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 م7001-7991تحميل جغرافي لمخصائص توزيع سكان محافظة النجف ما بين الحضر والريف لممدة 
 م. سعد عبد الرزاق محسن

 كمية التربية األساسية/ جامعة بابل
 :    المقدمة
مية في الدراسات السكانية لكونيا تكشف تعد دراسة توزيع السكان ما بين الحضر والريف عمى قدر كبير من األى 

االختالفات المكانية الحاصمة بينيما ليس فقط في التوزيع بل وما يترتب عنو من تباين في النمو سواء كان ىذا النمو ناجما 
ى عن حركتيم )الطبيعية أو المكانية( وكذلك في خصائص تركيبيم النوعي والعمري واالقتصادي والثقافي واالجتماعي وال

 غير ذلك.
وتكمن أىمية دراسة ىذا التوزيع في معرفة حجم السكان الحضر والريفيين وخصائص نموىم وتركيبيم وتوقعاتيم 
المستقبمية عمى ضوء ما يطرأ عمييما من تغيرات نتيجة حركتي السكان الطبيعية والمكانية، ومثل ىذه الدراسة التفصيمية 

وضع الخطط التنموية االقتصادية واالجتماعية اآلنية والمستقبمية لسكان  ىي بدون شك تقدم خدمة جمية لممعنيين في
البيئتين الحضرية والريفية وأعداد التصاميم األساسية لممستوطنات البشرية الحضرية والريفية باعتبارىا مظيرا لالستقرار 

ية والتجارية والصناعية( التي البشري وبالتالي تخصص الفضاءات الالزمة لمجمل استعماالت األرض المختمفة )السكن
يجري تحديدىا وفق معايير معينة يحددىا بالدرجة األولى حجم السكان وفئاتو العمرية، وعمى ضوء ما تقدم من أىمية دراسة 
ىذا الموضوع في تنمية البيئتين الحضرية والريفية وقع اختيار الباحث عمى محافظة النجف في دراسة وتحميل خصائص 

عمى ضوء منيج التحميل الكمي الذي تنتيجو جغرافية السكان في تحميل االختالفات  7001-7991البيئي  توزيع سكانيا
المكانية لمجمل خصائص السكان وما يترتب عن ىذا التوزيع من تباين في النمو والتركيب، وتحديد دور العوامل الجغرافية 

كما ييدف البحث في كشف عوامل التشابو والتباين في خصائص المتغيرة )الطبيعية والبشرية( التي كانت تقف وراء ذلك، و 
الميدانية لعدد من وحدات المحافظة اإلدارية من أجل  الزياراتالتوزيع البيئي لسكان المحافظة لذلك تطمب األمر القيام ب

وتوزيع السكان ما بين  استقصاء أسباب التوزيع ومحاولة التعرف عمى العالقة بين العوامل الجغرافية )الطبيعية والبشرية(
الحضر والريف في المحافظة. وأعتمد البحث لمتفريق بين المناطق الحضرية والريفية عمى المعيار اإلداري المستخدم في 
العراق الذي يعتبر كل مراكز المحافظات واألقضية والنواحي ىي مناطق حضرية وما يقع خارج الحدود البمدية ليذه المراكز 

  ىي مناطق ريفية.
ويحتوي البحث عمى ثالث مباحث فضال عن المقدمة واالستنتاجات والتوصيات تناول المبحث األول اإلطار النظري 

 والذي تضمن موقع المحافظة الجغرافي وأثره في حجم السكان ومكانتيا السكانية بين محافظة القطر.      
لبشرية( التي أثرت فعال في تباين توزيع سكانيا البيئي ما أما المبحث الثاني فقد تناول العوامل الجغرافية )الطبيعية وا

 7991بين )الحضر والريف(، أما المبحث الثالث فقد تناول تحميل التباين المكاني ليذا التوزيع اعتمادًا عمى نتائج تعداد 
 . 7001وتقديرات 

يف وتباين توزيع الظواىر الجغرافية مشكمة البحث: ما العالقة بين توزيع سكان محافظة النجف ما بين الحضر والر  -7
 الطبيعية والبشرية بين جياتيا المختمفة؟ وما ىو نمط ىذا التوزيع؟. 

فرضية البحث: االفتراض العممي لمدراسة يتمثل بوجود تباين مكاني في توزيع السكان ما بين الحضر والريف في  -7
لديموغرافية بين جياتيا المختمفة والتي حددت نمط ىذا التوزيع المحافظة بفعل تباين توزيع العوامل الطبيعية والبشرية وا

 وتباينو بين تمك الجيات، وبما أن ىذه العوامل متغيرة زمانيا ومكانيا فالبد أن يكون ىذا التوزيع متغيرا كذلك. 
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 المبحث األول: الموقع الجغرافي لممحافظة ودوره في مكانة المحافظة السكانية
ويقصد بالموقع الجغرافي العالقات المكانية بين البيئة المدروسة وما يحيط بيا من  وحجم السكان : الجغرافي الموقع -

بيئات مختمفة متقاربة أو متباعدة، وعمى ضوء ذلك يفسر ىذا الموقع قيمة المكان وأىميتو التي قد تتغير تبعا لمتطور 
ة موقع المحافظة الجغرافي في جذب السكان ( وبصدد دراسة أىمي364، ص7911الحضاري في العالم )الجوىري، 

( تقع إلى الجنوب من العاصمة بغداد عمى الحافة الشرقية 7واالستيطان فييا البد من تحديده فيي كما تبدو في الخارطة )
ية لمنطقة السيل الرسوبي التي يجري فوقيا نير الفرات والتي تعرف بمنطقة )الفرات األوسط(وتمتد في داخل اليضبة الغرب

( أن منطقة السيل ما ىي أال عبارة عن 7حتى حدود القطر مع المممكة العربية السعودية لذلك نرى في الخارطة رقم )
شريط ضيق يمتد في جياتيا الشرقية والشمالية الشرقية متماشيا مع الحدود اإلدارية لممحافظة مع المحافظات )كربالء، 

 بابل، القادسية(. 
% والشريط السيمي وما 99الذي وزع مساحتيا مابين منطقة اليضبة التي تشغل حوالي أن لموقع المحافظة ىذا 

تتمتع بو من خصائص جغرافية ايجابية متنوعة والسيما في منطقة السيل فضال عن تباين في توزيع الظاىرات البشرية بين 
ي بن أبي طالب )ع( الى جانب انتشار جياتيا المختمفة الذي يتمثل في األساس احتواء مركزىا )النجف( مرقد األمام عم

العديد من المراقد الدينية التي يقدسيا المسممين فييا، عوامل جذبت السكان لميجرة إلييا عمى مدى تاريخيا الطويل ونموىم 
بشكل تجمعات حضرية وريفية ، وال تزال المحافظة في الوقت الحاضر تشكل ىدف لطموح لكثير من سكان المحافظات 

، ولكن موقع المحافظة ال يخموا من الخصائص الجغرافية السمبية التي من شأنيا تساىم في طرد السكان التي المجاورة
تتمثل في أتساع منطقة اليضبة الغربية الطاردة لمسكان من جانب وقمة مساحة رقعة السيل الرسوبي داخل حدود المحافظة 

تين ىي حافة اليضبة عند مدينة النجف حيث مرقد األمام من جانب أخر مما أثر عمى حجم سكانيا وتركزىم في منطق
عمي )ع( ورقعة السيل الضيقة وبقيت مساحات واسعة تكاد تكون خالية من السكان وذلك لما تتميز من خصائص جغرافية 

نتشر ال تشجع عمى االستقرار البشري، فيي عمى خالف محافظة بابل المجاورة الواقعة ضمن منطقة السيل الرسوبي حيث ي
، 7999السكان في كافة جياتيا حيث تتميز بخصائص جغرافية جاذبة لمسكان وتشجع عمى االستقرار البشري )الحسناوي، 

العامل  تأثير( بذلك كان حجميا السكاني يفوق حجم سكان المحافظة بالرغم من قوة 7( وكما يتضح في جدول )96ص
( 7القطر في التعدادات السكانية كما يتضح ذلك في جدول رقم ) %(من مجمل سكان4,9الديني الذي ال يتجاوز أكثر من)

العامل الديني في جذب السكان  تأثيرلذلك احتمت المراتب األخيرة بين محافظات القطر في الحجم السكاني بالرغم من قوة 
 (. 71، ص7911في االستيطان )محسن، 
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 (7جدول رقم )
 7001 - 7911دة التوزيع النسبي لمسكان القطر لمم

، محسن، سعد عبد الرزاق، محافظة النجف دراسة في جغرافية السكان، مصدر سابق 7911و 7911بيانات تعداد -7المصدر
؛ وزارة التخطيط والتعاون 70ص 7991؛  وزارة التخطيط والتعاون االنمائي، الجياز المركزي لإلحصاء، تعداد عام 70ص

 .77ص 7001ديرية إحصاء السكان، تقديرات سكان االنمائي، الجياز المركزي لإلحصاء وتكنولوجية المعمومات، م
 
  
 

 7001تقديرات 7991تعداد 7911تعداد  7911تعداد  المحافظة
 74,9 73,6 74,7 76,6 بغداد
 9,9 9,3 9,4 9,7 نينوى
 6,3 1,0 9,4 1,3 البصرة
 6,3 6,7 9,1 9,6 السميمانية
 9,1 9,4 9,6 9,7 ذي قار
 9,3 9,4 6,1 3,9 بابل
 9,7 9,7 9,9 3,9 ديالى
 9,7 3,9 3,6 3,9 أربيل
 9,0 3,6 9,0 4,1 األنبار

 3,7 3,7 3,3 4,0 صالح الدين
 4,6 4,9 4,7 4,3 واسط
 4,4 4,3 4,9 4,7 النجف
 4,4 4,3 4,6 3,7 كركوك
 4,0 4,3 4,3 4,9 القادسية
 4,0 7,9 4,7 4,7 ميسان
 7,1 7,6 7,1 7,7 كربالء
 7,0 7,9 7,9 7,1 المثنى
 7,1 7,1 7,1 7,7 دىوك
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 المبحث الثاني : العوامل الجغرافية المؤثرة في توزيع السكان البيئي

 ( 0خريطة )
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يرتبط التوزيع الجغرافي لمسكان بجممة من العوامل الجغرافية )الطبيعية والبشرية( التي تعمل بشكل منفصل أو 
ما بينيا بشكل مترابط ومعقد في رسم مالمح ىذا التوزيع بحيث يصعب تحديد متصل، وغالبا ما تتداخل ىذه الخصائص في

ىذه العوامل في توزيع سكان المحافظة البيئي أعتمد البحث عمى تصنيف  تأثيرىا بشكل منفصل وألجل دراسة تأثير مقدار 
التي ليا األثر الفعمي في  (، وقد تناولنا العواملTrewartha ،1969 ،P80( أساسا في تحديدىا )Trewartha)تريوارثا 

ىا في توزيع سكان المحافظة البيئي وتتمثل ىذه العوامل تأثير ىذا التوزيع ولم نشر إلى بقية العوامل األخرى لعدم وضوح 
 في:
 العوامل الطبيعية وتتمثل في دراسة الموقع الجغرافي والسطح والمناخ والموارد المائية والتربة.  -7
 تمثل في دراسة العوامل التاريخية والدينية والصناعية والمراتب اإلدارية والنقل ووسائمو.العوامل البشرية وت -7
 العوامل الديموغرافية وتتمثل في دراسة أثر حركتي السكان الطبيعية والمكانية.  -4
ن في الكثير من تتحكم العوامل الطبيعية تحكما واضحا في توزيع السكان وكثافتيم في المكا : العوامل الطبيعية -أوال

جيات العالم والسيما في الجيات الجافة التي يرتبط توزيع السكان فييا ارتباطا وثيقا بالموارد المائية السطحية والجوفية، 
ىذه العوامل بشكل واضح في توزيع السكان الريفيين حيث يعد النشاط الزراعي الذي يمارسو السكان األساس  تأثيرويتجمى 

 7006يميزىم عن سكان الحضر أذ يرتبط ىذا النشاط ارتباطا وثيقا بخصائص البيئة الطبيعية )العاني،  الوظيفي ليم والذي
( وبالنظر لتعدد العوامل الطبيعية المؤثرة في توزيع السكان سوف نتناول العوامل التي ليا األثر الفعمي في توزيع 63ص

نما بقدر   ىا في ىذا التوزيع. تأثير سكان المحافظة دون التعمق في تفاصيميا وا 
يعد تنوع أشكال السطح ما بين )السيول واليضاب والجبال( من العوامل الطبيعية التي تؤثر في توزيع السكان  : السطح -أ

وتباين كثافتيم، وتتميز السيول بشكل عام من أنسب المواقع وأفضميا في جذب التجمعات السكانية واستيطانيا الحضرية 
واع مظاىر السطح األخرى لسيولة إقامة كافة أنواع المباني والمنشآت عمييا وشق طرق النقل وسيولة والريفية من بقية أن

م فوق مستوى 900القيام بكافة العمميات الزراعية والصناعية وبذلك يقدر أربعة أخماس سكان العالم يعشون دون منسوب 
( وكما أشرنا سابقا يتوزع سطح 19م ص7000 %من مساحة اليابس )أبوعيانو،91،4سطح البحر وعمى مساحة قدرىا 

( يمتد مع امتداد الحدود اإلدارية لممحافظة مع محافظات 4المحافظة مابين رقعة السيل الرسوبي الذي يبدو في الخارطة )
فة كربالء وبابل والقادسية فيو عبارة عن شريط ضيق في جياتيا الشمالية الشرقية عند ناحية الحيدرية نتيجة القتراب حا

اليضبة منو حتى تبدو اليضبة وكأنيا جزء من منطقة السيل نظرا الستواء سطحيا وتجانس ظروف المناخ والنبات 
( ويتسع ىذا الشريط في وسطو وجنوبو ليضم مركزي قضائي الكوفة والحيرة 37، ص7913الطبيعي فوقيما، )الخفاف، 

ريط السيمي وأتساعو التدريجي في وسطو وجنوبو في قضائي نتيجة البتعاد حافة اليضبة في تمك الجيات. أن امتداد الش
الكوفة والحيرة من جانب وامتداد الموارد المائية السطحية وقنوات الري والبزل المرتبط بيا وانحدارىا مع انحدار الشريط 

ع السكان عمى السيمي الذي سيل عمميات الري المرتبطة بالزراعة وتوفر المقومات الزراعية األخرى من جانب أخر شج
التجمع واالستقرار بشكل تجمعات ريفية األمر الذي ساعد عمى قيام الزراعة الكثيفة والسيما زراعة الرز التي يشتير بيما 
قضائي الكوفة والحيرة )المناذرة(. أما منطقة اليضبة التي تشكل الجزء األكبر من مساحة المحافظة والتي تمتد حدودىا 

يط السيمي فيظير عند حافتيا الشرقية التجمع السكاني الكبير عند مدينة النجف حيث مرقد األمام الشرقية مع امتداد الشر 
عمي )ع( وماعدا ذلك تنتشر مجموعات قميمة من السكان حيثما تتوفر الموارد المائية الجوفية كما ىو الحال في قرى الييمة 

 .(.37ص  7911والرحبة )محسن 
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 ( 3خريطة )
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ه عمى وظائف اإلنسان العضوية تأثير السكان وكثافتيم في المكان بالمناخ بشكل مباشر من خالل  يتأثر توزيع : المناخ -ب
ه عمى العمميات الزراعية لكونو ضابطا أساسيا في تشكيل التربة والنبات الطبيعي والزراعي تأثير وغير مباشرة حيث ينعكس 

عمى توزيع السكان ونشاطيم االقتصادي حتى أن البعض  المناخ تأثيروقد تناول الكثير من الباحثين الجغرافيين موضوع 
منيم أمثال ىنتجتون أعتقد أن المناخ ىو الوجة لميجرات البشرية والمنبع الرئيسي لمحضارة والمحدد لطاقات الشعوب 

اط المناخ بصورة جمية في توزيع السكان الريفيين حيث يمارسوا النش تأثير( ويبرز 709، ص7001وشخصيتيا )الخفاف، 
الزراعي الذي يرتبط بالمناخ ، وبشكل عام ال يختمف مناخ المحافظة عن مناخ وسط وجنوب العراق، ونظرا لتعدد عناصر 

 المناخ سوف نتناول العناصر التي ليا األثر الفعمي في التوزيع البيئي لسكان المحافظة أال وىي درجة الحرارة واألمطار. 
من أىم العناصر المناخية المؤثرة في توزيع السكان عامة والريفيين خاصة تعد درجة الحرارة  :درجة الحرارة -7

ىا عمى التبخر وبالتالي ينعكس أثره عمى التربة والحياة النباتية تأثير لكونيا تحدد القيمة الفعمية لألمطار من خالل 
كما يتضح ذلك في  ( ولدى دراسة درجات الحرارة المسجمة في المحافظة779، ص7916والزراعية    )الخفاف، 

( نرى ارتفاعيا بصورة تدريجيا من شير شباط حتى تبمغ ذروتيا في شير تموز وتنخفض بعد 4مؤشرات جدول رقم )
ذلك تدريجيا حتى تبمغ أدناىا في شير كانون ثاني وىذه المؤشرات تدل عمى ارتفاع المدى الحراري السنوي في 

لتي تسود كافة جيات القطر وذلك البتعاده عن المسطحات المائية المحافظة وىو من الظواىر المناخية المعروف ا
التي من شأنيا أن تقمل ىذا المدى الحراري، وقد تظير بعض الفروق النسبية في الدراسات التفصيمية بين مناخ منطقة 

ىو فصل السيل واليضبة ويمكن القول أن ارتفاع المدى الحراري السنوي في المحافظة يعني إطالة فصل الصيف و 
 الحرارة وقصر فصل الشتاء وىو فصل البرودة. 

وكما أشرنا سابقا أن المحافظة تقع ضمن المنطقة الوسطى من القطر فيي ليست أحسن حاال من بقية  : األمطار -7
( تمتاز بقمة سقوط األمطار 7المحافظات الوسطى والجنوبية من ناحية سقوط األمطار، وكما تبدو في الجدول )

ويقتصر سقوطيا في فصمي الشتاء والربيع وىي متفقة مع نظام سقوط المطر في البحر المتوسط، أن ارتفاع  وتذبذبيا
درجات الحرارة في المحافظة خالل فصل الصيف وقمة سقوط األمطار وتركزىا في فصل الشتاء اعتماد السكان 

الساقطة والمؤشرة في الجدول ال يمكن الريفيين في الزراعة عمى الموارد المائية السطحية ألن كميات األمطار 
االعتماد عمييا كمورد مائي متاح تساعد عمى قيام الزراعة فيي تعاني من الجفاف وحسب تصنيف ديمارتون لألقاليم 
المناخية فأن المحافظة تقع ضمن مناخ األقاليم الجافة والتي تتضح من المعادلة التالية التي عمى أساسيا تم 

 التصنيف.
 المعدل السنوي لألمطار              جفاف=معامل ال

 ( 739، ص7001)شرف،                       70المعدل السنوي لمدرجات الحرارة + 
( 4( بمعنى أن المنطقة تعاني من الجفاف وبتطبيق ىذه لمعادلة عمى مؤشرات جدول )9فإذا كانت النتيجة أقل من )

( وىي تؤشر حالة الجفاف في المحافظة لذلك اعتمد السكان الريفيين 9ن )فالنتيجة ىي أقل م 7،1=  70+  73÷  99,7
 في الزراعة عمى الموارد المائية السطحية. 

تعد الموارد المائية من أىم العوامل الطبيعية التي تؤثر في توزيع السكان البيئي)الريف والحضر(  : الموارد المائية -ج
حياة، وتتعاظم ىذه األىمية في الجيات الجافة وشبة الجافة حتى أرتبط توزيع عمى حدا سواء ألىميتيا في استمرارية ال

، 7990السكان في تمك الجيات مع توزيع الموارد المائية والسيما السطحية التي غالبا ما تكون دخيمة عمييا )السامرائي، 
لمائي الرئيسي المتاح في المحافظة (، يعد شط اليندية )الفرات(بفرعيو )الكوفة والعباسية( وجداوليما المصدر ا774ص

% 30وكما نرى في الخارطة يتفرع الفرات جنوب مدينة الكفل الى فرعين يعرف الشرقي بشط)العباسية( الذي ينصرف اليو 
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% الى الغربي الذي يعرف بشط )الكوفة( ويجري شط العباسية في المحافظة بموازاة شط الكوفة ويدخل 60من المياه و
 وتتفرع منو عدة جداول بعد خروجو منيا )جدول العياشي والوىابي وأم حيايو وأبو خورة(.  ناحية العباسية

وأما شط الكوفة فيمر بمدينتين الكوفة وابي صخير )مركز قضاء المناذرة( وعند األخيرة يخرج منيا فرع يعرف بشط 
فرعي شط اليندية في نقطة تقع الى وثم يدخل نير الفرات ناحية المشخاب ويعرف باسم شط المشخاب ويمتقي  )جحات(

( ويتضح مما تفدم أن المواد المائية السطحية التي 740، ص7914كمم( )الخشاب، 1الشمال من ناحية الشنافية بحوالي )
تتمثل بفرعي شط اليندية والجداول المتفرعة منيما ينحصر وجودىا في منطقة السيل مما ساعدت عمى قيام الزراعة 

منيا وعند مقارنة خارطتي توزيع المستوطنات البشرية وخارطة الموارد المائية السطحية نجد أن التجمعات والسيما الكثيفة 
السكانية الريفية )القرى ومراكز النواحي( توزعوا بشكل خطي عمى طول امتدادىا وىذا ما الحظناىا خالل الزيارات المدينة 

 لعديد من مناطق ريف المحافظة.
 ( 4جدول رقم )

 (7001الت الشيرية لدرجات الحرارة واألمطار في محافظة )المعد
 األمطار )ممم( درجات الحرارة م الشير

 73,1 70,9 كانون ثاني
 73,9 77,9 شباط
 77,9 71,1 أذار
 1,3 74,9 نيسان
 3,7 79,1 مايس
 0.07 43,7 حزيران
 - 46,4 تموز
 - 49,6 أب
 - 47,9 أيمول

 4,6 73,1 تشرين أول
 9,9 76,3 ثاني تشرين

 71,4 70,9 كانون أول
 99,7 73 المعدل

 المصدر : وزارة الموصالت، مديرية األنواء الجوية في النجف، بيانات غبر منشورة. 
وقد توزعت التجمعات السكانية عمى طول جانبي جدول الوىابي في ناحية العباسية حيث يمارس السكان زراعة الرز 

مى في ناحية الحرية والتجمعات السكانية عمى شط لكوفة المتمثمة في قرى الكوفة وعموة وكذلك الحال في جداول األع
الفحل وكما ظير ىذا االرتباط بصورة واضحة بين توزيع السكان والموارد المائية في مركز قضاء المناذرة والنواحي التابعة 

كما يظير ذلك في الخارطة فال يتواجد فييا السكان إال  لو. إما جية اليضبة التي ينعدم فييا جريان المواد المائية السطحية
في المناطق التي تساعد طبيعتيا الجيولوجية في تكوين اآلبار والعيون حيث يمارس السكان حرفتي الرعي والزراعة ولكن 

ة اليضبة ضمن سرعان ما يتركونيا عند نفاذ مياه ىذه العيون أو اآلبار ومن الجدير بالذكر أن المياه الجوفية في منطق
حدود المحافظة ماىي أال امتداد لخط المياه الجوفية الذي يخترق اليضبة من شماليا في كبيسة التابعة لمحافظة االنبار 

 (. 747، ص7914ويمر بالرحبة في والرحالة حتى عين حمود في غرب أور التابعة لمحافظة ذي قار )الخشاب، 
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لطبيعية المؤثرة في توزيع السكان وكثافتيم وتغيير نمط توزيعيم شأنيا في ذلك شأن تعد التربة من العوامل ا :التربة  -د
المارد المائية والمناخ، وغالبا ما تظير الصعوبة في تحديد آثارىا ألن االختالف اإلقميمي في توزيعيا يرجع الى المناخ 

زيع السكان في كثير من جيات العالم نتيجة والتضاريس والنبات الطبيعي وبالرغم من ضعف أثرىا في الوقت الحاضر لمتو 
مكانية استصالح التربة واعادة خصوبتيا ومعالجة  الى الميارة الفائقة التي يتمتع بيا المزارعون في استثمار األرض وا 

(. لقد أندفع الكثير من الباحثين في دراسة العالقة بينيا وبين توزيع السكان من 667م، ص7000مموحتيا )الحديثي، 
في توزيع سكان المحافظة نرى أن  تأثيرنب وبين آثار جرفيا وتدىور خصوبتيا وعالقتيا بيذا التوزيع، وبصدد دراسة جا

أثرىا يبدو بوضوح في توزيع وتباين كثافة السكان الريفيين وعند النظر الى خارطة توزيع الترب في المحافظة نجد ىناك 
التربة الصحراوية والتربة الرسوبية بالنسبة لمتربة الصحراوية التي تغطي نوعين من انواع الترب السائدة في القطر وىي 

الزراعي وبالتالي فيي من الترب الطاردة لمسكان وبذلك نتاج معظم مساحة المحافظة فيي بأنواعيا المختمفة غير صالحة لإل
بار، أما النوع الثاني فيي التربة ينعدم وجود السكان فييا أال في مناطق محددة حيث تتوفر المياه الجوفية من عيون آ

الرسوبية التي تكونت نتيجة الرواسب وىي عمى ثالثة أنواع كما نرى في الخارطة، تربة كتوف األنيار التي تمتد عمى 
م( عن مستوى األراضي المجاورة ليا 4-7جانبي شطي الكوفة والعباسية والجداول المتفرعة منيما ويتراوح ارتفاعيا   )

( وتتميز ىذه 37، ص7007االرتفاع واضحا في شمال منطقة الدراسة وخاصة في قضاء الكوفة )الزاممي، ويكون ىذا 
الزراعي نتيجة البتعادىا عن مستوى الماء الجوفي وبذلك تتميز ىذه التربة بكثافة سكانية عالية، نتاج الترب بصالحيتيا لإل

ترب السابقة فيي اقل ارتفاعا من سابقتيا وبالتالي أكثر تعرضا أما تربة أحواض األنيار التي تحتل المناطق المجاورة لم
لممموحة بسبب رداءة تصريفيا وىي من الترب التي تعاني من مشكمة المموحة وبذلك تتميز الجيات التي تتواجد فييا ىذه 

سبة الى اراضييا التي كانت التربة أقل كثافة بالسكان من سابقتيا، أما تربة األىوار والمستنقعات والتي سميت بيذا االسم ن
مغمورة بمياه األىوار المتجمعة مثل ىور صميب والطوك والجبسة وتمتد ىذه التربة عمى جانبي األنيار والجداول ابتداًء من 
ناحية الكفل في محافظة بابل من الجية اليسرى حتى ناحية العباسية وىي من الترب الطينية البنية المون )العكيدي، 

 ولذلك تتميز ىذه التربة بأنيا أقل جذبا وكثافة لمسكان من أنواع الترب األخرى.  (97، ص 7990
إذ كانت العوامل الطبيعية ذات أثر فعال في توزيع السكان البيئي وعمى وجو التحديد الريفيين  : العوامل البشرية -ثانيا

فاوتة وبالتحديد في توزيع السكان الحضر وعند منيم، فأن العوامل البشرية ىي األخرى ساىمت في ىذا التوزيع وبدرجات مت
استقصائنا عن أثر ىذه العوامل من خالل الزيارات الميدانية أتضح لنا أن العامل الديني والتاريخي كان من أكثر العوامل 
 المؤثرة في توزيع السكان بل أن المحافظة نمت وتطورت بفضل ىذا العامل وسوف نتناول ىذه العوامل بالتفصيل. 

ىذا العامل بصورة جمية في توزيع سكان الحضر في المحافظة فيو العامل  تأثيريظير  : العامل الديني والتاريخي-أ
األساسي في جذب التجمعات البشرية واستيطانيا في مدينة النجف مركز التجمع الحضري الكبير في المحافظة وبالرغم من 

ة عن مجاري المياه السطحية فرعي شط اليندية أال أنيا نمت وتطورت وقوع المدينة عمى الحافة الشرقية لميضبة البعيد
بفضل ىذا العامل الذي يتمثل باحتوائو عمى مرقد األمام عمي)ع( لدرجة ارتبط ظيور المدينة وتمصيرىا مع معرفة المرقد، 

الحصول عمى الماء بسبب ومن أجل البقاء واالستيطان حول المرقد الشريف عانى سكانيا األوائل صعوبات كبيرة من أجل 
موقع المدينة البعيد عن الموارد المائية وبذلت عدة محاوالت من قبل بعض األمراء والوجياء في المدينة بيدف إيصال الماء 
إلييا عن طريق حفر الجداول أال أن جميع محاوالتيم بائت بالفشل الرتفاع الحافة وال تزال آثار ىذه الجداول باقية حتى 

( وكما ساىم العامل الديني والتاريخي في نمو مدينة الكوفة المركز 71، ص7991)جري السعدة( )مجبوبة، يومنا ىذا 
الحضري الثاني في المحافظة الحتوائو عمى عدد من المراقد الدينية التي جذبت السكان لمتجمع حوليا واستيطانيا بشكل 

لسكان اتمى ىاتين المدينتين وىي توفر فرص العمل تجمعات حضرية وكما ساىمت عوامل أخرى غير مباشرة في جذب ا
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التي ترتبط بالخدمات المقدمة الى الزائرين شأنيا في ذلك شأن مدن السياحة واآلثار حيث يقصدىا شيريا مئات األلف من 
 الزائرين. 

األولى في تباين  تمعب الصناعة دورا ميما في التوزيع الجغرافي لمسكان وتؤثر الصناعة بالدرجة العامل الصناعي: -ب
توزيع سكان الحضر لكونيا غالبا ما تتركز في المدن وخاصة الكبيرة منيا وغالبا ما تجذب الصناعة السكان الريفيين 

(. وفي محافظة النجف التي تتوزع فييا المنشآت الصناعية الكبيرة والصغيرة بصورة غير عادلة 761، ص7910)الشماع، 
( منشأة موجودة 71( منشأة كبيرة من أصل )74عا حيث تتركز في مركز قضاء النجف )بين جيات المحافظة المختمفة م

( أما الباقي منشأتين في مركز قضاء الكوفة ومنشأة في مركز قضاء الحيرة )المناذرة( وكذلك 7009في المحافظة في عام )
بعدة مركز قضاء الكوفة ، أن التركز الحال بالنسبة لممنشآت الصغيرة التي يتركز معظميا في مركز قضاء النجف ويأتي 

نشوئيا مما أدى آية الشديد لمصناعة في مركز قضاء النجف ساىم في جذب السكان والسيما الريفيين لالستيطان فييا منذ بد
 في تباين توزيع السكان الحضر بين جيات المحافظة المختمفة نتيجة لتباين توزيعيا بين تمك الجيات. 

تؤثر طرق النقل في توزيع السكان بشكل عام من جانبيين الجانب األول أنيا تجذب التجمعات  :وطرق النقل ووسائم -ج
السكانية عند مناطق تقاطعيا أوفي منتصفيا لتقدم خدمة لممسافرين أما الجانب الثاني فيي تجذب الصناعة التي بدورىا 

الى تغيير خارطة العالم خالل القرنين الماضيين  تعمل في جذب السكان إلى أماكن توطنيا وقد ساىمت تطور وسائل النقل
 (. 17، ص 7913)غارينة، 

وتظير العالقة واضحة بين طرق النقل ووسائمو وبين التوزيع البيئي لمسكان المحافظة من خالل ارتباط السكان مع 
عمى نوعين منيا الطرق امتداد خطوط النقل البرية وفي المحافظة شبكة واسعة من طرق النقل البرية)بالسيارات( وىي 

كمم( وطريق يربط المحافظة مع محافظة 60بابل بطول ) -الرئيسية التي تربط المحافظة بالمحافظات المجاورة طريق نجف
كمم(، أما الطرق الثانوية فيي التي 69كمم( والطريق الثالث يربط المحافظة مع محافظة القادسية بطول )10كربالء بطول )

صبات مع القرى المجاورة غالبا تكون ىذه الطرق ريفية قصيرة ومعظم ىذه الطرق معبدة أال في تربط بين القرى والق
المناطق النائية التي تربط بين القرى، أن انساع شبكة الطرق وتقدم وسائمو في المحافظة ساىم بشكل فعال في انتشار 

كز المدينة القديمة حيث ادى الى نمو بؤر سكان مدينة النجف عمى مساحات أوسع تبعد أكثر من خمسة عشر كمم عن مر 
حضرية عديدة في كافة جياتيا، وكما ساىم وقوع ناحية الحيدرية في منتصف الطريق الرئيسي الذي يربط المحافظة مع 

 0محافظة كربالء الى نموىا وتطورىا 
ان البيئي وذلك لتباين مستوى كافة يؤثر اختالف الوحدات اإلدارية من حيث مراتبيا في توزيع السك : المراتب اإلدارية -د

الخدمات الحكومية المتاحة المقدمة ليا، وفي قطرنا حيث تتمتع مراكز المحافظات بنصيب أوفر من حيث الكم والنوع من 
تمك الخدمات المقدمة إلى مراكز األقضية والنواحي مما يؤدي إلى اختالف في مجاالت التوظيف والعمل في مختمف 

دية وكما تؤدي بعض القرارات اإلدارية التي تحول بعض القرى الى مركز ناحية أو تحول مركز ناحية الى األنشطة االقتصا
( وبالتالي ينعكس أثره في توزيع السكان البيئي، وفي 99، ص7916مركز قضاء الى ازدىار تمك المراكز ونموىا )حبيب، 

ل الخدمات الحكومية المتاحة في المحافظة )الصحية محافظة النجف وحيث تتمتع مدينة النجف )مركز المحافظة( بأفض
% من 10% من مجمل السكان و30والثقافية والترفييية والبمدية( لكونيا مركز المحافظة الرئيسي وكما أنيا تضم حوالي 

السكان  قوة جذب السكان الييا والسيما تأثيرمجمل سكان الحضر وفد أدى ىذا العامل إلى جانب العامل الديني إلى تعاظم 
الريفيين وتتكرر نفس الحالة في مركز قضاء الكوفة، وىكذا نالحظ قوى الجذب في المحافظة تتركز في المدن المذكورة مما 
سبب في اختالف الوحدات اإلدارية في ىذا التوزيع، وكما تؤثر بعض القرارات اإلدارية التي تغير مراتب الوحدات اإلدارية 

 ة إلى قضاء( في توزيع السكان البيئي بين تمك الوحدات التي حصل التغير فييا.      من)قرية إلى ناحية ومن ناحي
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وتتمثل بحركتي السكان الطبيعية والمكانية )اليجرة( التي ليا انعكاساتيا عمى ىذا التوزيع وما  :العوامل الديموغرافية -ثالثا  
ة الحضرية التي تنمو بشكل متزايد يفوق كثيرا عن مناطق يتطمب من أمكانية أعادة التوزيع مستقبال خاصة في مناطق البيئ

البيئة الريفية نتيجة لمحركة السكان المستمرة والتي تكون غالبا من الريف إلى الحضر وذلك لعدم تكافؤ فرص العمل بين 
 اإلدارية. البيئتين، أن ىذه العوامل تؤدي الى زيادة حجم السكان وانتشارىم عمى مساحات أوسع في وحدات المحافظة

الخصائص الجغرافية )الطبيعية والبشرية( في توزيع سكان المحافظة ما بين  تأثيرونستنتج لكل ما ورد لمجمل 
الحضر والريف، أن توزيع الخصائص البشرية في المحافظة كان أكثر تباينا من توزيع الخصائص الطبيعية، مما جعل 

ن من التوزيع وىما النمط المتجمع الذي يسود في مناطق حضرية محددة توزيع السكان في البيئتين يشكالن نمطين مختمفي
% من سكان حضر المحافظة بشكل تجمعات حضرية في مركز قضاء النجف والباقي توزعوا عمى بقية 10حيث تجمع 

ع امتداد مراكز الوحدات اإلدارية، والنمط المنتشر الذي يسود في كافة جيات رقعة السيل الرسوبي حيث توزع السكان م
مجاري شطي الكوفة والعباسية والجداول المتفرعة منيما وكما ظير نمط التوزيع المبعثر في جيات اليضبة حيث تبعثر 

 وجود السكان وفق تواجد المياه الجوفية من )عيون وآبار(. 
 

 المبحث الثاني: تحميل التباين المكاني في التوزيع البيئي لسكان المحافظة. 
ا المبحث عمى البيانات السكانية المتعمقة بتوزيع سكان المحافظة ما بين الحضر والريف الواردة في تعتمد دراسة ىذ

( واستخدام طريقة التوزيع النسبي الذي يعني نسبة ما تحويو الوحدة اإلدارية من 7001( وتقديرات )7991نتائج تعداد )
في قياس التباين المكاني لتوزيع الكم الديموغرافي، مجمل سكان الحضر والريفيين التي تعد من الطرائق المستخدمة 

 (. 77ص 7009)الخفاف،
وفي قطرنا يتباين توزيع السكان ما بين الحضر والريف بين وحداتو اإلدارية )المحافظات( التي يتشكل منيا القطر 

وزيعا غير عادال بين تمك الخصائص الجغرافية المتنوعة )الطبيعية والبشرية( التي تتوزع ت تأثيروذلك تبعا الختالف 
( نرى تفوق محافظة بغداد في نسبة سكان الحضر حيث جاءت بالمرتبة األولى ويعزى 7المحافظات، ومن الجدول رقم )

خصائصيا البشرية )الحضارية( لكونيا عاصمة القطر تتركز فييا أعمى مراتب المراكز اإلدارية  تأثيرىذا التفوق إلى قوة 
منشآت الصناعية الكبيرة وكما تتركز فييا أفضل الخدمات الحكومية المتاحة في القطر )الصحية األسواق التجارية وال

والثقافية والترفييية( عوامل جذبت السكان لالستيطان بشكل تجمعات حضرية، وكما نرى في الجدول تفوق سكان الحضر 
الخصائص البشرية التي تجذب  تأثيريبدو أن ولكن بنسبة أقل من سابقتيا وعمى ما  في محافظة النجف )منطقة الدراسة(
 ًا عما ىي عميو في محافظة بغداد )العاصمة(. تأثير سكان الحضر في المحافظة ىي أقل 

وكما أشرنا سابقا أن المتغيرات الجغرافية الموزعة توزيعا غير عادال بين جيات المحافظة المختمفة ىي التي أدت 
 4المرسومة عمى ضوء جدول رقم  9ر والريف في تمك الجيات، ومن الخارطة رقم الى تباين توزيع السكان ما بين الحض

الخصائص البشرية المتمثمة بالعامل الديني  تأثيرنرى تفوق نسبة سكان الحضر في مركز قضاء النجف وىنا يبرز 
مرار تطورىا فقد جذب ىذا والتاريخي الذي يتمثل باحتوائو عمى مرقد األمام عمي )ع( الباعث األساس لوجود المدينة واست

العامل التجمعات البشرية واستيطانيا بصورة مباشرة بشكل تجمعات حضرية استوطنت حول مرقد األمام عمي )ع( منذ القدم 
واليزال ىذا المركز يشكل ىدفا لممياجرين من داخل حدود المحافظة ومن خارجيا وكما ساىم العامل الصناعي وتطور 

فر أفضل الخدمات المتنوعة كونو مركز المحافظة في نمو ىذا المركز وتطوره حيث ضم حوالي طرق النقل ووسائمو وتو 
من سكان حضر المحافظة والى جانب ذلك ساىم موقعو عمى الحافة الشرقية  7001وتقديرات  7991%( في تعداد 10)

الذي جعميا فقيرة في ريفيا وممارسة لميضبة والبعيد عن مجرى الموارد المائية السطحية )فرعي شط اليندية وجداوليما( 
النشاط الزراعي الى انخفاض نسبة سكان الريف وارتفاع نسبة سكان الحضر وكما نرى في الخارطة ارتفاع نسبة سكان 
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)مركز  عاممين رئيسين أوليما موقعو القريب من شط الكوفة ومدينة النجف تأثيرالحضر في مركز قضاء الكوفة وىنا يبرز 
األمر باتجاه مركز قضاء الكوفة حتى آية ني( حيث تأثر المركز بجاذبيتو أذ أن توسع مدينة النجف كان في بدالثقل السكا

ظير االتصال الحضري بين ضواحي المدينتين بوضوح في سبعينات القرن الماضي وكما ساىم العامل الديني والتاريخي 
المركز عدد من المراقد األولياء الصالحين الذين ليم  في جذب السكان واستيطانيم بشكل تجمعات حضرية حيث يضم ىذا

العصر اإلسالمي، وبذلك يمثل ىذين آية شأن كبير في نفوس المسممين الى جانب تاريخ المدينة الطويل الذي يرجع الى بد
%( من مجموع سكان حضر المحافظة، وكما نرى في الخارطة العكس من ذلك حيث تنخفض 17,6المركزين ما يقارب )

نسبة سكان الحضر وترتفع نسبة سكان الريف في بقية وحدات المحافظة اإلدارية وكان موقع ىذه الوحدات ضمن الشريط 
السيمي الضيق الذي تتسع فيو المساحات الصالحة لمزراعة الى جانب وفرة الموارد المائية السطحية )فرعي شط اليندية( 

يطان بشكل تجمعات ريفية تمارس النشاط الزراعي عمى طول امتداد رقعة والجداول المتفرعة منيما شجع السكان عمى االست
السيل في المحافظة وبذلك سجمت ناحيتي العباسية والمشخاب أدنى مستوى في نسبة سكان الحضر وأعمى مستوى في 

راعي والسيما نسبة سكان الريف وذلك التساع رقعة السيل في ىذين الناحيتين مما شجع السكان عمى ممارسة النشاط الز 
من الجدول نرى أن بقاء نسب توزيع سكان  7001زراعة الرز التي تتطمب الى األيدي العاممة الكثيفة، أما تقديرات 

الحضر والريف كما ىي ألن التقديرات حسبت بنفس معدل النمو لكافة سكان الحضر والريف في وحدات المحافظة 
 اإلدارية. 
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  (7جدول )
 7991ن حسب البيئة عمى محافظات القطر حسب نتائج تعداد توزيع السكا

 نسبة سكان الحضر مج السكان سكان الريف سكان الحضر المحافظة
 67,9 7037197 111744 7763179 نينوى
 10,39 194717 777793 940976 كركوك
 37,71 7749774 696470 311904 ديالى
 97,61 7074146 313339 949711 األنبار
 13,36 9374963 917676 3197431 بغداد
 31,16 7717197 676099 969696 بابل
 66,07 993749 707169 497410 كربالء
 94,71 114673 466946 376616 واسط

 39 903347 391491 301013 صالح الدين
 69,97 119037 744773 937971 النجف
 97,93 197447 494964 491161 القادسية
 33,14 346179 730996 799169 المثنى
 99,70 7713196 313907 100793 ذي قار
 66,70 641776 779914 377794 ميسان
 19,11 7996339 473647 7737174 البصرة

 13,60 307910 707493 400676 اقميم كردستان* دىوك
 11,30 7099997 731693 131791 اربيل

 17,39 7467149 411417 913491 السميمانية
 61,49 77036733 6911796 79069031 المجموع

 7911حسب نتائج تعداد  7991*  تقديرات السكان لعام 
 .77جدول  7001وتقديرات  97ص 7/9جدول  7991المصدر : وزارة التخطيط، الجياز المركزي لإلحصاء، نتائج تعداد 

 استخرجت النسب من قبل الباحث.
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  (3جدول )
 7001 -7991ي وحدات المحافظة اإلدارية توزيع نسبة سكان الحضر ف

الوحدة 
 اإلدارية

سكان 
 الحضر

نسبة سكان  سكان الريف
 الحضر

سكان 
 الحضر

نسبة سكان  سكان الريف
 الحضر

 91,94 74711 977163 91,17 9049 417316 م. النجف
 71,70 77994 1911 71,31 79134 6761 ن. الحيدرية
 49,01 311 769 49,73 471 777 ن. الشبكة
 17,71 39936 744967 13,07 43796 91676 م. ق. الكوفة
 1,94 17601 6717 1,30 39779 3909 ن. العباسية
 71,49 79477 1691 79,99 74797 9991 ن. الحرية
 49,93 93737 49377 37,01 41741 79114 م. ق المناذرة
 71,11 60666 74441 79,06 37679 71094 ن المشخاب
 1,64 31999 3394 9,73 47676 4719 ن القادسية
 61,96 946119 137464 69,97 744773 937971 المجموع

 
 7001وتقديرات  7991المصدر : وزارة التخطيط، الجياز المركزي لإلحصاء، مديرية إحصاء محافظة النجف نتائج تعداد 

 عمى التوالي.  47و 79جداول 
 استخرجت النسب من قبل الباحث

 :والتوصيات االستنتاجات 
توصمت الدراسة إلى عدد من  7001-7991من خالل تحميل خصائص التوزيع البيئي لسكان محافظة النجف لمفترة 

 االستنتاجات والتوصيات التالية :
الخصائص الجغرافية الطبيعية والبشرية،  تأثيرجاء توزيع السكان البيئي في المحافظة ما بين الحضر والريف وفق  -7

%( ضمن منطقة اليضبة الغربية التي يبتعد 99المحافظة الجغرافي الذي جعل معظم مساحتيا حوالي ) وكان لموقع
عنيا جريان الموارد المائية السطحية الى جانب وقوعيا ضمن المناطق التي تتسم بجفاف مناخيا جعل تركز السكان 

حافة اليضبة الغربية عند مدينة النجف %( من مجمل مساحتيا الكمية وىي 9في مناطق محددة ال تتجاوز أكثر من )
حيث وجود مرقد األمام عمى )ع( حيث تركز السكان بشكل تجمعات حضرية حول المرقد وعمى طول امتداد رقعة 
السيل الرسوبي في المحافظة المالئمة لقيام النشاط الزراعي حيث تتوفر الخصائص الطبيعية والبشرية والسيما الموارد 

لتي تجري مع امتداد رقعة السيل مما جعل ينتشرون بشكل خطي مع امتداد تمك المجاري، بينما المائية السطحية ا
تبعثر وجود السكان في منطقة )اليضبة( التي تخموا من المجاري المائية السطحية، وبذلك جاء توزيع السكان ما بين 

 لمتوزيع ونمطو.  الحضر والريف وأنماطو المختمفة في المحافظة متفقة مع الفرضية الموضوعة
وكما أظيرت الدراسة تباين مكاني في توزيع السكان ما بين الحضر والريف وذلك بين وحدات المحافظة اإلدارية وكان  -7

تباين توزيع سكان الحضر بين وحدات المحافظة اإلدارية أكثر شدة من تباين توزيع السكان الريفيين وذلك لتركز 
زيعيم في المراكز الحضرية الكبيرة )النجف والكوفة( بينما كان توزيع سكان الريف أكثر العوامل البشرية المؤثرة في تو 

 انتظاما تبعا لتوزيع العوامل الطبيعية المؤثرة في منطقة الشريط السيمي. 
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انعكست أثار ىذا التوزيع غير المنتظم في تقسيم وحدات المحافظة اإلدارية إلى وحدات ذات طبيعة حضرية حيث  -4
د السكان الحضر فييا وتتمثل في مركزي قضائي النجف والكوفة ووحدات ذات طبيعة ريفية حيث يسود فييا سكان يسو 

الريف وتتمثل في كافة النواحي إضافة الى مركز قضاء الحيرة )المناذرة( وقد أدى ىذا التقسيم الى سيادة الطبيعة 
 الحضرية في المحافظة. 

 التوصيات
سة لتنمية البيئة الريفية في المحافظة وتنفيذىا تحت أشراف مجمس المحافظة عمى أن تأخذ وضع خطة شاممة ومدرو  -7

% من الموارد المالية المخصصة ليذه الخطة ألن زيادة 30موارد األرض والمياه وما يتعمق بيما نسبة ال تقل عن 
ه( أما بخصوص التنمية الحضرية ألبد من الزراعي كما ونوعا يرتبط ارتباطا وثيقا بيذه الموارد )األرض والميانتاج اإل

توزيع الموارد المالية المخصصة ليا توزيعا عادال عمى البيئات الحضرية )المدن( في المحافظة وفق حجم السكان وأن 
 0تعطى األولوية في ذلك إلى تحسين وتطوير الخدمات العامة 

سيما تمك التي تتوجو إلى مركز قضاء النجف وىذا يتطمب الحد من اليجرة الريفية التي تتجو نحو المناطق الحضرية وال -7
( لتقميل الفوارق بين البيئتين من جانب والقضاء عمى البطالة ورقع المستوى االقتصادي 7أوال تنفيذ ما جاء في الفقرة )

ى لمسكان الريفيين من جانب أخر، وكما يتطمب األمر بوضع قوانين صارمة لمحد منيا لكي ال تشكل ضغطا عم
 المناطق الحضرية من كافة الجوانب وبالتالي تتوسع عمى حساب المناطق الريفية

ترشيد المجتمع االنجفي وخاصة السكان الريفيين باتجاه تخطيط األسرة وفق اإلمكانيات االقتصادية ليا، عمى األقل  -4
الندوات وعبر مختمف وسائل  الحد من النمو السكاني السريع نسبيا، وذلك يتطمب بتثقيف السكان عن طريق إقامة

 األعالم، وىي مسؤولية تقع عمى عاتق رئاسة صحة المحافظة وبالتنسيق مع مجمس المحافظة. 
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