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 3101 ـــ0711 للمدة  المكاني لسكان إقليم أعالي الفرات التحليل

 احمد حسين فرحان الجغيفي م.م                      حسن كشاش عبد الجنابي   .د أ
 المديرية العامة لتربية محافظة االنبار                         كلية التربية للعلوم االنسانية 

             gogyfy@yahoo.com                                  االنبارجامعة       

 لمستخلص:ا
نهر الذي يخترقه و محافظة األنبار,  شرق الواقع غرب العراق وشمال إقليم أعالي الفرات يمتاز     
 0272هم عام اذ وصلت اعداد .0272-7711النمو السكاني  للمدة  معدالت  بارتفاعالفرات 

طي على طول ضفتي نهر ن على مدن وقرى اإلقليم بشكل خنسمة موزعي 807174تجاوز تل
قرية  74كم مع  00شذ عن هذا النمط مدينة كبيسة التي تبعد عن نهر الفرات مسافة  الفرات. وقد

ان وحدات االقليم االدارية تتباين في توزيعها السكاني اال  .قرية في اإلقليم 787أخرى من أصل 
. االمر الذي يدعو الى مالحظة ية الموجودةتبعًا للظروف الطبيعية واالقتصادية ومشاريع التنم

المناطق المخلخلة سكانيًا بالتجارب عوامل الدفع الحاصلة في التواجد المكاني لتطويرها مثلما تعالج 
 .االقليم نفسهالتنموية حدثت في وحدات 

 Spatial Analysis of the 
 population of the Upper Euphrates region for the period 1977-2010 

            Assist  teacher                                                         Prof. Dr 

Ahmed Hussein Farhan Al-Jughaify                           Hasan Kshash Abid 

-:Abstract     

      characterized by the Upper Euphrates region in the west of Iraq and 

the north and north-east of the province of Anbar, which crossed the 

Euphrates River to high rates of population growth for the period 1977-

2010. As groomed arrived in 2010 to more than 425,798 people spread 

over the cities and villages of the region in a linear fashion along the 

banks of the Euphrates River. The deviated from this pattern Kubaisa 

city, which lies on the Euphrates River 22 km with 18 villages out of 149 

villages in the region. But provincial administrative units vary in 

population distribution according to the natural and economic conditions 

and existing development projects. Which calls for a Note Payment 

factors occurring in the presence spatial development as address 

population contrastive areas developmental experiences occurred in the 

same region units. 
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 0272ـــ 7711 المكاني لسكان إقليم أعالي الفرات للمدة  حليلالت

 -:المقّدمة
أواًل,  ية, من حيث التوزيعخصائص السكانالاهتمام جغرافية السكان على دراسة  ينصب   

في هذا وجد( )أين يوجد( و)لماذا ي بعد مالحظةالتوزيع ثم تفسير االختالفات المكانية لهذا 
وعلااى هااذا االساااا وقااع االختيااار علااى موضااوع التحلياال المكاااني ثانيااًا. المكااان دون غياار  

اناااه  تبااااين  لساااكان اقلااايم اعاااالي الفااارات الاااذي تركاااز بشاااكله العاااام علاااى ضااافتي النهااار. اال
االمر الذي يؤكاد علاى ضارورة اعاادة التوزياع الساكاني  يًا بين وحدات االقليم الخمسة,حجم

 الذي يفرض بدور  إيجاد بؤر لنشاطات اقتصادية تدفع السكان للتحرك باتجاهها.
 -:مشكلة البحث

    -تي:ح مشكلة البحث بعد طرح السؤال اآليمكن طر 
إلقلاايم اعااالي الفاارات,  المكونااة التوزيااع المكاااني للسااكان بااين الوحاادات االداريااة يتباااين لماااذا

انتشاار ساكان  إلعاادةفي الوقت الذي يتركزون فيه على ضفتي النهر. وهال هنااك امكانياة 
 االقليم.

 -: فرضية البحث
    -تية:اآل باإلمكان على ضوء مشكلة البحث صياغة الفرضية هنيعتقد الباحثان أ

لسكان بين الوحدات االدارية إلقليم اعالي الفارات  يعاود إلاى المكاني في توزيع ا التباينإن 
, التااي دفعاات باتجااا  تركااز شااديد علااى تاايثير مجموعااة ماان الخصااائص الطبيعيااة والبشاارية

ضفتي النهر مع عدم انسجام االحجام السكانية المتواجدة في كل وحادة ادارياة مان وحادات 
 .االقليم

 -: هدف البحث
 عاالي الفاراتأقلايم المكااني لساكان الوحادات االدارياة إل يتحدد هادف البحاث فاي التحليال   

ساواء كاان ذلاك علاى مساتوى  عن طبيعة التوزياع( للكشف  0272 -7711)  خالل المدة
 )الناواحي( , حتاى يمكان توظياف الوحادات اإلدارياة المكوناة لهاا, أو علاى مساتوى االقضية

 . ما يمكن التوصل اليه لمعالجة مواطن الخلل بما امكن من سبل
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 -:البحث منطقةل المكانية والزمانية حدودال
التي تبدأ من قضاء  , داريةقليم اإلبحدود اإل بحثمنطقه اللالمكانية الحدود تتحدد      

, وعنه, وحديثه, , لتشمل خمسة أقضيه هي )هيتشماالً هيت جنوبًا وتنتهي بقضاء القائم 
(, انه يقع غرب العراق في الجزء الشمالي والشمالي 7والقائم( وتظهر الخريطة رقم ), و ار و 

لى إ(  733 -77نبار. وتحديد  الفلكي بين دائرتي عرض  )ألالشرقي من محافظة ا
 .( شرقاً  783  -77لى)إ( 737 -84, وخطي طول ) ( شماالً 737)

السكاني في لطبيعة التواجد التعرض  بحثالزمانية, فقد حاولت ال بحثاما حدود ال     
  .لمالحظة واقعه وتوزيعه المكاني واسبابه ونتائجه 0272-7711االقليم للمدة بين عامي 

 (0خريطة رقم )

 موقع إقليم أعالي الفرات بالنسبة للعراق ومحافظة األنبار.

 
 . 0222للمساحة , خريطة العراق اإلدارية لعام المصدر / وزارة الري ,المديرية العامة      
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  -التوزيع الجغرافي لسكان اإلقليم :-1

واإلنتشاار البشاري  برزت دراسات التوزيع الجغرافي للسكان مان حياث طبيعاة التركاز       
, ألن لتنميااة, باعتبارهااا أهام المواضايع ذات التماااا المباشار بعملياات اعلاى ساطا األرض
 يعتمد عليه بشكل أساسي في وضع الخطط التنموية.العامل السكاني 

ولماااا كاااان الساااكان يتبااااينون تبعاااًا لتبااااين الظاااروف الطبيعياااة واإلقتصاااادية, فقاااد ظهااارت   
منااااااطق ذات تركااااازات عالياااااة وأخااااارى خالياااااة مااااان الساااااكان وبينهماااااا منااااااطق ذات تركااااازات 

 . (7)متواضعة
( أن مدينااة هياات )مركااز 0( والخريطااة رقاام )7يتضااا ماان خااالل تحلياال الجاادول رقاام )     

اد التعااادادات متااادا المرتباااة األولاااى مااان حياااث التركاااز الساااكاني علاااى احتلاااتقضااااء هيااات( 
٪ و ,,07و٪ 3,,7, إذ شاااااااكل التركياااااااز الساااااااكاني النساااااااب 7771 – 7741 – 7711
فااي حااين احتاال المرتبااة الثانيااة بنساابة  ٪  ماان مجمااوع سااكان اإلقلاايم علااى التااوالي , 07,1
بعااد مدينااة القااائم ) مركااز قضاااء القااائم( التااي احتلاات المرتبااة األولااى  0272٪ عااام 7,,7

بنسااااب  7771 – 7741الماااادة  المرتبااااة الثانيااااة فاااايو ٪ 07,0بنساااابة سااااكان وصاااالت إلااااى 
 7741٪ على التوالي , ليحل مركز قضااء حديثاة بالمرتباة الثالثاة للمادة  04,7٪ و4,,7

, ثم بعد ذلك تبادأ ٪  على التوالي7,7٪ و 7,,7٪ و 70,0بنسب   0272 – 7771 –
بسابب  ,النسب بالتضاؤل, لتصل إلى أدنى مستوياتها فاي مركاز ناحياة كبيساة وقضااء راو 

ضيق المناطق السهلية وضعف عوامل الجذب السكاني , إذ ال يوجاد ماا يشاد الساكان إلاى 
 األرض. 

 
 
 
 
 

                                                           
0
،  0791( فتحي محمد مصلحي ، الجغرافية البشرية المعاصرة ، دار اإلًصالح بالدمام / السعودية ،  

 .            310ص
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 (7الجدول رقم )
.0272-7711للمدة حسب الوحدات االدارية التوزيع الجغرافي لسكان اقليم اعالي الفرات  
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 (3خريطة رقم )

 . 3101التوزيع الجغرافي لسكان إقليم أعالي الفرات عام 

 .( 0على الجدول رقم ) المصدر/  باالعتماد                          

أن مجمااوع  (7والشااكل رقاام ) (0الجاادول رقاام )وفيمااا يخااص التوزيااع البيئااي للسااكان يوضااا 
٪  ماااان 1,,7نساااامة بنساااابة   087,77إلااااى   0272سااااكان حضاااار اإلقلاااايم وصاااال عااااام 

مجمااوع سااكان اإلقلاايم والباااقي ريااف, بساابب ضاايق األراضااي الزراعيااة وتركااز السااكان فااي 
الماادن والعماال فااي قطاعااات الدولااة الوظيفيااة , وقااد تفااوق قضاااء راو  بنساابة سااكان حضاار 

٪ ماان مجمااوع سااكان القضاااء والباااقي ريااف, إذ فرضاات الطبيعااة الصااحراوية 18,7 بلغاات
( ويايتي بالمرتباة الثانياة قضااء حديثاة بنسابة ركز في مديناة راو  ) مركاز القضااءللقضاء الت

٪  مااان مجماااوع ساااكان القضااااء والبااااقي رياااف بسااابب ضااايق 17,7ساااكان حضااار بلغااات  
المساحة وتركز السكان في مراكز المدن . مع مالحظة أن نسبة سكان الحضر في قضااء 

٪  ماان مجمااوع سااكان القضاااء, بساابب طبيعااة القضاااء الصااحراوية 7,عنااه كاناات بحاادود 
تاوفر األراضااي الزراعياة وتركااز ساكان القضاااء فاي مدينااة عناه مركااز القضااء. وتااال  وعادم 
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٪ علاااى التااوالي, بسااابب ساااعة مسااااحة األراضاااي 81,0٪ و 72,8نسااابتين القضاااءا هيااات والقاااائم ب
 .ف سكان القضائين بالنشاط الزراعيالزراعية التي تسما باشتغال ما يقارب نص

ن مدن وقرى اإلقليم مارت بسلسالة تغيارات كاان ( السابق أ7حظ عند الرجوع إلى الجدول رقم )ويال
ثام اختفااء بعاض منهاا فاي  للعامل اإلداري الدور البارز في ظهاور عادد مان المادن فاي مادة معيناة

, 7711مساتقرة حضارية عاام  77فياه عادد المساتقرات الحضارية , ففاي الوقات الاذي بلا مدة أخارى
 ,والقاااائم,راو  و ,وعناااه ,وبرواناااة  ,والحقالنياااة ,وحديثاااة ,والبغااادادي ,تمثلااات بمااادن ) هيااات وكبيساااة

 7711م فكاناات عااام ( التابعااة ألقضااية اإلقلااي, أمااا المسااتقرات الريفيااة )القاارى (والعبياادي,والكرابلااة 
, ثام قضااء حديثاة قرياة تابعاة الياه  2,ألولاى بواقاع حتال قضااء هيات المرتباة ا, اقرياة 7,4بواقع 

. أماا قضااءا راو  وعناه فتبعات إلاى قرياة 32اء القاائم الاذي ضام قرية وقض  87 الذي احتوى على
 .قرى على التوالي 72و 03ا ل منهمك

 (0جدول رقم )
 .0272التوزيع السكاني لوحدات إقليم أعالي الفرات اإلدارية حسب البيئة عام 

 المجموع % عدد السكان الريف % عدد السكان الحضر الوحدة اإلدارية

 مركز قضاء هيت

 ناحية البغدادي

 ناحية كبيسة

 ناحية الفرات

51155 

5111 

02177 

3552 

11 

09،2 

71،9 

01،3 

05111 

35112 

0279 

32292 

32 

90،1 

7،3 

97،9 

11035 

20011 

05071 

35125 

 013525 15،5 55231 52،1 15300 مجموع القضاء

 مركز قضاء حديثة

 ناحية الحقالنية

 ناحية بروانة

21111 

00152 

02552 

97،2 

17،0 

53،5 

1531 

00950 

9000 

01،1 

51،7 

21،1 

13320 

32201 

30511 

 91307 39،0 31175 10،7 53132 مجموع القضاء

 35053 25 7021 55 01135 قضاء عنه

 07125 35،5 5137 11،5 01111 قضاء راوه

 مركز قضاء القائم

 ناحية العبور

 ناحية العبيدي

51155 

7111 

0901 

55،1 

35،5 

1 

21215 

31750 

32710 

22،5 

12،1 

72 

71111 

21139 

35109 

 051015 53،9 17071 1173 11717 مجموع القضاء

 135179 12،2 091092 55،1 310505 المجموع الكلي

 135179 اإلقليم

المصدر :  جمهورية العراق وزارة التخطيط والتعاون اإلنمائي ، الجهاز المركزي لإلحصاء ، 

 .3100، جداول خاصة بمحافظة االنبار 3101والمباني وحصر السكان  حصر وترقيم المنشات
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. لكان عادد القارى قلايمتغيار علاى عادد المساتقرات الحضارية فاي اإل 7741ولم يحادث عاام 
حديثاااة عنااادما تاااام تشاااغيله عااااام  قريااااة بمياااا  سااااد 87 قريااااة بسااابب غااارق 737 تراجاااع إلاااى

, قريااة علااى التااوالي  77و  1 و 77, وكااان نصاايب أقضااية حديثااة وعنااه وراو   (7),774
قرات الحضارية عاام , وقد تراجاع عادد المساتقرى جديدة 8في حين ظهرت في قضاء القائم 

بساااابب دمااااج ناحيااااة البغاااادادي بمركااااز قضاااااء هياااات ودمااااج ناحيااااة  4ليصاااال إلااااى  7771
حي الحقالنية بمركز قضاء حديثة وناحية الكرابلاة بمركاز قضااء القاائم فتحولات مراكاز الناوا

قرياة موزعاة علاى  787, ولاذلك وصال عادد القارى إلاى (0)رى ملحقة بمراكاز األقضايةإلى ق
قرياااة علاااى  34و  77و  70و  08و  2,وحديثاااة وعناااه وراو  والقاااائم بواقاااعأقضاااية هيااات 

فضااًل عاان انعكاساات الحصااار اإلقتصاادي الااذي  ,, بساابب التغيار اإلداري المااذكورالتاوالي
وأجبر سكان الريف على ممارسة النشااط الزراعاي, السايما  7777عام  فرض على العراق

لمقاومااة الحصااار أن الحكومااة العراقيااة فااي وقتهااا شااجعت علااى زراعااة المحاصاايل الغذائيااة 
 . الجائر الذي فرض على المجتمع العراقي

                                                           
0
 مع مقابلة حديثة، سد مشروع إدارة والخزانات، للسدود العامة المديرية المائية، الموارد وزارة ( 

 . 3101( طالب مولود)  المهندس
3
 .0791 لسنة(  220) المرقم الجمهوري المرسوم ، العراقية الوقائع ( 
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مساااااتقرة بعاااااد أن تااااام  70لتصااااال إلاااااى  0272عاااااادت المساااااتقرات الحضااااارية عاااااام        
دي والفاارات التااابعتين إلااى قضاااء هياات وناحيااة الحقالنيااة التابعااة ناااحيتي البغاادا اسااتحداث

عااام  وتحوياال ناحيااة راو  إلااى قضاااء (7)لقضاااء حديثااة وناحيااة العبااور التابعااة لقضاااء القااائم
. وفيماااا يخاااص التركاااز الساااكاني فاااي مااادن وأريااااف (0)بعاااد فصااالها عااان قضااااء عناااه 0220

الساااابق أن مديناااة كبيساااة ) مركاااز ناحياااة كبيساااة ( احتلااات  0اإلقلااايم يظهااار الجااادول رقااام  
٪  بسبب تركز السكان 72,4البالغة  0272المرتبة األولى في نسبة السكان الحضر عام 

في مركز ناحية كبيسة  والمجمع السكني التابع لمعمل سمنت كبيسة وجااءت بعادها مديناة 
مدينااة هيااات  مركاااز قضااااء بينماااا احتلااات . ٪ 47,3حديثااة  مركاااز قضااااء حديثااة   بنسااابة 

٪ واحتلاات المرتبااة الرابعااة مدينااة راو  11هياات  المرتبااة الثالثااة بنساابة سااكان حضاار بلغاات 
٪ مااان 7,بنسااابة  ٪ , ثااام مديناااة عناااه  مركاااز قضااااء عناااه18,7مركاااز قضااااء راو   بنسااابة 

 مجموع السكان في كل وحدة إدارية . 
نسابة لساكان الرياف ظهارت فاي ساكان رياف اإلقلايم فيبادو أن أعلاى أما فيما يخص        

٪ مااان مجماااوع ساااكان الناحياااة 73ناحياااة العبيااادي التابعاااة لقضااااء القاااائم , إذ وصااالت إلاااى 
٪ , وحلااات ناحياااة البغااادادي بالمرتباااة 47,4وجااااءت ناحياااة الفااارات بالمرتباااة الثانياااة بنسااابة 

ساابة ٪ . أمااا ناحيااة العبااور فاحتلاات المرتبااة الرابعااة, عناادما وصاالت الن47,1الثالثااة بنساابة 
٪ , إذ 72,7٪ لكااان ناحياااة الحقالنياااة وصااالت فيهاااا النسااابة لساااكان الرياااف إلاااى 13,8إلاااى 

 يعتمد أغلب سكان هذ  المناطق على الزراعة وتربية الحيوانات . 
  -الكثافة السكانية العامة :  -2

ز بااين عنصاارين أحاادهما ثاباات يتمثاال باااألرض لتركااتعنااي الكثافااة السااكانية درجااة ا       
وآخااار متغيااار دائااام الحركاااة هاااو اإلنساااان لاااتعكا طبيعاااة التفاعااال الحاصااال باااين اإلنساااان 

                                                           
0
 .3113 شهر كانون الثانيفي  (ملغاة)قرار ديوان الرئاسة بإعادة استحداث نواحي  ( 
3
 .3110 سنة في( 527) المرقم الجمهوري المرسوم ، العراقية الوقائع ( 
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 واالقتصاااااااادية, دون النظااااااار إلاااااااى اإلمكاناااااااات الطبيعياااااااة (7)واألرض التاااااااي يعااااااايش عليهاااااااا
 .)*(الموجودة
أن مجمااوع سااكان اإلقلاايم  (0والشااكل رقاام ) (3يتبااين ماان خااالل تحلياال الجاادول رقاام )      
ة األنبااار ٪  ماان مجمااوع سااكان محافظاا04,1يمثاال   0272نساامة عااام  807174البااال  

٪  ماااان مجمااااوع سااااكان العااااراق البااااال  عااااددهم 7,38نساااامة و 7843377البااااال  عااااددهم  
 .(0)نسمة  ,,88,,37

نساااامة علااااى مساااااحة تبلاااا    807174يعاااايش سااااكان إقلاااايم أعااااالي الفاااارات البااااال  عااااددهم  
, مماا يعناي 0نسامة/كم73,0, وبذلك فإن الكثافة العامة في اإلقليم تصل إلى 0كم 30277

, إذا ماااا قورنااات بالكثافاااة العاماااة فاااي العاااراق البالغاااة المنطقاااة ذات كثافاااة ساااكانية واطئاااة أن
, عامة بين وحدات اإلقليم اإلدارية, ومع ذلك تتباين الكثافة ال0نسمة/كم 10,7لنفا العام  

, بساابب 0نساامة/كم 03,7كثافااة سااكانية عامااة فااي قضاااء حديثااة, هااي فقااد سااجلت أعلااى 
  41077بالمقارنااااة بعاااادد السااااكان البااااال    0كاااام 3,88مساااااحة القضاااااء التااااي لاااام تتجاااااوز 
, بسبب انخفااض التواجاد الساكاني الباال   0نسمة/كم 3,8نسمة, ولم تتجاوز في قضاء راو  

 . 0كم ,7,1نسمة ويعيش على مساحة   ,7713
 
 
 
 
 
 

                                                           
0
( منصور الراوي ، دراسات في السكان والتنمية في العراق ، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ،  

 . 355، ص 0797جامعة بغداد ، 

 * الكثافة العامة الحسابية = العدد الكلي للسكان / المساحة الكلية . 

3
( وزارة التخطيط والتعاون اإلنمائي ، الجهاز المركزي لإلحصاء ، التعداد العام للمباني والمنشآت  

 .   3100( لسنة 0، التقرير رقم ) 3101وحصر المساكن    واألسر لعام 
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 ( 3جدول رقم ) 
 .0272التوزيع الجغرافي لكثافة السكان العامة في إقليم أعالي الفرات حسب وحداتها اإلدارية عام 

 الوحدة اإلدارية
المساحة 

)كم
3

) 

النسبة 

 المئوية

3101 

عدد السكان 

 )نسمة(

الكثافة العامة 

)نسمة/كم
3

) 

 مركز قضاء هيت

 ناحية كبيسة

 ناحية البغدادي 

 الفراتناحية 

3711 

3139 

191 

3115 

7،3 

1،5 

0،5 

1،1 

11035 

05071 

20011 

35125 

   32،51    

5،35 

51،75 

01،51 

 01 013525 35 9252 مجموع القضاء

 مركز قضاء حديثة

 ناحية الحقالنية

 ناحية بروانة

335 

0151 

0755 

1،1 

1،5 

5،0 

13320 

32201 

30511 

091،1 

05،7 

00 

 32،7 91307 00،1 2511 مجموع القضاء

 1،5 35053 01،1 5571 قضاء عنه

 2،1 07125 01،1 5515 هقضاء راو

 مركز قضاء القائم

 ناحية العبور

 ناحية العبيدي

1105 

3115 

3255 

02،15 

5،21 

1،25 

71111 

21139 

35109 

31،11 

05،52 

01،91 

 01 051015 31،5 9935  مجموع القضاء

 02،3 135179 011 23175 اإلقليم

 . 0202تائج احلصر والرتقيم للعام وزارة التخطيط ، اجلهاز املركزي لإلحصاء ، الن -املصدر :         
  

 
 (.3باالعتماد على الجدول رقم )       



  أعالي الفراتالتحليل المكاني لسكان إقليم 

  3102العدد الثاني )حزيران(                                                            مجلة جامعة االنبار للعلوم االنسانية 

022 

  -أنماط التوزيع الجغرافي للسكان : -3
نظااارًا لظاااروف الجفااااف التاااي فرضاااها موقاااع اإلقلااايم الصاااحراوي فقاااد اتخاااذت أنمااااط        

التوزيااع الجغرافااي للسااكان ماان ضاافتي نهاار الفاارات مسااتقرًا لهااا , ونظاارا ل شااراف المباشاار 
فقااااد ضاااااقت مساااااحات األراضااااي  ,للهضاااابة الغربيااااة وهضاااابة الجزياااارة علااااى ضاااافتي النهاااار

ر الفرات, ابتداًء من دخوله األراضاي العراقياة وصاواًل لنهالموازيتين الخصبة على الضفتين 
كم, مع مالحظة تباين اتساع السهل ما بين 70إلى قرية العَكبة جنوب مدينة هيت بمسافة 
كم  في مركز قضاء القائم نجد  يتسع فاي 0 –7منطقة وأخرى. فحينما يتراوح اتساعه بين 

 – 7ال يزيااد اتساااعه بااين  , اذعنااهكاام لكنااه يضاايق فااي  8–7ناحيااة العبياادي ليصاال بااين 
الغربيااة المباشاار  م أو ينعاادم وجااود  فااي بعااض الجهااات بساابب إشااراف حافااة الهضاابة072

   -. ولذلك يمكن توضيا أنماط التوزيع الجغرافي للسكان كاآلتي :على وادي النهر
  -نمط التوزيع الخطي :  -3-1

تبااين بعاااد تتبااع مواقاااع المساااتقرات البشاارية التاااي تمتااد بشاااكل خطاااي كمااا يظهااار فاااي        
مساتقرة ريفياة , تمثلات  733مستقرة حضرية و  77( أن عددها وصل إلى3الخريطة رقم )

                            المساااااااااااااااااتقرات الحضااااااااااااااااارية بمراكاااااااااااااااااز أقضاااااااااااااااااية وناااااااااااااااااواحي اإلقلااااااااااااااااايم وهاااااااااااااااااي مااااااااااااااااادن 
 ,والعبور(والعبيادي,والقائم والحقالنية,وبروانة,وعنه,وراو ,,وحديثة,وكبيساة,والبغدادي,) هيت

  -في حين توزعت المستقرات الريفية التابعة لوحدات اإلقليم اإلدارية على النحو اآلتي:
 قرية .  87قضاء هيت  -7
 قرية .  37قضاء القائم  -0
 قرية .  08قضاء حديثة  -3
 قرية .  78قضاء راو   -8
 قرية . 77قضاء عنه  -7
  -نمط التوزيع المبعثر : -3-2

قرية,  74شذ عن النمط الخطي السائد في اإلقليم ناحية كبيسة بما فيها مركز الناحية و
قرى في قضاء القائم وقريتين في  3قرية اتخذت نمطًا منتشرًا في قضاء هيت و 77منها 

بتعاد مدينة كبيسة قضاء حديثة وقرية واحدة لكل من قضائي عنه و راو , ويعود سبب ا
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والقرى المذكورة إلى وجود العيون والينابيع واآلبار التي شجعت في ظروف سابقة على 
 ممارسة النشاط الزراعي والرعوي.

 (2خريطة رقم )

نمط التوزيع الخطي للمراكز الحضرية والريفية في قضاء هيت  كأنموذج للتوزيع في 

 إقليم أعالي الفرات.

  
 . 0795المساحة العسكرية ،خريطة العراق اإلدارية لسنة المصدر / مديرية 

 -:االستنتاجات
بعااد عاارض اسااتعراض موضااوع التحلياال المكاااني لسااكان اقلاايم اعااالي الفاارات  نسااتطيع

 -التوصل الى جملة من االستنتاجات هي:
التواجد السكاني . لكان مركاز قضااء تباين سكان اقليم اعالي الفرات من حيث   -7

لكنااه انحاادر  7771-7711احتاال المرتبااة االولاى علااى امتااداد التعادادات  هيات
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. الن مركااز قضاااء القااائم تبااوأ المرتبااة االولااى,  0272الااى المرتبااة الثانيااة عااام 
مااع مالحظااة ان التركااز السااكاني فااي مركااز ناحيااة كبيسااة و قضاااء راو  يصاال 

 نهر الفرات.بسبب سيادة الطابع الصحراوي والبعد عن  الى ادنى مستوياته .
دفااع ضاايق مساااحة االراضااي الزراعيااة الااى ارتفاااع نساابة السااكان الحضاار التااي   -0

% مااان مجماااوع ساااكان االقلااايم . اال ان 1,,7الاااى نسااابة  0272وصااالت عاااام 
% ماان مجمااوع سااكان 7,نساابة السااكان الحضاار فااي قضاااء عنااه وصاالت الااى 

 . القضاء , بسبب طبيعة ارضه الصحراوية
ثام تناقصاها فاي تعاداد  ,توجد حالة من زيادة اعداد المدن والقارى فاي تعاداد ماا  -3

اخاار االماار الااذي يعكااا تاادخل القاارار االداري الحكااومي فااي تحديااد المسااتوطنة 
اشاااكاليات تتعلاااق بكيفياااة التعامااال ماااع الحضااارية او الغاؤهاااا وماااا يتباااع ذلاااك مااان 

 المدينة التي تحولت فجية الى قرية او بالعكا.
% ماان مجمااوع سااكان محافظااة االنبااار الااذي 04,1سااكان االقلاايم نساابة  تمثاال  -8

. 0نسمة/كم 73,0يتبع اليها. لكن الكثافة السكانية العامة في االقليم لم تتجاوز 
وعلى مستوى وحدات القضاء االدارياة ساجل قضااء حديثاة اعلاى كثافاة ساكانية 

 .0نسمة/كم 3,8وسجل قضاء راو  اوطي كثافة هي  0نسمة/كم 03,7عامة هي 
سيادة التوزيع الخطي لمدن وقرى االقليم على ضفتي نهر الفرات .بينماا شاذت   -7

قرياااة اخااارى عنااادما توزعااات بشاااكل متنااااثر علاااى اراضاااي  74ناحيااة كبيساااة ماااع 
 اقضية االقليم.

 -:المقترحات
 مكان الخروج بالتوصيات االتية:بعد وضع االستنتاجات فان باإل

جل زيادة الكثافة التنمية وتوقيعها في االقليم ألع ضي الواجب تفعيل مشارييق  -7
 . السكانية التي تميزت باالنخفاض في معدلها العام

زيادة مساحة االراضي الزراعية عن طريق استصالح االراضي الصحراوية ومدها   -0
جل معالجة حالة نهر الفرات او الميا  الجوفية أل بالميا  العذبة سواء كانت من

 في نسبة السكان الحضر.الزيادة المستمرة 
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البد من وضع اعتبارات موضوعية ذات طابع حضاري يرفد القرار االداري الذي يحول  -3
 المستوطنة الى مدينة او قرية وبالعكا.

إن من الضروري اعداد الدراسات الالزمة والخطط التنموية االقتصادية واالجتماعية  -8
تصادية الموجودة لتفعل فعلها في قالتي تفعل فعلها في استثمار الموارد الطبيعية واال

حداث حركة مكانية تعالج موضوع التركز السكاني الخطي على ضفتي نهر الفرات أ
 وتبعثر السكان في االراضي البعيدة عنه.

 -:المصادر
مركاازي ل حصاااء, حصااار جمهوريااة العااراق وزارة التخطاايط والتعاااون اإلنماااائي , الجهاااز ال -7

, جاااااداول خاصاااااة بمحافظاااااة االنباااااار 0272وحصااااار الساااااكان ت والمبااااااني آوتااااارقيم المنشااااا
0277. 

صالح بالدمام / السععددية ، دار اإلفتحي محمد مصلحي ، الجغرافية البشرية المعاصرة ،  -0

2222. 

 .0220 الثاني كانون شهر في )ملغاة( نواحي استحداث بإعادة الرئاسة ديوان قرار -3
 . ,774 لسنة اإلدارية العراق خريطة, العسكرية المساحة مديرية -8
منصعععدر العععرادا ، دراسعععاا فعععي السععع ال دالتنميعععة فعععي الععععرا  ، د ارة التعلعععيم الععععالي  -7

 .2222دالبحث العلمي ، جامعة بغداد ، 

د ارة التخطيط دالتعادل اإلنمائي ، الجهعا  المر ع ا لصحصعا  ، التععداد الععام للمبعاني   -,
 .  0222( لسنة 2التقرير رقم ) ، 0222دالمنشآا دحصر المسا ل    داألسر لعام 

 . 0222وزارة الري ,المديرية العامة للمساحة , خريطة العراق اإلدارية لعام  -1

 ماع مقابلاة حديثة, سد مشروع إدارة والخزانات, للسدود العامة المديرية المائية, الموارد وزارة -4
 . 0272(  طالب مولود)  المهندا

 ماع مقابلاة حديثة, سد مشروع إدارة والخزانات, للسدود العامة المديرية المائية, الموارد وزارة -7
 . 0272(  طالب مولود)  المهندا

 .7741 لسنة(  337) المرقم الجمهوري المرسوم , العراقية الوقائع -72
 .0227 سنة في( 737) المرقم الجمهوري المرسوم , العراقية الوقائع -77


