذلكك لعكدم تككافؤ فكرص العمكل بكين 

 0 البيئتين وس ت اول ذلك في المبحث اليالث
و ست تل لكل ما ورد لمومل ت يير ال صائص الوةرافية )الطبيعية والب رية( في  توزيع سكان المحافظة مابين الحضر 
والريككف ،أن  توزيككع ال صككائص الب ككرية فككي  المحافظككة كككان أكيككر تباي ككا مككن توزيككع ال صككائص الطبيعيككة ،ممككا وعككل توزيككع 

التوزيع وهما ال مط المتومع الذح يسكود فكي م كاطق حضكرية محكددة حيكث السكان في  البيئتين ي كان  مطين م تملين من 
تتومع تمك ال صائص ، وال مط الم ت ر الذح يسود في كافة الم اطق الريلية حيث تتوزع ال صائص الطبيعية بصورة أكير 

 .و ات المحافظة الم تملة حيث أ ت ر السكان وفق توزيع هذا ال صائص يعدالة أن صح التعبير ف
 

 المبحث الثالث : تحميل التباين بين سكان الحضر والريفيين في النمو وخصائص تركيب النوعي والعمري
أدث توزيككع السكككان مككابين الحضككر والريككف إلككى التبككاين بي  مككا فككي ال مككو و صككائص التركيككب  اصككة فككي   صككائص 

يككة الكبككرث )الككو دات والوفيككات وال وككرة( )وار يككه السكككان الطبيعيككة ) ال وعيككة والعمريككة( التككي تعككد  تاوككا لمعمميككات الديمووراف
 (707، ص7974،

 التبااااااااااااااااين فاااااااااااااااي النماااااااااااااااو العاااااااااااااااام باااااااااااااااين ساااااااااااااااكان البيئتاااااااااااااااين الحضااااااااااااااارية والريفياااااااااااااااة فاااااااااااااااي  -أوالا 
 محافظة بابل :

يقصككد بككال مو العككام تةيككر السكككان ا يوككابي أو السككمبي ال ككاتل عككن حركتككي السكككان الطبيعيككة والمكا يككة ،ويقصككد بالحركككة 
ةيكر السككان الطبيعكي ال كاتل مكن اللكرق بكين معكد ت الكو دات والوفيكات و  يلتكرض أن تككون زيكادة طبيعيكة بقكدر مكا ااولى ت

هككي تةيكككر طبيعككي  تائوكككه الزيككادة أو ال قصكككان ، أمككا الحرككككة اليا يككة تع كككي ال وككرة وهكككي اا ككرث  تائو كككا الزيككادة مكككن  كككال 
الحرككة الطبيعكة العامكل ااساسكي فكي  مكو الموتمكع )المعوكم الكديموورافي الوافدين وال قصان مكن  كال ال كازحين،ولكن تبقكى 

 ( . 737،بدون س ة طبع ص
ادة ب كككل مسككتمر  ككال مككدة ويتضككح مككن الوككدول ) أن حوككم السكككان الحضككر والريككف فككي المحافظككة يتوككه  حككو الزيكك

(  التبكاين فكي معكدل ال مكو 5فكي وكدول رقكم )، وهذا الزيادة  اتوة من حركتي السكان الطبيعيكة والمكا يكة، وكمكا يبكدو الدراسة
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 7987  -7977% سكك ويا  ككال المككدة بككين تعككدادح  6/4بككين سكككان الحضككر والريككف ، حيككث  مككا سكككان الحضككر بمعككدل 
% س ويا ويعكزث هكذا  ا رتلكاع و ا   لكاض فكي  6/7سوث  7997-7987بي ما لم يسول سكان الحضر في المدة اليا ية 

إلكى حركككة السككان المكا يككة التككي كا كت  حككو الم كاطق الحضككرية )المكدن( فككي اللتكرة ااولككى لتككوفر معكدل  مككو سككان الحضككر 
عوامل الوذب التي تتميكل بلكرص العمكل فكي المكدن الكبيكرة و سكيما مكدي تي الحمكة و اإلسكك درية حيكث تضكاعف حوكم سككان 

دها اإلداريكككة كالصككك اعات الميكا يكيكككة الحضكككر فكككي المدي كككة  اا يكككرة  تيوكككة لتكككوطن بعكككض الصككك اعات الكبيكككرة ضكككمن حكككدو 
وم  ئات التص يع العسكرح ، وكما ساهم موقع المحافظة الوةرافي البعيكد عكن مسكرح العمميكات العسككرية التكي  ك دت ا هكذا 

اإليرا يكة ( فكي وكذب السككان الي كا و سكيما سككان محافظكة البصكرة كمكا أ كر ا سكابقا ، أمكا ا  لككاض –اللتكرة )الحكرب العراقيكة 
عدل ال مو في اللترة اليا ية التي   دت  حرب ال ميل اليا ية يعزث إلى  تائو ا السمبية وما صاحب ا من حصكار اقتصكادح م

أدث إلى توقف العمل في الم  ئات الص اعية الكبيكرة ممكا أيكرت ب ككل مبا كر وويكر مبا كر عمكى سكوق العمكل فكي الم كاطق 
بت فكي هوكرة السككان م  مكا و اصكة مكن السككان الكذين وفكدوا الي كا فكي اللتكرة الحضرية و سيما في المدي تين المكذكورتين سكب

السابقة  وكما ساهم عدم ا ستقرار السياسي في هورة البعض من سكان الحضر في المحافظة إلى  ارج القطر  اهيك عن 
اطلكال ة الوفيكات  اصكة وفيكات اال تائل السكمبية التكي أفرزت كا  حكرب ال مكيل ااولكى واليا يكة   ومكا صكاحب ا مكن ارتلكاع  سكب

% عمكى 6/3% و4/7، وكا كت الحالكة معكوسكة تمامكا فكي  مكو سككان الريكف حيكث بمكغ معكدل ال مكو الرضع في ككا البيئتكين
التوالي ، وه ا أيضا تمعب الحركة المكا ية دورا في ارتلع وا  لاض  سبة ال مكو ان الزيكادة الطبيعيكة ال اتوكة عكن اللكرق بكين 

 دات والوفيات بين الحضر والريف   ت كل تباي ا كبيرا  بالروم من أن معكد ت الكو دات فكي الريكف تلكوق عمكى معد ت الو 
حرككة السككان المكا يكة   تيوكةمييات ا في الحضر، وهكذا يتضح تباين في معد ت ال مو العام بين سكان الحضر والريليين 

دقيقككة  بككد مككن دراسككة  صككائص السكككان ال وعيككة والعمريككة التككي تتكك ير ب كككل كبيككر ومككن أوككل ت كيككد أيككر هككذا الحركككة بصككورة 
 ب كل كبير بحركتي السكان الطبيعية والمكا ية .

 7011- 7811( مجموع السكان ومجموع سكان الحضر والريف ومعدل نموهم لممدة  4جدول رقم)
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7987 464957 776775 4،6 447734 737600 7،3 
7997 560767 95805 7،6 676095 774967 3،6 
7007   7،8   7،8 

 (4و) (7و) (7المصدر ممحق رقم )

ين سكككان) الحضككر والريككف( يقصككد بالتركيككب ال ككوعي توزيككع التبككاين فككي  صككائص التركيككب ال ككوعي والعمككرح بكك -يا يككا  
السكان حسب طبيعة الو س ذكورا و إ ايا  ،ف و يميل ال سبة بين الذكور و اإل اث لذلك  يعكس ا  تافكات العدديكة بي  مكا 

ظكككروف م  واميكككار المترتبكككة عمكككى ذلكككك ،وتتومكككى أهميكككة  دراسكككة هكككذا التركيكككب فكككي تصكككوير قكككدرات السككككان الحيويكككة وطبيعكككة
( وتتك ير  سكبة ال كوع  بوممكة مكن العوامكل أهم كا ال وكرة ب وعي كا الوافكدة والمةكادرة التكي 99،ص 7963ا قتصادية ،)واب ،

تككؤدح إلككى تبككاين  سككبة ال ككوع بككين م ككاطق الواذبككة والطككاردة ، و تت كككير هككذا ال سككبة  بككالحروب التككي تككؤدح إلككى زيككادة وفيككات 
اث عن المعتاد في الدول التي ت وض صراعا عسككريا مسكمحا  اصكة إذ أسكتمر فتكرة طويمكة ، الذكور لذلك ترتلع   سبة اإل 

أما التركيب العمرح يقصد به توزيع السكان حسب فئات السن الم تملة طبقا لما توفرا التعدادات السكا ية التي تعد المصكدر 
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 طكك  التككي يككدلي ب ككا السكككان  اصككة اإل ككاث فككي ذكككر الرئيسككي ل ككا ، ويككر أن هككذا البيا ككات   تميككل الحقيقككة كاممككة  تيوككة لم
ااعمار ع د أورام التعداد ، ويعكس هذا التركيب التاريخ ا قتصادح وا وتمكاعي لمسككان لملتكرة زم يكة تصكل إلكى  حكو قكرن 

رسكم  (  ويت اول الباحيون دراسة هذا التركيب مع التركيب ال كوعي وتميكل معكا ب ككل749،ص7008من الزمان )أبو عيا ه ،
بيا ي ي به ال رم  يدعى )هرم السكان( ويعكس هذا ال رم المامح ااساسية لم صكائص ال وعيكة والعمريكة لمموتمكع المرسكوم 

(، ومكن  Peterson ,1992, p.5( )ت والوفيكات وال وكرة وفكودا و زوحكاله ،وبت ير هذا  بالعوامل الديموورافية الكبرث )الكو دا
يمكككن أن  حككدد بعككض ا  تافككات  7997رمككي سكككان الحضككر والريككف فككي المحافظككة عككام المككذان يمككيان ه 7و7ال كككمين 

بي مكا بمةكت فكي  9/46سك ة فكي الريكف عمكا هكي عمبكه فكي الحضكر إذ بمةكت فكي الريكف  75،تلوق   سبة صةار السن دون 
وعمككى  3/ 07ر بي مككا كا ككت فككي الحضكك 87/3،و لككس الحالككة بال سككبة لكبككار السككن التككي بمةككت فككي الريككف  44/47الحضككر 

، وهكذا مؤ كر يكدل فكي ارتلكاع  سكبة اإلعالكة ترتلع في الحضر وت  لض في الريف العكس من ذلك في اللئات الوسطى التي
سكك ة لمككذكور قككي كككا  39- 35، وكمككا يتضككح الضككمور فككي فئككة أكيككر ممككا هككي عميككه بككين سكككان الحضككربككين سكككان الريككف 

ل عمى ارتلاع  سبة  زوح الذكور الذين تضم م  هذا اللئة ، وكما يتضح من ال رمين إ  أ ه في الريف أكير وضوحا مما يد
س ة  في الحضر تلوق عمى  سبت م في الريكف حيكث ي ككمون  69- 65إلى فئة  34-30ال رمين أن  سبة الذكور من فئة 

لتركيكب  بكين وهككذا يتضكح التبكاين فكي  صكائص هكذا ا ،74/78ي مكا ي ككمون فكي الريكف  سكبة فكي الحضكر ب 37/74 سبة 
 سكان الحضر والريف .
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 ( 5ودول )

 7997توزيع فئات السن ال ماسية حسب البيئة في المحافظة   

 اللئة
 الريف الحضر

 %اا اث %الذكور %اإل اث %الذكور
0-4 75،8 75،7 79،6 78،4 
5-9 75 74،4 75،9 75 
70-74 77،5 77،7 77،9 77،7 
75-79 77،7 77،7 77،9 77،4 
70-74 9،8 9،5 9،3 9،5 
75-79 8،3 8،3 8،5 8،5 
30-34 6،5 7،9 5،7 5،8 
35-39 4،3 5،7 7،8 3،8 
40-44 4،5 4،9 3،5 4،7 
45-49 3،3 3،3 7،5 3،7 
50-54 7،6 7،5 7 7،7 
55-59 7 7،8 7،4 7،4 
60-64 7،7 7،3 0،9 7،7 
65-69 7،8 7،4 7 7،3 
70-74 0،6 7 0،8 7 
75-79 0،4 0،6 0،6 0،7 
80-84 0،7 0،4 0،4 0،5 

 0،6 0،3 0،4 0،3 85اكيرمن
 700 700 700 700 

 ( 3المصدر ممحق رقم )
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 ( 1شكل رقم ) 
 7881هرم سكان الريف 
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 ( 9شكل رقم ) 
 7881هرم سكان الحضر 

 
 
 
 
 
 
 



 م0202/حزيران                جامعة بابل /األساسيةكلية التربية  مجلة             3/ العدد

 220 

 :االستنتاجات والتوصيات 

توصكمت الدراسكة إلكى عكدد مكن  7007-7987يب البيئكي لسككان محافظكة بابكل لملتكرة من  ال تحميل  صائص الترك
 :التاليةا ست تاوات والتوصيات 

وام توزيع السكان البيئي في المحافظة مابين الحضر والريف وفق ت يير ال صائص الوةرافية الطبيعيكة والب كرية،  -7
طبيعيككة وب ككرية مائمككة لقيككام ال  ككاط )الزراعككي والصكك اعي  وكككان لموقككع المحافظككة الوةرافككي ومككا يتمتككع بككه مككن  صككائص

والتوارح( له دورا كبيرا في م اصلة مومل السكان تقريبا  ما بين الحضر الذين توزعوا ي ككل تومعكات  حضكرية فكي مراككز 
اللرضكككية  المكككدن الرئيسكككية ومكككابين الريكككف حيكككث توزعكككوا  طيكككا مكككع امتكككداد الموكككارح المائيكككة السكككطحية وهكككي متلقكككة بكككذلك مكككع

 الموضوعة ل مط التوزيع .
( فقكد تلكوق السككان الكريليين فكي تعكدادح  7007-7977تباين توزيع سكان الحضر والريليين رما يا  كال المكدة ) -7
وقد ساعدت ال صكائص الطبيعيكة التكي تتمتكع ب كا المحافظكة السككان فكي ممارسكة ال  كاط  7007وتقديرات  7997و 7977

الككذح تلككوق فيككه سكككان الحضككر هككو  تيوككة لمظككروف الطارئككة   7987ي لمسكككان الككريليين أمككا تعككداد الزراعككي ااسككاس الككوظيل
التي وفرة فرص عمل كييرة في المراكز الحضرية و سيما الكبيكرة م  كا  وكذبت السككان الي كا وا سكتقرار في كا ب ككل تومعكات 

لك بين وحدات المحافظة اإلداريكة وككان تبكاين توزيكع حضرية ، وكما أظ رت الدراسة تباين مكا ي في توزيع هذا التركيب وذ
سكان الحضر بين وحدات المحافظة اإلدارية أكير  دة من تباين توزيع السكان الريليين وذلك لتركز العوامل الب رية المؤيرة 

امكل الطبيعيكة المكؤيرة في توزيع م فكي المراككز الحضكرية الكبيكرة بي مكا ككان توزيكع سككان الريكف أكيكر ا تظامكا تبعكا لتوزيكع العو 
في كافة و ات المحافظة تقريبا ، وهو يتلق مع اللرضكية الموضكوعة فكي التبكاين الزمكا ي والمككا ي فكي توزيكع السككان مكابين 

 الحضر والريف .
ا عكسككت أيككار هككذا التوزيككع ويككر الم ككتظم فككي تقسككيم وحككدات المحافظككة ااداريككة الككى وحككدات ذات طبيعككة حضككرية  - 3

سكان الحضر في ا وهي كافة مراكز ااقضية باستي ام مركز قضام) المحاويل (الذح يسود فيه الطبيعكة الريليكة حيث يسود ال
و ككاحيتي ا سككك درية والقاسككم ،ووحككدات ذات طبيعككة ريليككة حيككث يسككود السكككان الككريليين فككي الوحككدات الباقيككة وقككد أدث هككذا 

 عة الريلية في المحافظة.التقسيم الى سيادة الطبي
كما أظ رت الدراسة التباين بين سكان الحضر والريف في ال مو و صائص التركيب ال وعي والعمكرح ،فقكد تباي كت و -4

حيث بمغ معكدل ال مكو  7987 – 7977معد ت ال مو بين سكان الحضر والريف أذ كا ت لصالح سكان الحضر في المدة 
% أمككا المككدة 3،6حيككث بمككغ معككل  مككوهم السكك وح لصككالح سكككان الريككف  7997 -7987% بي مككا كا ككت المككدة 4،6السكك وح 
%( سك ويا لكافكة  7،8ما هكي أ   تقكديرات حسكبت مكن قبكل الو كاز المرككزح لألحصكام  وفكق معكدل  مكو) 7007 – 7997

 .وحدات المحافظة
وكذلك ظ ر تبكاين بكين سككان الحضكر والريكف فكي  صكائص التركيكب ال كوعي والعمكرح وكا كت صكورة هكذا التبكاين  -5
وضوحا في هرم سكان البيئتين الحضرية والريلية حيث كان هرم سكان الحضر أكير ت اسقا في فئاته العمريكة مكن هكرم أكير 

سكان الريف ،وكما ظ ر تباين في توزيع اللئات الياية الرئيسية بين هرم سكان الحضر والريف لمذكور واإل اث فقد ارتلعت 
عمي ما في الحضر مما ا عكس في ارتلاع  سبة اإلعالة فكي الريكف ،وقكد   سبة صةار السن وكبار السن في الريف عما هي

وككام هككذا التبككاين متلقككا مككع اللرضككية التككي وضككعت فككي التبككاين الحاصككل بككين الحضككر والريككف فككي ال مككو و صككائص التركيككب 
 0ال وعي والعمرح
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 :التوصيات
 رحات:ض المقتمن  ال ما توصمت اليه الدراسة من أست تاحات يمكن وضع بع

وضع  طة  كاممة ومدروسكة لت ميكة البيئكة الريليكة فكي المحافظكة وت ليكذها تحكت أ كراف مومكس المحافظكة عمكى أن  -7
% مكن المكوارد الماليكة الم صصكة ل كذا ال طكة ان زيكادة 40ت  ذ موارد اارض والمياا ومكا يتعمكق ب مكا   سكبة   تقكل عكن 

قا ب ذا الموارد )اارض والمياا( أما ب صوص الت مية الحضرية ابكد مكن توزيكع اإل تاج الزراعي كما و وعا ترتبط ارتباطا ويي
المككوارد الماليككة الم صصككة ل ككا توزيعككا عككاد  عمككى البيئككات الحضككرية )المككدن( فككي المحافظككة وفككق حوككم السكككان وأن تعطككى 

 0ااولوية في ذلك إلى تحسين وتطوير ال دمات العامة 
ي تتوه  حو الم كاطق الحضكرية و سكيما تمكك التكي تتووكه إلكى مرككز قضكام الحمكة  وهكذا الحد من ال ورة الريلية الت -7

( لتقميكككل اللكككوارق بكككين البيئتكككين مكككن وا كككب والقضكككام عمكككى البطالكككة ورقكككع المسكككتوث 7يتطمكككب أو  ت ليكككذ مكككا وكككام فكككي  اللقكككرة )
ة في هذا الموال لكي   ت كل ضةطا ا قتصادح لمسكان الريليين من حا ب أ ر، وكما يتطمب اامر بوضع قوا ين صارم

 عمى الم اطق الحضرية من كافة الووا ب وبالتالي تتوسع عمى حساب الم اطق الريلية
تر ككيد الموتمككع البككابمي و اصككة السكككان الككريليين  باتوككاا ت طككيط ااسككرة وفككق اإلمكا يككات ا قتصككادية ل ككا ،عمككى  -3

ذلكك يتطمكب بتيقيكف السككان عكن طريكق أقامكة ال كدوات وعبكر م تمكف وسكائل ااقل الحد من ال مو السككا ي السكريع  سكبيا ، و 
 0ااعام ،وهي مسؤولية تقع عمى عاتق رئاسة صحة المحافظة وبالت سيق مع مومس المحافظة 

 
 المصادر

 .م7000ة ال امسة الطبع ،مطبعة دار ال  ضة العربية، بيروت ،فتحي مومد ،وةرافية السكان أبو عيا ه، -7
 بدون س ة طبع. ،ار المعرفة الوامعية، اإلسك درية، السكان والعمران الحضرح ،مطبعة د، فتحي محمدأبو عيا ه -7

 .7008 ،بيروت ،الوةرافية الب رية، مطبعة دار ال  ضة العربية ،فتحي محمد أبو عيا ه، -3

 .7988، اإلسك درية ،افية الب رية، مطبعة دار المعارفالوةر  ،الووهرح، يسرح -4

ت إلكككى  كميكككة رسكككالة ماوسكككتير ويكككر م  كككورة قكككدم ،تبكككاين المككككا ي لسككككان محافظكككة بابكككل، الككككاظم وكككواد ،الحسككك اوح -5
 .7999، امداب، وامعة بةداد

 . 7007ال وف  ،أسس عامة، مطبعة أ صار اهلل وةرافية السكان، ،عبد عمي ال لاف، -6

 .7005، ال وف ،ر الضياممؤ رات ت موية، مطبعة داو  ، العالم اإلسامي واقع ديموورافي،عبد عمي ،ال لاف -7

 . 7990مطبعة وامعة بةداد،  ،وةرافية ااراضي الوافة عبد م ور، ،الريحا ي ،السامرائي، قصي -8

 .7980 ،م  ورات وزارة اليقافة وااعام ،ة كاظم، م اطق الص اعة في العراقسمير  ،ال ماع -9

 . 7006 ،عمان م،مطبعة دار صلا ،اإلقميمياإلقميم والت طيط  ،محمد واسم ،العا ي – 70
، كميكككة تربيكككة  الصككك اعية فكككي مدي كككة الحمكككة الكبكككرث، أطروحكككة دكتكككوراا ويكككر م  كككورة حسكككين وحيكككد، الوظيلكككة ،الكعبكككي  -70

 . 7999 ،بةداد ،الوامعة المست صرية
 ،وير م  كورة ،بية وامعة المست صريةكمية التر  ،في مدي ة الحمة ،أطروحة دكتوراا ، الوظيلة السك يةالةزالي، واسم -77

7008. 
 .7974 ،، مطبعة وامعة بةداد، بةدادآ رونترومة حسن ال ياط و  ،واكمين، وةرافية السكان ،واري ه -77
 .7963 ،القاهرة ،دار الوميل لمطباعة ،السكان ديموورافيا ووةرافيا ،صبحي ،محمد السيد، عبد الحكيم ،واب -73
 .(7008معرفة الوامعية ااسك درية )لمطبعة دار ا ،حمد، وةرافية الم اخ والبيئةمحمد أبراهيم م ، رف -75 -74
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 ،ماوسكتير ويكر م  كورة ،كميكة امدابرسالة  ، زراعة ال ضروات ومستقبم ا في لوام الحمة،عبد اإلله رزوقي ،كربل -75
 .7967 ،وامعة بةداد

 ،مومة كمية امداب وامعة البصكرة ،في في محافظة بابل صائص التربة وتوزيع ا الوةرا ،عبد اإلله رزوقي ،كربل -76
 .7987، 79العدد 

كميكة امداب  ،ة ال وكف دراسكة فكي وةرافيكة السككان، رسكالة ماوسكتير ويكر م  كورةمحسن،سعد عبد الكرزاق، محافظك -77
 .7988 وامعة البصرة،

78- Trewartha, Clean, A Geography  of  Population  World  Patterns, New York, John 

Wiley and Sons, 1969 . 
79- Peterson , William , Population , 2nd ed , London , The Macmillan  Company , 1962 . 

 

 الم  ورات الحكومية
 7998و7988،مطبعة الو از المركزح ،بةداد  7997و7987وزارة الت طيط،الو از المركزح لألحصام،تعداد  .7
 7007ديرات السكان عام وزارة الت طيط والتعاون اا مائي ،الو از المركزح لألحصام وتك ولوويا المعمومات ،تق .7
 ،تعكدد المةكات ،ترومكة السكلر العربكياامم المتحدة ،المو ة ا قتصادية وا وتماعية لةربي أسكيا ،المعوكم الكديموورافي الم .3

 .الطبعة اليا ية بدون س ة طبع
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 (7ممحق رقم )
 7987توزيع السكان حسب البيئة عمى وحدات المحافظة اإلدارية 

 

 مل السكان الكمي مل سكان الريف مل سكان الحضر الوحدة اإلدارية
 780834 57937 777907 م.ق الحمة
 67759 54670 8089  احية الكلل

 37679 37077 5548  احية ابي ورق
 387777 739673 747539 مل القضام
 47376 37306 77070 م.ق المحاويل
 59498 47377 77777  احية الم روع
 77565 77837 4733  احية اامام
 74757 73777 7034  احية الميل
 743637 774567 78964 مل القضام
 77777 --------- 77777 م.ق ال ا مية
 79473 44777 35746  احية القاسم
 64855 37774 77087  احية المدحتية
 33377 75679 7743  احية ال وممي
 --------- -------- ---------  اوية الطميعة
 794877 707580 87747 مل القضام
 59449 79375 40074 م.ق المسيب
 50080 35744 74836  احية السدة

 77007 74698 57303  احية ااسكمدرية
 --------- ---------- --------- ن ورف الص ر
 786530 79377 707773 مل القضام
 906097 447734 464957 مل المحافظة

مطبعككة الو ككاز المركككزح  7997ر: وم وريككة العككراق ،وزارة الت طككيط ،الو ككاز المركككزح لإلحصككام ، تعككداد عككام المصككد
 . 77ص ،لألحصام
 
 
 
 
 
 
 


