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Abstract  

The study of the inhabitants distribution is related to geography because it is connected to 

the place and people and their demographic movement. accordingly, the researchers in 

inhabitant geography took in consideration the problems of such subject by applying 

statistical tools in analyzing the space relations of the distribution and their relation with 

geographic environment (nature and people) to find results to explain such distribution.        

 المقدمة
تعد دراسة توزیع السكان من أكثر موضوعات السكان التي تتصل بالجغرافیة لكونها ترتبط ارتباطا وثیقا بالمكان 

لذلك أولى المهتمین في جغرافیة ، المكانیة()الطبیعیة و  حركتهم الدیموغرافیة وما یرتبط به من االستمراریة الدائمة واإلنسان
السكان اهتماماتهم الخاصة بدراسة هذا الموضوع ومعالجة مشكالته وتحقیق أغراضه من خالل تطبیق األسالیب االحصائیة 

ة( بغیة توزیع وعالقتها بخصائص البیئة الجغرافیة)الطبیعة والبشریالالكمیة)االتجاه الكمي( في تحلیل العالقات المكانیة في 
وفي هذا ، الوصول إلى نتائج رقمیة محددة تختصر كثیرا من التحلیالت الوصفیة الكیفیة في تشخیص وتفسیر هذا التوزیع

الصدد تقدم الجغرافیون بدراسات عدیدة تناولت تحدید دور العوامل الجغرافیة في التباین المكاني للتوزیع والكثافة وأسالیب 
 احیا حسب مناطق تواجدهم على الخارطة بهدف توضیح صورة نمط التوزیع وتباینه المكانيالسكان مس الحیاة بعد توزیع

وبما أن العنصر البشري هو الغایة التي كانت تقف وراء ذلك  (العوامل الجغرافیة المتغیرة )الطبیعیة والبشریةدور  وتحدید
دة مكانیة صغیرة لكونه المقرر الحقیقي لحجم األنشطة والوسیلة في التخطیط سواء على المستوى الوطني أو اإلقلیمي أو أي وح

معرفة حجم سكان اإلقلیم وجهاته المختلفة  في جاءت أهمیة دراسة هذا التوزیعاالقتصادیة واالجتماعیة والعمرانیة المختلفة 
الخطط التنمویة وبذلك تقدم هذه الدراسة خدمة جلیة للمعنیین في وضع ، وتوقعاته المستقبلیة على ضوء مؤشرات تغیرهم

والبحث الذي نحن بصدد یتناول دراسة  المتعددة الجوانب اآلنیة والمستقبلیة على أساس حجم سكان اإلقلیم أو أحد أجزائه
( وفق منهج جغرافیة السكان بهدف البحث 2010 – 1987) وتحلیل التباین المكاني في توزیع سكان قضاء المحاویل للمدة

وزیع سكان القضاء بغیة الوصول في الكشف عن عوامل التشابه والتباین في توزیعهم وذلك من في ت في العالقات المكانیة
خالل تمثیل البیانات المتعلقة بمناطق تواجدهم على الخارطة لتوضیح صورة نمط التوزیع وتباینه المكاني وتحدید دور 

تطلب األمر منا القیام بجولة میدانیة  وقد، ذا التوزیعالتي كانت تقف وراء ه(العوامل الجغرافیة المتنوعة )الطبیعیة والبشریة
بهدف استقصاء أسباب توزیع السكان وتباین كثافتهم بین جهاتها المختلفة ومعرفة العالقة  في كافة وحدات القضاء اإلداریة

 . وخصائص توزیعهم (بین العوامل الجغرافیة )الطبیعیة والبشریة
احث إضافة الى االستنتاجات والمقترحات تناول المبحث األول نبذة تاریخیة ویحتوي البحث على المقدمة وثالث مب

أما المبحث . ها واالستیطان فیهایوالمكانة السكانیة للقضاء وذلك بهدف معرفة دور العوامل الجغرافیة في جذب السكان ال
وتناول المبحث الثالث تحلیل التباین ، القضاءالمؤثرة في توزیع سكان (الثاني فقد تناول العوامل الجغرافیة )الطبیعیة والبشریة

المكاني في توزیع سكان القضاء باستخدام التوزیع النسبي لسكان القضاء ونسبة تركزهم الى جانب توزیعهم على الخارطة 
وكما تناولنا في هذا المبحث التوزیع الكثافي عن طریق حساب . وذلك للتعرف على نمط توزیعهم بصورة دقیقة بالنقاط
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وكذلك تناول هذا المبحث التوزیع البیئي للسكان بهدف معرفة خصائص توزیع السكان ما بین ، معدالت الكثافة العامة
 . الحضر والریف
ما نمط توزیع سكان قضاء . تتضمن مشكلة البحث التي هي عبارة عن سؤال یدور في الذهن حول البحث: مشكلة البحث

 ؟. الظواهر الجغرافیة بین جهاتها المختلفة ع سكان قضاء المحاویل وتوزیعالمحاویل وما العالقة بین تباین توزی
أن توزیع العوامل الجغرافیة الطبیعیة والبشریة على سطح األرض هو توزیعا غیر عادال تطغى علیه : فرضیة البحث

فالبد من أن یكون توزیع  صفة التباین بین كل الجهات ومن ضمنها جهات قضاء المحاویل التي تتمثل في وحداتها اإلداریة
السكان متباین في تلك الجهات بفعل تباین العوامل الجغرافیة وبالتالي یرسم لنا هذا التباین نمط التوزیع المعروف بالمتكتل 

 . والمنتشر والمبعثر
 المبحث األول النبذة التاريخية والمكانة السكانية للقضاء 

دء في دراسة التوزیع الجغرافي للسكان القضاء البد من أن نتطرق بشكل بسیط قبل الب: النبذة التاریخیة عن القضاء-أوال
وتشیر المصادر التاریخیة )عن تاریخ القضاء ومن أین جاءت تسمیته لكي تكون الصورة واضحة عن مضمون البحث قیل 

لتسمیة حتى دخول المحاویل هي جزء من أرض المملكة البابلیة وعاصمتها وكانت تعرف )أرض بابل( وظلت تلك ا أن
)أرض السواد( لكون هذه المنطقة  باسم آنذاكوبالتحدید في العصر الراشدي عندما انتقلت األمارة الى الكوفة عرفت  اإلسالم

كانت جزء من هذه األرض واستمرت هذه التسمیة حتى العصر العباسي الذین أحیوا نهر النیل الذي طمر بعد الحجاج بن 
القرى وازداد دور المنطقة السیاسي بعد انشاء األمارة المزیدیة سمیت )بأسم النیلیان( بعد أن  یوسف الثقفي وكثرة حوله

انضمت الیها األراضي المجاورة لها وظلت هذه التسمیة بعد سقوط األمارة المزیدیة وسقوط الخالفة العباسیة حتى دخل 
المعالم فبنوا فیها خان سمیت )منطقة الخان( وهو المركز العثمانیین وشاهدوا المنطقة المحصورة بین النیل والكوفة خالیة 

وتعني تحویل مجرى النهر وقیل تسمیة المحاویل جاءت من  الحالي لقضاء المحاویل وقیل جاءت التسمیة من التحویل
ل ( وقیل أن تسمیة المحاوی15ص، 2001، )حسین. شیوع الحول أي أن الزرع فیها یحول عاما كامال لكثرته حتى یتعفن

جاءت من الحیلة والحذق في أي عمل أي أن الساكنین في هذه المنطقة حاذقون في التعامل التجاري ودقة التصرف ویقول 
، أبن منظور أن المنطقة زراعیة ولیست تجاریة على مر العصور وقد اصبحت تجاریة في السنوات األخیرة )درویش

 ، (48ص1993
یخ طویل في االستیطان منذ الحضارة البابلیة وهي جزء من الحضارة ویتضح مما ورد أن منطقة الدراسة ذات تار 

%( 56، 32وبذلك تشكل نسبة قدرها ) (2كلم1667البابلیة القدیمة لتتسع وتنمو لتضم في وقتنا الحاضر مساحة قدرها )
كما  ،(1997)مدیریة إحصاء محافظة بابل المجموعة اإلحصائیة السنویة  ( كلم5119من مساحة المحافظة البالغة )
 . (1یتضح ذلك في الخارطة رقم )

وهذه المساحة موزعة على أربع وحدات أدرایة من ضمنها مركز قضاء المحاویل وثالث نواحي هي المشروع )جبله(  
 . (2واألمام والنیل كما یتضح ذلك في الخارطة رقم )
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 ( موقع منطقة الدراسة بالنسبة للمحافظة بابل1خريطة رقم )

: المصدر
 (غير منشورة)أطروحة دكتوراه ، المقومات الجغرافية إلنتاج األلبان في محافظة بابل، محمود بدر علي: باالعتماد على

 . 153ص ، 1999، جامعة البصرة، كلية اآلداب
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 ( التقسيمات اإلدارية في قضاء المحاويل2خريطة رقم )
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 لزراعة مدیریة زراعة محافظة بابل.: وزارة االمصدر
 المكانة السكانية للقضاء:  -ثانيا 

تعني المكانة السكانیة للقضاء حجم سكان القضاء من مجمل سكان المحافظة حیث یعتمد حجم السكان في أي وحدة 
الى جانب العوامل  (ةاداریة على عوامل الجذب والطرد المتوفرة في الوحدة اإلداریة والتي تعرف بحركة )السكان المكانی

یستخدم الجغرافیین عدة أسالیب في التوزیع  وغالبا(. الدیموغرافیة التي تتمثل بالنمو الطبیعي )حركة السكان الطبیعیة
الجغرافي للسكان بهدف كشف التباینات المكانیة في التوزیع والكثافة منها التوزیع النسبي أو العددي التي توفرها بیانات 

التي من خاللها یمكن معرفة حجم سكان في  كانیة أو التقدیرات التي یصدرها الجهاز المركزي لإلحصاءالتعدادات الس
ویكشف هذا التوزیع التباین المكاني في توزیع السكان بین الوحدات اإلداریة المدروسة فضال عن ، الوحدات اإلداریة مختلف

زمنیة معینة من جانب أخر الن مكانة الوحدة اإلداریة أو القضاء  كشف أهمیة الوحدة اإلداریة وتطورها خالل فترة أو فترات
( وقبل البدء في تحدید مكانة القضاء بین اإلقضیة التابعة للمحافظة 23ص، 2006، )الخفاف. تعتمد على حجم السكان

( نرى أن محافظة 1البد من معرفة مكانة المحافظة بین مجمل المحافظات التي تشكل الدولة العراقیة ومن الجدول رقم )
 بغداد جاءت بالمرتبة األولى لكونها العاصمة ویتركز فیها المراتب اإلداریة العلیا والمنشأت الصناعیة واألسواق التجاریة
الكبیرة المتخصصة ببیع الجملة وكما تتوفر فیها أفضل الخدمات المتاحة في القطر الصحیة والثقافیة واالجتماعیة والترفیهیة 

عها ضمن منطقة السهل الرسوبي حیث یخترقها جریان نهر دجلة والى غیر ذلك جمیعها عوامل جذبت فضال عن وقو 
( وكما نرى من الجدول ارتفاع النسبة المئویة 23ص، 1989، السكان لالستقرار بشكل تجمعات حضریة وریفیة )محسن

% من مجمل سكان 3، 5سبة قدرها في محافظة بابل حیث جاءت بالمرتبة الخامسة من حیث حجم السكان فقد شكلت ن
التي  في قلب منطقة السهل الرسوبي العراق یرجع هذا التفوق في حجم السكان الى الموقع الجغرافي للمحافظة التي تقع
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یجري فوقها نهر الفرات والتي تعرف بمنطقة )الفرات األوسط( فهي بمثابة حلقة وصل بین العاصمة)بغداد( مركز الثقل 
 . طر وبین محافظات الفرات األوسط والجنوبیةالسكاني في الق

 .(1997( مجموع السكان والمساحة والكثافة السكانية في محافظات القطر لسنة )1جدول رقم )
 الكثافة السكانية / النسبة% 2المساحة/كلم عدد السكان المحافظة

 6، 24 5151 1053 5423964 بغداد
 3، 5 230 5119 1181751 بابل

  6، 2 118 5034 594235 كربالء
 3، 5 92 12900 1184796 ذي قار
 4، 3 92 8183 751331 القادسية
 7 82 19070 1546445 البصرة

 1، 6 80 17023 1362739 السليمانية
  9، 4 76 14471 1095992 اربيل

 4، 3 73 10282 753171 التأميم
  8، 1 61 6553 402970 دهوك
 1، 5 60 19076 1135223 ديالى
 4، 9 57 35899 2042852 نينوى
 5، 3 46 17153 783614 واسط
 9، 2 40 16072 637126 ميسان

 1، 4 35 26175 904432 صالح الدين
 4، 3 27 28924 775042 النجف
 9، 1 8 51740 436825 المثنى
 6، 4 7 138501 1023736 األنبار
 100 51 434128 22046244 العراق

 ا8ص 2000هیئة التخطیط، الجهاز المركزي لألحصاء، المجموعة اآلحصائیة السنویة لسنة  المصدر: مجلس الوزراء،
 استخرجت النسب المئویة والكثافة السكانیة من قبل الباحث

أن لموقع منطقة الدراسة هذا وما تتمتع به من خصائص جغرافیة ایجابیة متنوعة فضال عن تاریخها الطویل الذي 
، جذبت السكان للهجرة إلیها على مدى ذلك التاریخ ونموهم (31ص 2009، قبل المیالد )معروفیمتد إلى األلف الثالث 

وهذا یعني أن أهمیة موقعها الجغرافي ، وال تزال في الوقت الحاضر تشكل هدف لطموح لبعض سكان المحافظات المجاورة
السكاني في القطر والمحافظة األولى من  قد تزایدت في الوقت الحاضر والدلیل على ذلك أنها تشكل أحدى مراكز الثقل

حیث حجم السكان بین محافظات الفرات األوسط أما من حیث الكثافة السكانیة فنرى من نفس الجدول أن المحافظة جاءت 
مساحتها  بالمرتبة الثانیة من حیث الكثافة وهذا یدل على أن مساحة المحافظة ال تتناسب مع حجم السكان حیث تبلغ

المجموعة األحصائیة ، )أحصاء بابل. ( 2كلم 444346%( من مساحة القطر البالغة )7، 2( وبذلك تشكل )2كلم5119)
وكما هو معلوم أن الكثافة السكانیة العامة تعتمد على عاملین أساسیین هما حجم السكان والمساحة . ، (1997السنویة 

یدل على قوة جذب العوامل الجغرافیة للسكان في المحافظة  التي یعشون علیها لذلك جاءت المحافظة بالمرتبة الثانیة وهذا
وتتباین قوة الجذب بین جهات المحافظة المختلفة وسوف نتناول ذلك عند دراستنا للتوزیع النسبي للسكان المحافظة على 

اریة نالحظ أن قضاء ( الذي یمثل التوزیع النسبي للسكان المحافظة على وحداتها االد2ومن الجدول رقم ). وحداتها األداریة
% من مجمل سكان المحافظة وهذا یدل على 40الحلة یأتي بالمرتبة األولى من حیث حجم السكان أذ یشكل نسبة قدارها 

في جذب السكان حیث یشكل القضاء مركز التركز السكاني في المحافظة  (تعاظم قوة العوامل الجغرافیة )الطبیعیة والبشریة



 م2015/حزيران           جامعة بابل /للعلوم التربوية واإلنسانية  األساسيةكلية التربية  مجلة        21العدد/

265 

قضاء المحاویل( المرتبة األخیرة في حجم السكان وذلك )رتبة الثانیة بینما تحتل منطقة الدراسةوجاء قضاء الهاشمیة بالم
یعود الى ارتفاع نسبة سكان الریف بشكل كبیر وما یرتبط به من اتساع ملكیة السكان الریفیین من األراضي الزراعیة األمر 

 . كما یتضح ذلك في المبحث الثالث من البحث الذي أدى الى قلة حجمها السكاني قیاسا الى مساحتها الكبیرة
 1997-1987( التوزيع النسبي للسكان محافظة بابل 2جدول رقم )

 1997% 1987%  1997مج 1987مج الوحدة اإلداریة
 59، 29 31 349720 280834 م. ق الحلة
 88، 6 92، 6 81418 62759 ناحية الكفل

 5 15، 4 59141 37619 ناحية ابي غرق
 48، 41 07، 42 490279 381212 قضاءمج ال

 30، 6 67، 4 74480 42326 م. قالمحاويل
 27، 6 56، 6 5949874145 ناحية المشروع

 98، 1 93، 1 1756523444 ناحية األمام
 ------ 66، 2 ------- 24151 ناحية النيل
 40، 8215، 15 143631182069 مج القضاء

 75، 1 89، 1 1717120784 م. ق الهاشمية
 44، 7 76، 8 7942387999 ناحية القاسم

 46، 7 15، 7 6485588170 ناحية المدحتية
 10، 4 68، 3 3337248475 ناحية الشوملي
 94، 1 -------- 22971--------- ناجية الطليعة
 71، 22 50، 21 194821268399 مج القضاء

 45، 3 56، 6 5944940779 م. ق المسيب
 34، 5 52، 5 5008063198 ناحية السدة

 94، 8 49، 8 77001105711 ناحية األسكمدرية
 49، 2 ---------- 31316--------- ن جرف الصخر

 39، 20 58، 20 186530241004 مج القضاء
 100 100 9060911181751 مج المحافظة

مطبعة الجهاز المركزي  1987المصدر: جمهوریة العراق، وزارة التخطیط، الجهاز المركزي لإلحصاء، تعداد عام 
جمهوریة العراق، وزارة التخطیط والتعاون اإلنمائي، الجهاز المركزي لإلحصاء وتكنولوجیا  -2: 22لألحصاء ص

 .19 -18، ص 2005المعلومات، المجموعة اإلحصائیة السنویة لمحافظة بابل لعام 
 المبحث الثاني  
 العوامل الجغرافية المؤثرة في توزيع السكان 

 ط التوزیع الجغرافي للسكان وتباین كثافتهم في أي وحدة مكانیة بجملة من العوامل الطبیعیة والبشریة والدیموغرافیةیرتب
وفي كثیر من األحیان تتداخل هذه العوامل وتتفاعل مع بعضها البعض بشكل ، التي تؤثر أما بصورة منفردة أو مجمعة

وتختلف هذه العوامل في أهمیتها النسبیة ، اصة في األقالیم السكانیة المتطورةمعقد لترسم الصورة النهائیة للتوزیع السكان وخ
دون التعمق بالتفاصیل  في التوزیع وسوف نبحث هذه العوامل، ألخر ضمن الدولة الوحدة إقلیممن دولة ألخرى ومن 

 . الطبیعیة واإلشارة لها بقدر تأثیرها على وجود السكان ورسم نمط توزیعهم
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 لعوامل الطبيعيةا -: أوال
تترك العوامل الطبیعیة بصماتها بوضوح في التوزیع الجغرافي للسكان في الكثیر من جهات العالم بالرغم من التطور 
العلمي والتكنولوجي الحاصل في الوقت الحاضر ویرى البعض أن العوامل الطبیعیة ال تؤثر في توزیع السكان بمعزل عن 

وما علیه أال استثمارها وتوظیفها إلمكاناته المادیة والفنیة والتنظیمیة  لإلنسانفرصا  العوامل الحضاریة أذ أنها توفر
 . ( وعموما یمكن القول أن العوامل الطبیعة متعددة وتتفاوت في قوة تأثیرها مكانیا و زمانیا651ص، 2000، الحدیثي)
مائیة المجاورة وأهمیة هذا الموقع متغیرة نسبیا تبعا یقصد به موقع المكان بالنسبة للیابس والمسطحات ال: الموقع الجغرافي-أ

فموقع قناة السویس تغیرت أهمیته النسبیة عدة مرات خالل التاریخ وذلك تبعا ، للتغیرات التي تطرأ على المكان المجاور
ة القریب من ( ولموقع ناحیة االسكندری156ص، 1986، لتغیر مسار طریق التجارة الدولیة بین الشرق والغرب )أبو عیانه

، (45ص، 2001، محافظة بغداد )العاصمة( كان له دور كبیر في التوطن الصناعي وفي جذب السكان الیها )الحسناوي
ومن البدیهي القول أن المناطق الجزریة والقریبة من المسطحات المائیة تتسم بتركز سكاني كبیر لكونها مناطق تحفز على 

  جغرافیة تشجع السكان على االستقرارالجذب السكاني لما تتمیز من خصائص 
التي تتمیز بتخلخل سكاني خاصة أذ كانت تلك المناطق واقعة في عروض  على خالف المناطق القاریة الداخلیة

فالموقع الجغرافي بمثابة البوتقة التي تنصهر فیها ، (62ص1974، علیا كما هو الحال في الیابس األسیوي )غاریینه
كان مع الصفات أو التغیرات البشریة من أجل توفیر نوع من األفضلیة لهذا المكان تؤهله یكون عنصرا العوامل الطبیعیة للم

(ولذلك كان موقع المكان الجغرافي 175ص، 2006، دینامیكیا یكسب المنطقة الجاذبیة لألنشطة البشریة المختلفة )محمد
فموقع محافظة بابل بكامل ، ي المناطق الصحراویةضمن المنطقة السهلیة یختلف في جذبه للسكان ونموهم عن موقعه ف

مساحتها تقریبا ضمن منطقة السهل الرسوبي كان له دور كبیرا في كبر حجم سكانها الذي تجاوز الملیون نسمة في تعداد 
قوة ( بالرغم من 2ألف نسمة كما نالحظ في جدول ) 600بینما نجد محافظة كربالء المجاورة لها لم یتجاوز سكانها  1997

ولكن الموقع الجغرافي ، تأثیر العامل الدیني في جذب السكان الذي یتمثل بمرقد األمام الحسین وأهل بیته )علیهم السالم(
% من مساحتها ضمن منطقة حافة الهضبة الغربیة التي ال تشجع على االستیطان  95للمحافظة كربالء الذي جعل حوالي 
% من سكان المحافظة بالشریط السهلي  98السطحیة فوقها ولذلك تركز أكثر من  البشري النعدام جریان الموارد المائیة

% من حجم 50الضیق في جهاتها الشرقیة وفي مدینة كربالء التي هي جزء منه هو الذي جعل حجمها السكاني بقدر 
دراسة التي هي جزء من سكان محافظة بابل التي تقع معظم مساحتها ضمن منطقة السهل الرسوبي ,أما بالنسبة للمنطقة ال

( فهي تحتل الجهات الشرقیة والوسطى تقریبا من المحافظة فهي جزء من منطقة 2محافظة بابل وكما یتضح من الخارطة )
السهل الرسوبي وحیث تتوفر فیها كافة المقومات الزراعیة من استواء سطحها وموارد مائیة سطحیة وتربة رسوبیة خصبة 

 . ب السكان واستقراهم بشكل تجمعات سكانیة ریفیة وحضریة منذ القدمجمیعها عوامل ساهمت في جذ
دورا مهما في التوزیع الجغرافي للسكان وتباین  (یؤدي تباین وتنوع السطح من)سهول وهضاب وجبال -: أشكال السطح-ب

ي المنطقة حیث تلعب كثافتهم وهناك عالقة وثیقة ال یمكن تجاهلها بین توزیع السكان وطبیعة نوع التضاریس السائدة ف
وعلى كل ما ، التضاریس دورا كبیرا في عملیة توزیع السكان وذلك من خالل تأثیرها على الحیاة االقتصادیة بصفة خاصة

یمس حیاة اإلنسان بصفة عامة وغالبا ما یفضل اإلنسان بیئة على أخرى على ضوء قدراته والبیئة التي تمكنه من 
وبشكل عام تعد السهول من أفضل وأنسب المواقع لالستیطان . (90ص، 1971، )الشامي استغاللها وممارسة الحیاة فیها
م فوق هذا المستوى بمساحة قدرها  200% من سكان العالم یعشون بین مستوى البحر و 2/56البشري والدلیل في ذلك أن 

 . (89ص، 2000، )أبو عیانه. من مساحة الیابس 27/ 3نحو 
واضحة بین توزیع السكان وكثافتهم وبین تنوع أشكال السطح مابین السهل الرسوبي وفي العراق تبدو العالقة 

والهضبة الغربیة والجبال حیث تقترن ظاهرة ارتفاع الكثافة السكانیة في المحافظات التي تقع ضمن منطقة السهل الرسوبي 
غربیة جزء كبیر من مساحتها كما في كما في محافظتي بابل والقادسیة وانخفاضها في المحافظات التي تشكل الهضبة ال
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أما سطح منطقة الدراسة هو جزء من منطقة السهل ، (39ص، 1989، محافظات النجف واألنبار والمثنى )محسن
وهناك تباین ، الرسوبي الذي یغلب علیة صفة االنبساط التام واالنحدار التدریجي من الشمال الغربي الى الجنوب الشرقي

والعكس من ذلك في  (ترتفع األراضي في الجهات القریبة من األنهار التي تعرف ب)الكتوف بسیط في االرتفاع حیث
(م في أقصى شمال 22كنتور ) أن خط (4األراضي المنخفضة البعیدة عن مجاري األنهار وكما یبدو في الخارطة رقم )

وارد المائیة السطحیة والمبازل بشكل ساعد على جریان الم، (م في جنوبها20منطقة الدراسة وینخفض تدریجیا لیصل الى )
مناطق جذب للسكان وشجعهم على االستیطان واالستقرارالحضري والریفي معا طبیعي تبعا لهذا االنحدار األمر الذي جعلها 

 (25ص، 1979، )المشهداني . منذ القدم لسهولة ممارسة كل أنواع األنشطة الزراعیة والصناعیة والتجاریة
 ام السطح في محافظة بابل( أقس3خريطة رقم )

: المصدر
 دراسة جغرافیة لمنظومة الري في محافظة ، علي صاحب الموسوي

  .1989، جامعة البصرة، كلیة اآلداب(، غیر منشورة)رسالة ماجستیر ، بابل
ا یترتب عنه من وذلك لم یعد المناخ من العوامل الطبیعیة التي تؤثر في التوزیع الجغرافي للسكان ونباین كثافتهم :المناخ

أثار مباشرة تؤثر على وظائف اإلنسان العضویة وغیر مباشرة حیث ینعكس تأثیره على نوعیة التربة والنبات الطبیعي 
( ولذلك تعیش الغالبیة العظمى من 129ص، 1986، الخفاف و الریحاني)والزراعي لكونه ضابط رئیسیا في تشكیلهما 

، )الشرنوبي. المعتدل الذي یشجع على قیام الزراعة واإلنشطة االقتصادیة األخرىسكان العالم في األقالیم ذات المناخ 
 (211ص، 1974
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ونظرا لتعدد عناصر المناخ سوف نتناول العناصر التي لها األثر الفعلي في توزیع السكان وهما درجة الحرارة 
نالحظ ارتفاعها  (3ات جدول رقم )واألمطار ولدى دراسة درجات الحرارة المسجلة في المحافظة كما یتضح في مؤشر 

م ثم تنخفض بعد ذلك (5/36بصورة تدریجیا بدأ من شهر شباط حتى تبلغ ذروتها في شهر تموز حیث یبلغ متوسطها )
م(ومن هذه المؤشرات یتضح ارتفاع المدى  11/ 1تدریجیا حتى تصل أدناها في شهر كانون ثاني إذ بلغ متوسطها )

ة وهو من الظواهر المناخیة المعروفة التي تسود كافة جهات القطر وقد تظهر بعض الفروقات الحراري السنوي في المحافظ
أما األمطار ، النسبیة في درجات الحرارة في الدراسات التفصیلیة بین مناخ منطقة السهل والهضبة ضمن حدود المحافظة

ظات من حیث سقوط األمطار فوقها فهي فالمحافظة تقع ضمن المنطقة الوسطى فهي لیست أحسن حاال من بقیة المحاف
كما تبدو من الجدول تمتاز بقلة سقوط األمطار ویقتصر سقوطها في فصلي الشتاء والربیع متفقة بذلك مع نظام سقوط 

أن ارتفاع درجات الحرارة وقلة سقوط األمطار وتركزها في فصل الشتاء أعتمد السكان بشكل ، المطر في البحر المتوسط
موارد المائیة السطحیة في الزراعة ألن كمیات األمطار الساقطة والمؤشرة في الجدول ال تساعد على قیام أساسي على ال

. ولمعرفة معامل جفاف المحافظة نطبق المؤشرات السابقة على ضوء معادلة دیمارتون التي تقیس معامل الجفاف، الزراعة
 (16ص، 2008، )شرف

 المعدل السنوي لألمطار معامل الجفاف=
  10المعدل السنوي للدرجات الحرارة+  

لذلك  (5فالنتیجة تؤشر إلى حالة جفاف في المحافظة ألنها أقل من ). 2/ 68= 10+24، 2÷ 91، 6معامل الجفاف= 
 جاء اعتماد السكان فیها على الموارد المائیة السطحیة

 2010-2000معدل درجة الحرارة واألمطار في محافظة بابل للمدة  (3جدول رقم )
 كمية األمطار)ملم( معدل درجة الحرارة )م( الشهر

 18، 7 10، 9 كانون ثاني
 11، 2 13، 5 شباط
 10، 6 17، 9 آذار

 13، 3 27، 9 نيسان
 2، 2 29، 4 أيار

 0، 0 33، 2 حزيران
 0، 0 34، 7 تموز
 0، 0 35 آب

 0، 2 31، 4 أيلول
 2، 9 26، 2 تشرين األول
 16، 157، 8 18 تشرين الثاني
 89، 15 12، 4 كانون أول

 91، 6 24، 2 المعدل السنوي

 . 2011بیانات غیر منشورة ، قسم المناخ، الهیئة العامة لألنواء الجویة، وزارة انقل والموصالت: المصدر
لجغرافي للسكان : تعد الموارد المائیة بأنواعها المختلفة من أهم العوامل الطبیعیة المؤثرة في التوزیع االموارد المائیة-ج

وتباین كثافتهم في المكان خاصة في المناطق الجافة وشبة الجافة التي یرتبط توزیع سكانها مع توزیع هذه الموارد والسیما 
( ، ویظهر هذا االرتباط بوضوح 186، ص1990السطحیة منها التي غالبا ما تكون دخیلة علیها )السامرائي والریحاني، 

( 108، ص2007یتركز السكان على طول امتداد نهري دجلة والفرات وفروعهما )الخفاف،  في وسط وجنوب العراق حیث
ویعد نهر)الفرات وتفرعاته( عصب الحیاة في منطقة الدراسة فهو الذي جعل بابل مركز حضاریا عبر التاریخ وبصدد تأثیر 
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ف وحیث ال یختلف فیها توزیع السكان عن الموارد المائیة في توزیع سكان لقضاء هو جزء من وسط العراق ذي المناخ الجا
بقیة جهات العالم الجافة فقد أقترن هذا التوزیع مع جریان الموارد المائیة السطحیة في منطقة السهل الرسوبي، وعند النظر 

( التي توضح اتجاه جریان الموارد المائیة السطحیة في القضاء نرى أن نهر الفرات بعد خروجه من 4إلى خارطة رقم )
محافظة األنبار یدخل المحافظة من جهاتها الشمالیة الغربیة عند ناحیة جرف الصخر متجها نحو الجنوب الشرقي وتتفرع 
منه شبكة واسعة من الجداول وقنوات الري لتغطي كافة مساحة القضاء أبتدا من جدول المشروع الذي یتجه شرقا لیروي 

رع خمس جدوال رئیسیة من الجانب األیسر للشط الحلة هما المحاویل معظم مساحة ناحیة المشروع والى الجنوب منه تتف
والخاتونیة والفندیة والنیل وتتفرع من هذه الجداول عشرات الترع والجداول الصغیرة وكما تروي هذه الجداول مساحة تقدر 

توفر المقومات الزراعیة األخرى ألف دونم أن توفر الموارد المائیة بكثرة التي تتمثل بالجداول والترع من جانب و 145حوالي 
من جهة أخرى شجع السكان الریفیین على التجمع واالستقرار بشكل تجمعات قرویة تمتد على طول تلك المجاري حیث 

 .یمارس معظمهم النشاط الزراعي وكما شجع جریان هذه الموارد في نشوء المدن خالل جذبها للسكان الحضر
 ل الري في محافظة بابل(شبكة األنهار وجداو4خريطة رقم )

 
عبد اإلله رزوقي كربل، التباین المكاني لكفایة أنظمة الصرف )البزل( واستصالح األرض في محافظة بابل، المصدر: 

 .102، ص 2001أطروحة دكتوراه )غیر منشورة(، كلیة اآلداب، جامعة بغداد، 
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د غذائه النباتي وعلیها یعتمد أغلب الحیوانات في غذائها التربة هي المصنع الطبیعي لغذاء االنسان منها یستمالتربة:  -د
بصورة مباشرة أو غیر مباشرة ونظرا لتباین توزیع السكان والنظم الزراعیة من مكان الى أخر أنعكس ذلك على توزیع 

نسبة الملوحة السكان، وهذا ما یفسر قلة السكان في بعض المناطق الریفیة من وسط وجنوب العراق لرداءة التربة وارتفاع 
فیها وتحولها الى سباخ مما جعل انتاجها الزراعي قلیال جدا ومرتفع التكالیف في وحدة المساحة المحدودة. )الخفاف، 

( حیث نرى هناك نوعین أنواع 5(. ویبدو أـثر التربة في توزیع سكان القضاء یتضح من خالل الخارطة )122، ص2007
سوبیة والتي هي غلى نوعین هما تربة كتوف األنهار التي توجد على جانبي األنهار من الترب في القضاء وهما التربة الر 

كلم، وهي تربة مزیجه من الرمل الدقیق إلى مزیجي طیني 2الموجودة في منطقة الدراسة ویصل أقصى عرض لهذه الكتوف 
یز بصرفها الجیدة و انخفاض غریني لذلك یتمیز نسیجها بالخشونة وتعد من أفضل أنواع الترب في المحافظة حیث تتم

نسبة األمالح فیها الرتفاعها عن مستوى الماء الباطني مما جعلها مالئمة لنمو معظم المحاصیل الزراعیة لذلك تزداد فیها 
( وفي منطقة الدراسة تستخدم بشكل كثیف في زراعة بساتین النخیل كما 117ص 1972كثافة االستخدام الزراعي )كربل، 

، 2012منتشرة على جانبي نهر المحاویل ابتدأ من قریة البو مصطفى حتى ناحیة األمام )الخفاجي، في البساتین ال
أما تربة 0( ویتمیز هذا النوع من الترب بأرتفاع الكثافة السكانیة فیها لكونها من أفضل ترب السهل صالحیة للزراعة50ص

( من 70 - 50لنهر فهي تربة طینیة یشكل الطین نسبة )أحواض األنهار المجاورة لها التي تقع في الجهات البعیدة عن ا
، 2001مكوناتها وهي ذات ملوحة عالیة خاصة في المناطق األكثر انخفاضا لقربها من مستوى الماء الجوفي )كربل، 

( لذلك تتطلب هذه المناطق بإنشاء مبازل ذات كفاءة عالیة في تصریف المیاه الزائدة وتتواجد هذه التربة في 104ص
ألجزاء المحصورة بین مشروع المسیب الكبیر شماال وجدول النیل جنوبا وتتمیز هذا النوع من الترب بزراعة أنواع معینة ا

من المحاصیل وبذلك هي أقل تركزا بالسكان من التربة السابقة أما التربة الرملیة التي توجد في القسم الجنوبي الشرقي من 
اد العضویة ولذا تكون صالحیتها لألنتاج الزراعي أقل من الترب السابقة وكما أنها أقل منطقة الدراسة و تتمیز بفقرها بالمو 

تركزا بالسكان. وتجدر اإلشارة هنا أن أثر التربة في التباین المكاني للتوزیع السكان أقل وضوحا من الموارد المائیة وذلك 
محافظة الطبیعیة من انبساط سطحها وانحداره بإمكان استصالحها ومعالجة ملوحتها ، ویتضح مما ورد أن خصائص ال

التدریجي نحو الجنوب الذي حدد جریان الموارد المائیة فوقه إلى جانب خصوبة تربته الرسوبیة كان لها دور كبیر في 
 ارتفاع عدد السكان الریفیین. 
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 أصناف التربة في محافظة بابل (5خريطة رقم )

 
قي كربل، التباین المكاني لكفایة أنظمة الصرف )البزل( واستصالح األرض في محافظة بابل، عبد اإلله رزو المصدر: 

 .146، ص 2001أطروحة دكتوراه )غیر منشورة(، كلیة اآلداب، جامعة بغداد، 
ث یزداد یتفاوت تأثیر العوامل االقتصادیة في التوزیع الجغرافي بین دول العالم المختلفة حی :العوامل األقتصادية -ثانيا

تأثیرها في توزیع سكان المجتمعات المتقدمة بالرغم من أن أثرها في توزیع السكان ال یقل عن العوامل الطبیعیة في الكثیر 
ذ كانت العوامل الطبیعیة ذات أثر فعال في توزیع سكان القضاء، وعند استقصائنا عن أثر هذه  المجتمعات النامیة. وا 

دانیة أتضح لنا أن العامل الصناعي وطرق النقللها أثر ضئیال في توزیع سكان القضاء العوامل من خالل الزیارات المی
 وذلك الرتفاع نسبة السكان الریفیینى في القضاء: 

: تؤدي الصناعة دورا مهما في التوزیع الجغرافي للسكان وتباینه وقد تضاعف أهمیة هذا الدور في العامل الصناعي-أ
الهائل الذي طرأ علیها، وتؤثر الصناعة في هذا التوزیع من جانبین أحدهما مباشر ویتمثل الوقت الحاضر نتیجة للتطور 

بالتركز السكاني القریب منها واألخر غیر مباشر ویتمثل بقدرتها في جذب السكان الریفیین ألنها غالبا ما تتوطن في المدن 
ع سكان القضاء فأن أثرها قلیل نسبیا قي توزیع (، وبصدد دراسة أثر الصناعة في توزی268، ص1980الكبیرة )الشماع، 

سكان القضاء على الرغم من وجود عدد كبیر من الصناعات الصغیرة مثل صناعة كبس التمور ومعمل النسیج الناعم 
وعدد من معامل الطابوق والعدید من معامل الحرف الصناعیة وقد تركزت معظم هذه الصناعات والحرف في مراكز المدن 
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في مركز قضاء المحاویل حیث ساهمت في نموه وتطوره والذي یضم معظم الصناعات الحرفیة الصغیرة في والسیما 
القضاء، ومن ذلك تباین توزیع السكان من خالل تباین توزیعها بین وحدات القضاء اإلداریة وبالتالي جذبت السكان إلى 

 1997تطور في مركز قضاء المحاویل في تعداد مناطق توطنها بشكل تجمعات حضریة، فقد نما االستیطان الحضري و 
 بفضل توطن عدد من الصناعات الصغیرة. 

: تؤثر طرق النقل في توزیع السكان بشكل عام من جانبیین الجانب األول أنها تجذب التجمعات طرق النقل ووسائله -ب
ثاني فهي تجذب الصناعة التي بدورها السكانیة عند مناطق تقاطعها أوفي منتصفها لتقدم خدمة للمسافرین أما الجانب ال

 (. 146م، ص200تعمل في جذب السكان إلى أماكن توطنها. )أبو عیانه، 
وبصدد دراسة أثر طرق النقل في التوزیع الجغرافي للسكان المحافظة فأن القضاء یتمتع بشبكة واسعة من طرق النقل 

اء بالمحافظات المجاورة ومن ضمنها طریق المرور السریع ذو البریة وهي على نوعین منها الطرق الرئیسیة التي تربط القض
(كلم ضمن حدود منطقة الدراسة، ویرتبط 55كلم( ویقع منه )101االتجاهین لكل اتجاهه ثالث ممرات ویبلغ طوله حوالي )

ذه الطرق مع شبكة القضاء بشبكة جیدة من الطرق الثانویة التي غالبا ما تشكل الحدود االداریة لألحیاء السكنیة وترتبط ه
( وكما یوجد في 82، ص2011الطرق الرئیسیة خاصة عند عند مفارق الطرق التي تؤدي الى النواحي واإلقضیه )الدلیمي، 

(كلم تربط القرى بالمدن وكما تربط القرى 64( طرق ثانویة ریفیة مبلطة بطبقة واحدة یبلغ أطوالها )7منطقة الدراسة )
( كما یوجد في القضاء العدید من الطرق الترابیة التي تربط القرى بعضها 74، ص2009بالطرق الرئیسیة )السرحان، 

بالبعض األخر أن وجود هذه الشبكة من الطرق المتنوعة ساهم الى سهولة االتصال بین التجمعات السكانیة المختلفة ونقل 
من جانب وبین مركز المحافظة من جانب أخر المنتجات الزراعیة والصناعیة بین منطقة الدراسة والمحافظات المجاورة لها 

وكما ساهم في توزیع السكان وانتشارهم في الفضاءات األخرى غیر المستثمرة البعیدة عن مراكز المدن في مختلف جهات 
 القضاء مما أدى الى تباین كثافتهم بین تلك الجهات. 

وزیع السكان ویبرز أثره بصورة جلیة في المدن الدینیة ذات العوامل التاریخیة والدینیة: یؤدي هذا العامل إلى تباین ت-ثالثا
التاریخ الطویل حیث تجذب المراقد الدینیة واألماكن المقدسة السكان بشكل تجمعات حضریة لالستیطان حولها )محسن، 

بین  ( كما أن عمر المستوطنة البشریة وتاریخها الطویل له دور كبیر في حجم السكان وتباین كثافتهم54، ص1989
( فالسكان استوطن 76، ص2011جهات القضاء الى جانب تفسیره لألنماط التوزیعیة للسكان في المنطقة ذاتها )الشریفي، 

السهل الفیضي منذ القدم فهو ذات تاریخ حضاري عریق یرتبط بالحضارات السومریةوالبابلیة واألكدیة ومنطقة الدراسة جزء 
وطنت منذ الحضارة البابلیة وكما أن وجود بعض المراقد الدینیة المقدسة الموزعة من هذا السهل وهي ذات تاریخ طویل است

بین ناحیتي النیل وألمام ویظهر أثر العامل الدیني بوضوح في ناحیة األمام التي سمیت الناحیة بأسمهوهو مرقد أحد 
عبد اهلل بن العباس بن علي بن صاحب الكرامات والصالحین والمعروف األمام )علي بن الحسین( الذي یرجع نسبه الى 

أبي طالب)علیهم السالم( وقد جذب هذا المرقد التجمعات السكانیة لألستیطان واالستقرار حوله بشكل تجمعات حضریة 
معظمهم یمارسون تجارة البیع بالمفرد ومختلف الخدمات التي تقدم للزوار المرقد حیث یؤمون الیه سنویا مئات االألف من 

 ل االجتماعیة. الزوار العوام
العوامل االجتماعیة: تلعب العوامل االجتماعیة دورا مهما في توزیع السكان وتباین كثافتهم خاصة في الدول التي  -رابعا

ترتفع نسبة السكان الریفیین فیها حیث تسود العادات والتقالید في المناطق ذات الطابع الریفي حیث یحبذوا العائلة الكبیرة 
واقتصادیة كثیرة أبرزها السطوه والمكانة االجتماعیة المرموقة ومساعدة رب األسرة في المناطق الزراعیة  ألهداف اجتماعیة

( أما في منطقة الدراسة التي یسود فیها الطابع الریفي بشكل واضح 139، ص1986وأعانة رب األسرة اقتصادیا )الحفاف، 
ضح من خالل الدراسة المیدانیة وجود تركیز في تجمع اآلسر و فقد لعب هذا العامل دورا مهما في توزیع السكان فقد ات

العوائل لتقویة الروابط والعالقات العشائریة فقد الحضنا وجود تركز كبیر لعشائر آل سوید في مركز قضاء المحاویل 
 وعشیرة زبید في ناحیة األمام وعشائر المعامرة في ناحیة النیل وعشیرة جحیش في ناحیة المشروع. 
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: وتتمثل بحركتي السكان الطبیعیة والمكانیة التي لها انعكاساتها على هذا التوزیع وما یتطلب ا العوامل الدیموغرافیةخامس
من أمكانیة أعادة التوزیع مستقبال خاصة في مناطق البیئة الحضریة التي تنمو بشكل متزاید یفوق كثیرا عن مناطق البیئة 

 ة والتي تكون غالبا من الریف إلى الحضر وذلك لعدم تكافؤ فرص العمل بین البیئتین. الریفیة نتیجة للحركة السكان المستمر 
ویتضح مما سبق أن تأثیر العوامل الطبیعیة كان أقوى وأكثر فاعلیة من العوامل البشریة فقد لعب جریان الموارد 

رسوبیة الى تركز السكان وانتشارهم مع المائیة السطحیة دورا رئیسیا في هذا التوزیع الى جانب أستواء السطح وتربته ال
امتداد تلك األنهار وهي من الخصائص الجغرافیة المعرفة في توزیع سكان العراق بینما جاء العامل الدیني والتاریخي 
واالجتماعي أضافة الى طرق النقل في تجمع وتكتل السكان في مراكز النواحي وقد ظهر ذلك بوضوح في ناحیة األمام 

لك فقد رسمت هذه الخصائص المذكورة خارطة التوزیع في منطقة الدراسة بشك لواضح حیث ظهر تركز وعلى ضوء ذ
 السكان في مراكز األقضیة والنواحي بینما ظهر انتشار السكان خارج تلك المراكز

 المبحث الثالث تحليل التباين لمكاني في توزيع سكان قضاء المحاويل
 قضاء. التوزيع النسبي للسكان ال -أوال: 

كما ذكرنا سابقا أن التوزیع النسبي یكشف التباین المكاني للتوزیع من خالل اختالف النسب المئویة للوحدات اإلداریة 
التي تشكل مجمل سكان القضاء فضال عن ذلك یبین مدى أهمیة الوحدة األداریة وتطورها خالل فترة أو فترات زمنیة معینة 

( نالحظ أن السكان ینتشرون على كل 3ضوء للمعلومات الوردة في الجدول رقم ) ( المرسوم على6ومن الخارطة رقم )
أجزاء مساحة القضاء تقریبا وذلك لموقعه المتمیز ضمن منطقة السهل الرسوبي وقد جاء هذا التوزیع متباینا بین جهاتها 

% من مجمل سكان 42، 41سبة المختلفة فقد احتلت ناحیة المشروع المرتبة األولى من حیث حجم السكان فقد سجلت ن
%في تقدیرات عام 19، 37ثم انخفضت الى  1997% في تعداد 72، 40ثم انخفضت الى  1987القضاء في تعداد 

( ربما تأثرت الناحیة في هذه 1997-1987ویعزى هذا االنخفاض التدریجي في نسبة الناحیة ففي المدة األولى) 2010
وما صاحبها من النتائج السلبیة التي أفرزتها حرب الخلیج التي تتمثل بالحصار  الفترة التي شهدت حرب الخلیج الثانیة

االقتصادي وما تبعها من توقف بعض األنشطة االقتصادیة التي أثرت بشكل مباشر وغیر مباشر على سوق العمل سببت 
ف عدد السكان قیها خالل تلك هجرة البعض من سكانها في تلك المدة وقد توجه البعض منهم الى ناحیة األمام التي تضاع

أي بزیادة 1997( نسمة في تعداد33444الى ) 1987( نسمة تعداد 17565المدة حیث ارتفع فیها غدد السكان من )
(نسمة ومن غیر المعقول أن تكون هذه الزیادة طبیعیة 1580( نسمه أي بزیادة سنویة قدرها حوالي )15879سكانیة قدرها )

الى الناحیة المذكور )األمام( وقد تم تأكید ذلك من خالل الزیارة المیدانیة الى الناحیة واالستفسار  فالبد أن تكون هناك هجرة
% في تعداد 36، 18الى  1987% في تعداد 22، 12من بعض سكان الناحیة وعلى ضوء ذلك ارتفعت نسبتها من 

، 40الى  1987% في تعداد 46، 29 . وكما نالحط من الجدول المذكور ارتفع نسبة سكان قضاء المحاویل من1997
وذلك یعود الى الحاق ناحیة النیل بمركز القضاءاألمر الذي أدى الى زیادة نسبتها بینما انخفضت  1997% في تعداد 90

%في تعداد 46، 29ناحیة النیل عنها ومع ذلك تطور مركز القضاء الذي ارتفعت نسبته من  2010نسبتها في تقدیرات 
مما یدل على أهمیة هذا المركز ونموه لموقعه في قلب منطقة السهل الرسوبي  2010في تقدیرات  %44، 34الى  1987

لتي یخترقها تهر المحاویل وتفرعاته فهو یقسم المدینة الى نصفین كما أن وجود مرقد على بن الحسین )ع( هو األخر 
 ساهم في تطور المدینة ونموه. 

ینا بین جهات القضاء المختلفة وفق تباین توزیع الخصائص الجغرافیة ونستنتج مما ورد أن توزیع السكان متبا
المتنوعة وأن صورة هذا التوزیع الغیر منتظم یقودنا الى معرفة درجة تركزهم ألن القیمة الحقیقیة والفعلیة للتوزیع تكمن في 

فترة الدراسة وتستخرج نسبة البد من حساب نسبتها خالل معرفة درجة تركزهم ولغرض معرفة ظاهرة التركز بشكل دقیق
 (86، ص2001ص( )أبو عیانه،  -مج )س 1/ 2التركز وفق المعادلة التالیة ؛
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السالبة. وتمثل )س(  اإلشارةحیث تمثل )مج( مجموع الفرق الموجب بین هذه النسب أي مجموع القیم دون النظر الى 
 ة للقضاء، النسبة المئویة لمساحة الوحدة اإلداریة الى جملة المساحة الكلی

أما )ص(تمثل النسبة المئویة لعدد سكان الوحدة اإلداریة الى جملة سكان القضاء، وكلما قل الناتج یدل توزیع السكان 
( یتضح لنا 5على التشتت والعكس یدل على التركز أما أذ كان الناتج صفرا فأن التوزیع یكون مثالیا. ومن الجدول رقم )

، 3زعون على كافة مساحة تقریبا وهم یمیلون الى التشتت حیث تناقصت نسبة تركزهم من على أن توزیع سكان القضاء یتو 
، أما على مستوى الوحدات اإلداریة فأن التشتت هي الصفة الغالبة 2010في عام  715، 3الى  1987في عام  915

احیة المشروع وذلك التساع على تلك الوحدات وأن أعلى نسبة تركز سجلت في القضاء خالل المدة المدروسة كانت في ن
 مساحتها قیا الى حجم سكانها. 

 .2010-1987التوزيع النسبي للسكان قضاء المحاويل حسب وحداته اإلدارية  (4جدول رقم )
 % من مج 1987مج السكان الوحدة اإلدارية

 ا
 %من مج 1997مج السكان

 
 % من مج 2010مج س

 44، 34 105128 90، 40 74480 46، 29 42326 م. ق المحاويل
 19، 37 113530 72، 40 74145 42، 41 59498 ن المشروع

 77، 10 32893 36، 18 33444 22، 12 17565 ن األمام
 57، 17 53651 - 0 81، 16 24151 ن النيل

  305202  182069  143631 مج القضاء
 2010إحصاء محافظة بابل تقدیرات  (، وزارة التخطیط والتعاون االنمائي مدیریة3( و)2(و )1المصدر ملحق رقم )

 .2ص2011
 ( توزيع سكان قضاء المحاويل6خريطة رقم )

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 : من عمل الباحث باالعتماد على مدیریة زراعة محافظة بابلالمصدر
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 .2010-1987نسبة التركز للسكان قضاء المحاويل حسب وحداته اإلدارية  (5جدول رقم )
المساحة % من  الوحدة اإلداریة

 )س( 1987ا
 السكان % من مج

 1987)ص( 
 %من مج لمساحة

 )س( 2010 
 السكان %من مج

 2010 )ص(
 ص -س 1/2

1987 
 ص -س  1/2

2010 
 015، 1 50، 3 44، 34 47، 36 46، 29 47، 36 م. ق المحاویل

 415، 6 39، 4 19، 37 02، 50 42، 41 02، 50 ن المشروع
 08، 3 80، 3 77، 10 61، 4 22، 12 61، 4 ن األمام
 35، 4 97، 3 57، 17 87، 8 81، 16 87، 8 ن النیل

 715، 3 915، 3 100 100 100 100 مج القضاء
 2ص2011 2010وزارة التخطیط والتعاون االنمائي مدیریة إحصاء محافظة بابل تقدیرات  -(، 1المصدر ملحق رقم )

ام معظم الباحثین عند دراستهم التوزیع الجغرافي للسكان على دراسة ینصب اهتم: التوزيع الكثافي للسكان المحافظة -ثانيا
حجم السكان ضمن مساحة محددة ألن مجرد دراسة السكان من خالل أرقامهم المطلقة أو نسبهم المئویة وعلى مستوى 

بعثرهم. )الخفاف، المساحة ال تعطي الصورة الحقیقیة لهذا التوزیع ما لم یرتبط ذلك معرفة كثافتهم ودرجة تركزهم أو ت
 ( وعلى ضوء ذلك تناولنا دراسة التوزیع الكثافي للسكان. 94، ص2007

تعد هذه الكثافة من أكثر الكثافات السكانیة استخداما وأوسعها انتشارا وفي نفس الوقت أقلها فائدة  الكثافة السكانية العامة:
اطق المأهولة والغیر المأهولة بالسكان على حد سواء ألن نتائجها في كثیر من األحیان تكون مضللة لكونها تحسب المن

لذلك ال تعبر عن مقدار الضغط الحقیقي للسكان على رقعة األرض التي یعشون علیها وبالتالي تكون فائدتها تتناسب 
ن فائدة عكسیا مع حجم المساحة المكانیة فكلما كبرت مساحة الدولة أو األقلیم كان مدلولها سطحیا وعاما ولكن التخلوا م

(، وكما 642، ص2000في مقارنة المناطق الصغیرة المساحة والمتجانسة فیظروفها الطبیعیة واالقتصادیة. )الحدیثي، 
أشرنا سابقا أن المحافظة تحتل المرتبة الثانیة بین محافظات القطر بهذه الكثافة فقد جاءت بعد محافظة بغداد حیث كان 

ومن الطبیعي أن هذه الكثافة التتوزع بصورة متساویة بین جهات المحافظة  1997في عام  2نسمة /كلم230مقدارها 
فهي أقل من مثیالتها لعموم  2نسمة /كلم21، 109المختلفة ففي قضاء المحاویل بلغت هذه الكثافة في نفس العام 

دل ثلث مساحة %من مساحة المحافظة أي ما یعا56، 32المحافظة وذلك نتیجة لكبر مساحة القضاء التي تشكل حوالي 
% من مجمل سكان المحافظة وبما أن الكثافة العامة تعتمد باألساس 42، 15المحافظة تقریبا بینما ال تشكل سوى نسبة 

على السكان والمساحة البد من أن یؤدي ذلك الى انخفاضها الى دون مستواها في المحافظة وقد ارتفع مستوى هذه الكثافة 
وذلك لزیادة حجم السكان ومع ذلك بقیت دون مستواها في المحافظة. وال 2010ات في تقدیر  2نسمة/كلم08، 183الى

المرسومة على ضوء  )  (تتوزع هذه الكثافة بصورة متساویة بین وحدات القضاء اإلداریة وذلك یتضح من الخارطة رقم 
ها قیاسا الى حجم سكانها مما حیث نرى أن ناحیة األمام جاءت بالمرتبة األولى لصغر مساحت 2010لتقدیرات  )  (جدول 

وهي أكثر من ضعف الكثافة العامة في القضاء بینما تنخفض 2نسمة /كلم18، 427أدى الى ارتفاع كثافتها السكانیة الى 
الى دون مستواها العام في القضاء في ناحیة المشروع ومركز قضاء المحاویل لكبر مساحتهما حیث یشكالن هذان 

 ن المساحة الكلیة للقضاء % م5، 86المركزان حوالي 
 (2007-1987توزيع الكثافة السكانية العامة على وحدات القضاء اإلدارية للمدة ) (6جدول رقم )

 ك سكانیة 2010مج  ك سكانیة المساحة 1997مج ك سكانیة المساحة 1987مج الوحدة اإلداریة
 90، 172 105128 51، 98 756 74480 61، 69 608 42326 م. ق المحاويل

 12، 163 113530 90، 88 834 74145 34، 71 834 59498 ن المشروع
 18، 427 32893 33، 434 77 33444 1، 228 77 17565 ن األمام
 50، 362 53651  0 0 18، 163 148 24151 ن النيل

 08، 183 305202 21، 109 1667 182069 16، 68 1667 143631 مج القضاء
 (3( و)2(و )1المصدر ملحق رقم )-المصدر: 
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 2ص2011 2010وزارة التخطيط والتعاون االنمائي مديرية إحصاء محافظة بابل تقديرات  -2
 ( توزيع الكثافة السكانية في قضاء المحاويل7خريطة رقم )

 
 : من عمل الباحث باالعتماد على مدیریة زراعة محافظة بابلالمصدر

 
السكان ما بین الحضر والریف والبداوة وسوف تقتصر هذه الدراسة على : یقصد به توزیع التوزیع البیئي لسكان القضاء –

 سكان الحضر والریف لقلة أعداد سكان البدو في الوقت الحاضر. 
 وتعد دراسة السكان مابین الحضر والریف على قدر كبیر من األهمیة لكونها توضح 

هو حصیلة االختالفات في المستوى االقتصادي االختالفات الحاصلة بینها من حیث التوزیع والنمو والتركیب الذي 
(، وتتعدد األسس والمعاییر للتفریق بین المناطق الحضریة والریفیة وتتخذ 54، ص1986والتعلیمي والصحي )الجنابي، 

البعض الدول المقیاس اإلحصائي )حجم السكان( كأساس للتفریق بین المناطق الحضریة والریفیة ومن أكثر األسس شیوعا 
الستخدام هو األساس اإلداري المتبع في العراق ویعتبر هذا األساس كل مراكز المحافظات واإلقضیة والنواحي في ا

مناطق)حضریة( وما یقع خارج حدود البلدیة لتلك المراكز هي مناطق ریفیة ، ومن الناحیة الوظیفیة یمارس غالبیة السكان 
، بینما یمارس غالبیة السكان الریفیین النشاط الزراعي والرعوي الحضر النشاط الصناعي والتجاري والوظائف اإلداریة

( المرسومة على ضوء 7(. وعند دراسة التوزیع البیئي للسكان القضاء ومن الخارطة )45، ص2006)العاني، الزراعي
احیة النیل ( نرى انخفاض سكان الحضر في كافة وحدات القضاء اإلداریة ویزداد هذا االنخفاض بشكل كبیر في ن7جدول )

 ویعود هذا االنخفاض الى طبیعة المنطقة الزراعیة وكما ذكرنا سابقا 
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 2010-1997( توزيع سكان قضاء المحاويل ما بين الحضر والريف حسب وحدات القضاء اإلدارية 7جدول رقم )
 سكان الحضر الوحدة اإلداریة

1997 
 سكان الریف

1997 
 سكان الحضر %

1997 
سكان 
 2010الحضر

 الریفسكان 
2010 

ر %سكان الحض
2010 

 42، 24 79448 25680 99، 22 57355 17125 م. ق المحاويل
 80، 29 79698 33832 45، 24 55847 18129 المشروع
 68، 33 21814 11079 60، 26 17206 6238 ن األمام
 87، 10 47818 5833 ----- ----- ----- ن النيل

 04، 25 228778 76424 88، 22 140408 41661 مج القضاء
 54، 47 942523 854383 86، 47 616095 565656 مج المحافظة
 2011-2010بابل تقدیرات وزارة التخطیط والتعاون االنمائي مدیریة إحصاء محافظة ؛ (3المصدر ملحق رقم )المصدر: 

 بين الحضر والريف في قضاء المحاويل ( توزيع السكان ما8) خريطة رقم
 
 
 
 
 
 
 
 

 من عمل الباحث باالعتماد على مديرية زراعة محافظة بابل: المصدر
 
 

  -: توصلت هذه الدراسة الى النتائج التالیة: االستنتاجات والتوصیات
أن للعوامل الجغرافیة )الطبیعیة والبشریة(أثرا واضحا في توزیع سكان القضاء وتباینه وتتفاوت درجة تأـثیر تلك العوامل  -1

لجغرافي للسكان حیث ظهر عاملین بارزین في هذا الجانب أحدهما طبیعي )الموارد المائیة( في رسم صورة التوزیع ا
واألخر بشري )طرق النقل( ونتیجة لسیادة ظروف المناخ الجاف جاء توزیع السكان متفقا تماما مع توزیع الموارد المائیة 

امل الدیني وعلى هذا األساس یمكن القول أن السطحیة ماعدا مركز ناحیة األمام التي تأثر توزیع السكان فیها بالع
العوامل الطبیعیة قد رسمت صورة هذا التوزیع وجاءت العوامل البشریة لتكمل هذه الصورة من خالل رسم اطارها العام 

 وهو یتفق تماما مع الفرضیة الموضوعة
انتشر السكان وخاصة الریفیین بشكل ظهر نوعین من أنماط التوزیع الجغرافي للسكان هو نمط التوزیع المنتشر حیث  – 2

منتظم وذلك وفق طبیعة امتداد توزیع الموارد المائیة السطحیة وخصوبة تربتها ویبدو هذا النمط بشكل واضح في ناحیتي 
المشروع والنیل وأما النمط الثاني هو النمط المتجمع وهو األكثر وضوحا في القضاء فقد اتخذت التجمعات السكانیة 

ا بشكل قرى امتدت مع امتداد فروع شط الحلة التي تخترق أرض القضاء وكذلك تجمع السكان بشكل شكال منتظم
تجمعات حضریة في مركز قضاء المحاویل والنیل والمشروع لقربههما من الطرق الرئیسیة التي تربط مدینة الحلة )وهي 

تجمعات خضریة حول مرقد علي بن  أكبر تجمع سكاني في المحافظة( مع بغداد وواسط وكما تجمع السكان بشكل
 الحسین )ع( في ناحیة األمام وقد جاءت هذه األنماط متفقة تماما مع الفرضیة الموضوعة. 
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 2010ثم ارتفعت في تقدیرات  2نسمة / كلم(260) 1997تمیز القضاء بأرتفاع الكثافة السكانیة والتي بلغت في تعداد -3
غر مساحة القضاء قیاسا الى حجم سكانه، ولم تتوزع هذه الكثافة بصورة مما وذلك لصغر ص 2نسمة /كلم 8، 355الى 

متساویة بین وحداتها األداریة وذلك لتباین توزیع العوامل الجغرافیة الطبیعیة والبشریة بین جهات اقضاء التي تقع فیها 
مستوى لها في ناحیة جرف تلك الوحدات لذلك كان اعلى مستوى لها خالل مدة الدراسة في مركز قضاء المسیب وأدنى 

 الصخر. 
على سیادة الطبیعة الریفیة  2010وتقدیرات 1997وبصدد توزیع السكان مابین الحضر والریف فقد دلت نتائج تعداد –4

 . 2010%في تقدیرات 75ثم انخفضت الى 1997% في تعداد  12، 77للسكان القضاء إذ بلغت نسبة سكان الریف
 التوصيات

رى من الضروري توزیع التنمیة االقتصادیة واالجتماعیة بصورة عادلة على كافة وحدات القضاء ومن خالل ما تقدم ن
ا في أعادة توزیع األداریة خاصة في ناحیة المشروع الذي یستوعب أعداد كبیرة من السكان وكما أنه یمثل مجاال جغرافی

ك یتطلب بتنمیة المناطق الریفیة من خالل التوسع في وكما نرى من الضروري الحد من الهجرة الریفیة وذل، السكان مستقبالً 
الرقعة الزراعیة واالهتمام باستصالح المزید من األراضي الزراعیة والسیما تلك التي تعاني من شدة الملوحة التي تسود 

جمیع األراضي األجزاء المنخفضة البعیدة عن المجاري المائیة كافة انحاء القضاء والنواحي التابعة له إلى جانب صیانة 
على خصوبتها والتوسع في الرقعة الزراعیة وصیانة شبكات الري والبزل في مختلف  محافظةالقابلة للزراعة من أجل ال

 أرجاءها. 
 

 المصادر 
  2000أبو عیانه، محمد فتحي، جغرافیة السكان، مطبعة دار النهضة العربیة، الطبعة الخامسة  -1
 1986یة السكان، مطبعة دار النهضة العربیة، الطبعة الثانیة أبو عیانه، محمد فتحي، جغراف -2
  1987الجنابي، صالح، جغرافیة الحضر مطبعة جامعة الموصل، الموصل  -3
الحسناوي، جواد كاظم، تحلیل خصائص سكان محافظة بابل، رسلة ماجستیر مقدمة الى جامعة بغداد كلیة األداب،  –4

 غیر منشورة.  1999
  1986علي، والریحاني، عبد مخور، جغرافیة السكان، مطبعة دار الكتب، جامعة البصرة، البصرة  الخفاف، عبد -5
  2007الخفاف، عبد علي، جغرافیة السكان، أسس عامة، مطبعة أنصار اهلل، النجف الطبعة األولى  -6
 1974الشرنوبي محمد عبد الرحمن، جغرافیة السكان، مكتبة األنجلو المصریة القاهرة -7
 –1990السامرائي، قصي، الریحاني، عبد مخور، جغرافیة األراضي الجافة، مطبعة جامعة بغداد،  -8
 1971الشامي، صالح الدین الجغرافیة دعامة التخطیط مطبعة المعارف االسكندریة  -9
 الشماع، سمیرة كاظم، مناطق الصناعة في العراق، منشورات وزارة الثقافة و األعالم، بغداد -10
 2006العاني، محمد جاسم، األقلیم والتخطیط األقلیمي، دار صفاء للطباعة االردن عمان، الطبعة األولى  -11
  1979فلیجة، أحمد نجم الدین، الجغرافیة البشریة، مطبعة جامعة بغداد، بغداد،  -12
قدمة الى كلیة (رسالة ماجستیر م1965-1947حبیب، عبد العزیز محمد، تغییر توزیع سكان محافظة بغداد ) -13

 غیر منشورة  1976االداب جامعة بغداد 
 (2008شرف، محمد أبراهیم محمد، جغرافیة المناخ والبیئة، مطبعة دار المعرفة الجامعیة األسكندریة ) -14
كربل، عبد اإلله رزوقي، التباین المكاني لكفایة أنظمة الصرف )البزل( واستصالح األرض في محافظة بابل،  -15

 كتوراه )غیر منشورة(، كلیة اآلداب، جامعة بغداد، أطروحة د
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محسن، سعد عبد الرزاق، محافظة النجف دراسة في جغرافیة السكان رسالة ماجستیر قدمت الى جامعة البصرة، كلیة  -16
 غیر منشورة  1989اآلداب 

، 1997، 1987، 1977ة، ، التعدادات السكانیلإلحصاءوزارة التخطیط، الجهاز المركزي  -1: المنشورات الحكومیة
مدیریة زراعة محافظة كربالء قسم التخطیط  -2 1997، 1988، 1978، بغداد، لإلحصاءمطبعة الجهاز المركزي 

وزارة النقل والموصالت، مدیریة االنواء الجویة، محطة أرصاد محافظة كربالء،  –والمتابعة، بیانات غیر منشورة 
 بیانات غیر منشورة 

 1987ع السكان حسب البيئة على وحدات المحافظة اإلدارية توزي (1ملحق رقم )
 مج السكان الكلي مج سكان الريف مج سكان الحضر الوحدة اإلدارية
 280834 52932 227902 م. ق الحلة
 62759 54670 8089 ناحية الكفل

 37619 32071 5548 ناحية ابي غرق
 381212 139673 241539 مج القضاء

 42326 31306 11020 م. ق المحاويل
 59498 47312 12177 ناحية المشروع
 17565 12832 4733 ناحية األمام
 24151 23117 1034 ناحية الميل
 143631 114567 28964 مج القضاء

 17171 --------- 17171 م. ق الهاشمية
 79423 44177 35246 ناحية القاسم
 64855 37774 27081 ناحية المدحتية
 33372 25629 7743 ليناحية الشوم

 --------- -------- --------- ناجية الطليعة
 194821 107580 87241 مج القضاء
 59449 19375 40074 م. ق المسيب
 50080 35244 14836 ناحية السدة

 77001 24698 52303 ناحية األسكمدرية
 --------- ---------- --------- ن جرف الصخر
 186530 79317 107213 مج القضاء
 906091 441134 464957 مج المحافظة

مطبعة الجهاز المركزي  1997المصدر: جمهوریة العراق، وزارة التخطیط، الجهاز المركزي لإلحصاء، تعداد عام 
 22ص لإلحصاء

 1997توزيع سكان محافظة بابل حسب البيئة والوحدات اإلدارية وفق تعداد  (2ملحق )
 المجموع الكلي السكان موع السكان الريفمج مجموع السكان الحضر 

 349720 90221 259499 مركز قضاء الحلة
 81418 70735 10683 ناحية الكفل

 59141 47591 11550 ناحية أبي غرق
 490279 208547 281732 مجموع القضاء

 74480 57355 17125 مركز قضاء المحاويل
 74145 55847 18298 ناحية المشروع

 33444 27206 6238 امناحية اإلم
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التعاون اإلنمائي، الجهاز المركزي لإلحصاء وتكنولوجیا المعلومات، المجموعة المصدر: جمهوریة العراق، وزارة التخطیط و 
 .19 -18، ص 2005اإلحصائیة السنویة لمحافظة بابل لعام 

 2007توزيع سكان محافظة بابل حسب البيئة والوحدات اإلدارية لسنة  (3ملحق رقم )

 الناحية القضاء
 2007تقديرات 

 مجموع الكليال مجموع الريف مجموع الحضر

 الحلة
 484007 128349 355658 مركز القضاء

 115247 100607 14640 الكفل
 83529 67700 15829 أبي غرق

 83529 294456 386127 مجموع القضاء

 المحاويل
 105061 81589 23472 مركز القضاء
 105406 79425 25081 المشروع
 47266 38695 8549 اإلمام

 256811 199709 57102 مجموع القضاء

 الهاشمية

 28482 صفر 28482 مركز القضاء
 122854 62040 60814 القاسم
 123684 78368 45316 المدحتية
 <68418 54564 13854 الشوملي
 32509 28211 2498 الطليعة

 375947 223183 152764 مجموع القضاء

 المسيب

 55887 صفر 55887 مركز القضاء
 88846 61246 27600 سدة الهندية
 44334 38759 5575 جرف الصخر
 146957 56772 90185 اإلسكندرية

 336024 156777 179247 مجموع القضاء
 1651565 876325 775240 مجموع المحافظة

یة المصدر: جمهوریة العراق، وزارة التخطیط والتعاون اإلنمائي، الجهاز المركزي لإلحصاء وتكنولوجیا المعلومات، مدیر 
 40(، ص 2007إحصاءات السكان والقوى العاملة، تقدیرات سكان العراق لعام )

 

 182069 140408 41661 مجموع القضاء
 20784 صفر 20784 مركز قضاء الهاشمية

 87999 43622 44377 ناحية القاسم
 88170 55101 33069 ناحية المدحتية
 48475 38365 10110 ناحية الشوملي
 22971 19834 3137 ناحية الطليعة
 268399 156922 111477 مجموع القضاء

 40779 صفر 40779 مركز قضاء المسيب
 63198 43058 20140 ناحية سدة الهندية
 31316 27250 4066 ناحية جرف الصخر
 105711 39910 65801 ناحية اإلسكندرية
 241024 110218 130786 مجموع القضاء
 1181751 616095 565656 مجموع المحافظة
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 202( توزيع سكان قضاء المحاويل 6خريطة رقم )
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 : وزارة الزراعة مدیریة زراعة محافظة بابل.المصدر
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


