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ذحدوثةذوالرطبةذيحتليلذاجلغرايفذلرتكزذدكانذقضائ

ذوودفذعليذحمدنذحدنيذعليذعبدذحممدذالراويذأ.م.د.

رتبيةذللعلومذكليةذالذ–جامعةذاألنبارذ

ذاإلندانية

ذ

ذاملدتخلص

واجتماعيًا الى جانب كونو موضوعًا سكانيًا لمعالقة يعد السكاف موضوعًا اقتصاديا 
العضوية بيف السكاف وخصائصو وتوزيعو بيف التنمية ومستمزماتيا السكانية, ولما كانت نسبة 

, وكيفية دراسة المتغيرات السكانية في تحديد لسكاني مف ابرز الخصائص السكانيةالتركز ا
لتركز السكاني في محاولة لمتعرؼ عمى نمط ا , وىيمح السكانية لممجتمع في المستقبؿالمال

, اي ميؿ السكاف الى التركز في منطقة واحدة داخؿ حدود االقميـ او الدولة اي وحدة مساحية
السكاف ال يتركزوف  , ومف المعروؼ افو عمى مستوى قضائي حديثة والرطبةاو المحافظة ا
, كما تناوؿ البحث الى تبايف لسائدةلظروؼ الطبيعية والبشرية ا, نتيجة تبايف ابصورة منتظمة

 .لكثافة السكانية بمفيوميا العاـا
Analysis of geographic concentration of population and humid modern 

judicia 
Abstract 

The population issue economically and socially as well as being a subject 
population of the relationship membership between the population and its 
characteristics and its distribution between development and accessories 
population, and because the proportion of population concentration of the most 
prominent characteristics of the population, and how the study of population 
variables in determining the features of the population of the community in the 
future, an attempt to identify the pattern of population concentrationin any unit 
area, any tendency of the population to be concentrated in one area within the 
boundaries of the region or the state or province, or at the level of judicial modern 
and humid, it is known that the population is not concentrated on a regular basis 
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as a result of varying natural conditions and human conditions, also addressed 
the search contrast population densitygeneral sense. 

ذاملقدمة

تحتؿ الدراسات السكانية أىمية بارزة في االبحاث الجغرافية واالجتماعية واالقتصادية 
, وما يعكسو االف ية يعود الى ازدياد اعداد السكافولعؿ االىتماـ المتزايد بالدراسات السكان

, ولقد اىتـ جغرافيو السكاف بالتركز المكاني وتركزىـ وكثافتيـايف في توزيعيـ ومستقباًل مف تب
, ويمكف عممية مترابطة ومتغيرة في منطقة معينة ووقت ما إذ النظر الى الموضوع بوصفو

, فكمما كبرت ىذه النسبة ة التركز السكاني في منطقة محددةالتأكد مف ذلؾ بالنظر الى درج
التركز يبدا باالنخفاض ويصبح التشتت ىو الظاىرة دؿ ذلؾ عمى شدة التركز واذا قمت فاف 

السائدة ويكوف تحميؿ السكاف مثاليًا اذا كاف نسبة التركز صفر, بينما نجد اف خط منحى 
لورنز في القضائيف الى وجود سوء في توزيع السكاف وخاصة في قضاء الرطبة مف خالؿ 

ي أوضح الى وجود تبايف في , بينما دليؿ جبس مارتف الذخط التماثؿ ابتعاد المنحى عف
توزيع السكاف بحسب الوحدات االدارية وتركزىـ, كما اف دراسة الكثافة السكانية, فيي تعبر 

 , سواء التي يعيشوف عمييا او المستغمة منيا فقط.العالقة بيف حجـ السكاف والمساحةعف 
ذ:مشكلةذالبحثذ:أواًلذ

 لخطوة االولى مف خطوات البحث , تمثؿ اوتحديدىا بعناية اف اختيار مشكمة البحث
 , كوف مشكمة البحث سؤااًل غير مجابالمياـ الصعبة التي تواجو الباحث, وىي احدى العممي

 :نو, فقد تمت صياغتُو  بالشكؿ االتيع
كيؼ يتبايف سكاف قضائي حديثة والرطبة مف حيث التوزيع الجغرافي لسكانيا  
 ؟وتركزىـ
ذ:هدفذالبحثذ:ثانيًا

, متخذًا مف ع الجغرافي لسكاف منطقتا الدراسةالبحث بتحميؿ التوزييتحدد ىدؼ 
. في ضوء 7077واسقاطات  7001, وتقديرات 7441 ليما, بتعدادحدودىا االدارية اطارًا 
لتوزيع سكاف قضائي حديثة , الذي يعني بتحميؿ االختالفات المكانية منيج جغرافية السكاف

, يترتب عمييا اعادة توزيع حة في تمؾ المنطقتيفلى نتائج واض, بغية الوصوؿ اوالرطبة
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, ومف ثـ الخروج بنتائج لسياسية واالقتصادية واالجتماعيةالسكاف سواء أكاف مف الناحية ا
 .لسكاف في كال المنطقتيف المدروسةوحموؿ تعالج سوء توزيع ا

ذ:فرضيةذالبحثذثالثًا:

االساس فاف فرضية البحث  تعد فرضية البحث حاًل مبدئيًا لمشكمة البحث, وعمى ىذا
, تبعا طقتي الدراسة مف مكاف آلخرالرئيسة تقوـ اساسًا عمى أف ىناؾ تباينًا مكانيًا لسكاف من

 لفرضيات ثانوية تفسر ىذا التبايف وىي:
ىناؾ عالقة بيف مظاىر السطح والظروؼ المناخية والتربة والموارد المائية والنبات  -7

 قتي الدراسة مف جية اخرى. الطبيعي مف جية وتوزيع سكاف منط
ىناؾ عالقة بيف الخصائص البشرية بنمو السكاف وعناصره والكثافة السكانية ونسب  -7

 السكاف وتركزىـ مف جية وتوزيع سكاف منطقتي الدراسة مف جية اخرى .
ذ:ذأهميةذالبحث:رابعًا

, ينصب عمى دراسة السكاف وخصائصو وتوزيعو أواًل ثـ جغرافية السكاف إف اىتماـ
. (7)تغير االختالفات المكانية ليذا التوزيع )أي ايف يوجد( )ولماذا يوجد( كما حددىا زيمنسكي

ومف ىذا المنطمؽ اىتمت معظـ دوؿ العالـ بدراسة النواحي التفصيمية لسكانيا مف حيث 
, ليمكف مف خالليا وضع البرامج التنبئية  رىومدى تغيرىا مف مدة الى اختوزيعيـ وتركزىـ 

, وعمى ىذا األساس كانت صادية واالجتماعيةلموصوؿ بسكانيا الى مستوى مف الرفاىية االقت
, ودراسات راقنا ىي القياـ بدراسات تطبيقيةأغمب الدعوات التي أطمقيا جغرافيو السكاف في ع

مى قضائي حديثة والرطبة كإحدى , لذا جاءت دراستنا عمناطؽ الجغرافيةموازنة لبعض 
 .دارية لمحافظة االنباروحداتو اإل

ذ:حدودذمنطقيتذالبحث

مكانة ىامو حيث يقع في الجزء  حد أقضية محافظة االنبار الثمانية,أقضاء حديثة 
, 003, 00ً)  (83َ, 43َ, 00ً الشمالي الغربي مف محافظة االنبار, ويمتد بيف دائرة عرض )

( 7شرقا خارطة ) (873, 063 ,00ً)  ( 873,  803, 00ً شمااًل وبيف خطي طوؿ ) (3ََ
ويحدىا مف الشماؿ محافظتا صالح الديف ونينوى ومف الجنوب قضاء الرطبة, ومف الشرؽ 

 .(7ومف الغرب قضاء القائـ خارطة )قضاء ىيت 
 ,00ً ) ويتحدد قضاء الرطبة احد أقضية محافظة االنبار أيضًا بيف دائرتي عرض
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 (43َ, 843, 00ً) (8َ3, 843, 00ًشمااًل وبيف خطي طوؿ ) (03َ, 03َ, 00ً)  (3ََ, 043 
ذ إيجابية, يتمتع قضاء الرطبة بموقع جغرافي متميز يستمد قيمتو مف المعطيات اإل إذ, شرقاً 

تحده ثالث دوؿ عربية )المممكة العربية السعودية, الجميورية العربية السورية, والمممكة 
يحده مف الشماؿ  إذنو يقع في الجزء الغربي لمحافظة االنبار, أالردنية الياشمية(, فضاًل عف ا

الغربي, )الجميورية العربية السورية وقضاء القائـ ومف الغرب والجنوب الغربي المممكة 
, ومحافظة النجؼ ومف الشرؽ مركز محافظة السعودية ) والمممكة العربية االردنية الياشمية(,

اف قضاء الرطبة ( ويمكف القوؿ 7االنبار ومف الجنوب الشرقي محافظة كربالء خارطة )
اذ يقع ضمف اقميـ البادية الشمالية الذي يقع في الجزء الشمالي الغربي  يتمتع بموقع حيوي,

الخر, ومعظـ سكانو مف القبائؿ مف اليضبة الغربية وينفصؿ عف اقميـ البادية الجنوبية وادي 
 .. مما جعمو اقميمًا رعويًا ميماً (7)البدوية والذيف يعتمدوف عمى تربية الحيوانات

 موقع منطقتي الدراسة بالنسبة الى العراؽ ومحافظة االنبار (7) خارطة

االدارية, مقياس رسـ المصدر: جميورية العراؽ, وزارة الموارد المائية, الييئة العامة لممساحة, خارطة العراؽ 
 .7000, قسـ الترسيـ, مطبعة الييئة, بغداد, 700000 :7
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ذمقاويسذتركزذالدكانذملنطقيتذالدرادة

يعتمد جغرافيو السكاف عمى بعض الطرؽ اإلحصائية لتحميؿ التوزيع المكاني لمسكاف 
فالتبايف في , بيف المجتمعات السكنية المختمفة خاصة اف ىذا التوزيع ال يتـ بأنماط منتظمة

ىميتيا , تختمؼ في أواقتصادية واجتماعية, يتأثر بمتغيرات طبيعية ـ تركزاً التوزيع تشتتًا كاف أ
, وتتداخؿ ىذه المتغيرات أحيانًا اقميـ آلخر داخؿ الدولة الواحدة , ومفالنسبية مف دولة ألخرى

وعة مف النظـ في شكؿ مترابط ومعقد حتى ليبدو وكأف3 سكاف كؿ منطقة نتاج لتفاعؿ مجم
اكبر كمما تجمعوا في بقعة  , وتكوف درجة تركز السكافلحضارية واالقتصادية واالجتماعيةا

(, اف Duncon, ويتجمى ذلؾ في قوؿ دنكف )كبر, وأقؿ عندما يتوزعوف عمى مساحة أواحدة
, وعمى ضوء حجـ السكاف لتشتت السكاف , يمكف اف تعد مقياساً مقاييس تركز السكاف

, فييا لو كانوا يميموف ؼ التوصؿ الى حقيقة توزيع السكاف. بيد(َ)لموحدة اإلداريةاالجمالي 
 .(8), اـ التشتت ضمف حدود منطقتي الدراسةي منطقة معينة مف منطقتي الدراسةنحو التركز ف

ذخامدا:ذطرقذقياسذالرتكزذالدكاني

 معادلة نسبة التركز السكاني -1
مجموع الفرؽ الموجب بيف النسبة  تساوي نسبة التركز السكاني احصائيًا نصؼ

. او أي وحدة ادارية مف (0)المئوية لممساحة والنسبة المئوية لعدد السكاف في كؿ منطقة
, ويكوف التوزيع السكاني مثاليًا إذا كانت نسبة التركز لوحدات االدارية لمنطقتي الدراسةا

سكاني يميؿ نحو التركز ال , وكمما زادت نسبة التركز يؤشر ذلؾ باف التوزيع الصفراً  تساوي
 .(*), وذلؾ عف طريؽ استعماؿ معادلة نسبة التركز السكانيالتشتت

( إذ يوضح نسبة التركز السكاني لموحدات اإلدارية لمنطقتي 7ومف خالؿ الجدوؿ )
( إذ يتضح أف نسبة التركز السكاني لقضاء حديثة 7441,7001,7077الدراسة لمسنوات )

%( في حيف انخفضت وبشكؿ 7.0َبمغت ) 7441, ففي سنة رىخالتي تباينت مف سنة أل
 , أما في سنة%(0.7بمقدار ) %( أي انيا انخفضت7.8َإلى ) 7001طفيؼ في سنة 

%( وىي اقؿ مما ىي عميو َ.74فقد بمغت نسبة التركز السكاني في قضاء حديثة ) 7077
( لكف عمى الرغـ ذلؾ نشير الى اف نسبة التركز السكاني في 7441,7001خالؿ سنتي )

, أي اف التوزيع السكاني يميؿ نحو التركز وليس الى التركز السكانيقضاء حديثة تميؿ 
 اقؿ مف 78ء فإنما يدؿ عمى اف منطقة الدراسة تقع بيف )التشتت, واف دؿ ذلؾ عمى شي
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نسبة التركز السكاني لقضائي )حديثة والرطبة( بحسب وحداتو اإلدارية ليما  (7جدوؿ )
 (7441,7001,7077لمسنوات )

 
 (7باالعتماد عمى ممحؽ ) المصدر:

 )*( مف خالؿ تطبيؽ معادلة نسبة التركز السكاني يتضح
 نسبة التركز السكاني -قضاء الرطبة :             7.0َنسبة التركز السكاني =  7441 -قضاء حديثة :

 %84.4= 7441       %                 7.8َنسبة التركز السكاني =  7001  
 %84.6= 7001%                       َ.74نسبة التركز السكاني =  7077          

                                                                         7077 =8َ.4% 
 

لؾ مساحات , في حيف ىنامحددةوىو يمثؿ تركز سكاني الى حد ما في منطقة  .()*(00
, اذ توفرت ليا اف تستوعب اعداد كبيرة مف السكاف, يمكف شاسعة مف القضاء خالية

( حيث 7خدمات البنى التحتية .اما قضاء الرطبة ومف خالؿ الجدوؿ )االمكانات االقتصادية و 
( باف نسبة التركز 7441,7001,7077نالحظ التركز السكاني في القضاء لمسنوات )

, في حيف %(84.4بمغت ) 7441, ففي سنة سكاني تباينت مف سنة ألخرى أيضاً ال
, 7001 ( سنة0.7%( أي انيا انخفضت بمقدار )84.6وبمغت ) 7001انخفضت سنة 

 %(.0.4%( وبمقدار )8َ.4%( )8َ.4الى ) 7077وانخفضت أيضًا عاـ 
, قضاء نحو التركز وليس نحو التشتتويتضح مما تقدـ باف التوزيع السكاني في ال

التركز ( وىو معيار يميؿ نحو 00اقؿ مف  -78وىذا يعني اف القضاء يدخؿ ضمف معيار )
, وعمى ىذا االساس يميؿ توزيع السكاف في قضائي )حديثة والرطبة( الى التركز ال الى حد ما
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, ولتوضيح تركز السكاف ومدى يتطمب اعادة توزيع السكاف , واف ارتفاع نسبة التركزلمتشتت
, (7. لكؿ مدة زمنية كما في الجدوؿ )(*)عالقتو بالنمو السكاني يمكف استعماؿ مؤشر التوزيع

%( 06.8و) 7441%( سنة 0606توزيع السكاف في قضاء حديثة كاف )إذ نالحظ مؤشر 
. وىذا يدؿ عمى اف التركز السكاني أخذ يتبايف بيف 7077 %( في سنة007و) 7001سنة 

, كما %(0.7بمقدار ) 7441 سنة وأخرى, وىذا يدؿ عمى اف التركز السكاني قد زاد سنة
فقد بمغ  7077بة بقميؿ, اما سنة %( ولو مقار 06.8ليصبح ) 7001ازداد أيضًا في سنة 

, اما بالنسبة الى قضاء الرطبة فيو (7441,7001%( وىو منخفض عف سنتي )00.7)
كبيرة عما  , زيادة%(701.4ليصؿ الى ) 7441االخر قد ازداد التركز السكاني في سنة 

, فاف دّؿ عمى ذلؾ فإنما يدؿ %(47.1)%( و701.0) 7077, 7001يكوف عميو لسنتي 
, بسبب كوف أغمب أراضيو لمسكافطاردة  ف القضاء اصبح في السنوات االخيرة منطقةعمى أ

صحراوية, ولكف عمى الرغـ مف ذلؾ فإف القضائيف يتمثؿ فييما تركز سكاني في مناطؽ 
, االمر ذب السكاف لالستقرار البشري فييامحددة التي تتوافر فييا بعض االمكانيات التي تج

, باستعماؿ مؤشر اعادة اف في المناطؽ التي يتركزوف فيياالسك الذي يتطمب اعادة توزيع
 .(َ( جدوؿ )0.7( )7441,7001) . والذي بمغ لسنتي(7)التوزيع

مؤشر التوزيع السكاف في قضائي حديثة والرطبة بحسب الوحدات االدارية لكؿ  (7جدوؿ )
 (7441,7001,7077منيما لمسنوات )

الوحدة 
 اإلدارية

 (*)مؤشر التوزيع

 قضاء الرطبة قضاء حديثة
 7077 7001 7441 الوحدة اإلدارية 7077 7001 7441

 70.7- 0َ04 08.0 ـ.ؽ الرطبة 70.7 74.7 َ.74 ـ. ؽ حديثة
 70.7- 76.7- 76.7- ف الوليد 70َ.- 74.7- َ.74 ف بروانة
مجموع 

 قضاء حديثة
 70.6- 71.6- َ.71- ف النخيب 00.7% 06.8% 06.6%

مجموع قضاء 
 الرطبة

7.1.4% 701.0% 47.1% 

 (7المصدر: بحسب مف جدوؿ )
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, أما قضاء الرطبة فقد ( لقضاء حديثة7001,7077( في المدة )6.7في حيف بمغ )
, 7001) ( في سنتي70.4, في حيف بمغ )(7441,7001( خالؿ سنتي )0.8بمغ )
المراد اعادة , يمكف التوصؿ الى حجـ السكاف ىذا المؤشر , ومف خالؿ استعماؿ(7077

. بناء عمى ذلؾ يكوف حجـ السكاف في *()توزيعيـ في نياية المدة باستعماؿ المعادلة اآلتية
, 7441) قضاء حديثة المراد توزيعيـ ألحداث نوع مف التوازف التوزيعي لمسكاف خالؿ سنتي

, السيما ( نسمة عمى التوالي0804( نسمة, و)701( بنمو )7001,7077( وسنتي )7001
قضاء حديثة الذي يضـ مساحة مف االرض تكاد تكوف خالية مف السكاف والمتمثمة بجزء في 

ثمار بعض مف اليضبة الغربية ومنطقة الجزيرة ضمف حدود محافظة االنبار, مما يتطمب است
, السيما وانيا تضـ امكانيات طبيعية ىائمة والمتمثمة بالتربة ونير اراضييا زراعيا وصناعيا

 .معادف المختمفةرات وبعض الالف
( 7001, 7441عادة توزيعيـ خالؿ سنتي )اما قضاء الرطبة فحجـ السكاف المراد ا

, السيما واف ( نسمة عمى التوالي6767)( نسمة و770( نحو )7001,7077وسنتي )
القضاء يضـ مساحات شاسعة مف االرض تكاد تكوف خالية مف السكاف والمتمثمة بارض 

 .طمب استثمار بعض اراضييا زراعياً , مما يتمحافظة االنبارالغربية ضمف حدود اليضبة 
مؤشر إعادة توزيع سكاف قضائي حديثة والرطبة بحسب وحداتو اإلدارية لمسنوات  (َجدوؿ )

(7441,7001,7077) 

 
 .(7باالعتماد عمى جدوؿ ) المصدر:
 

 (Lorenz Gurveمنحنى لورنز ) -2
يعد مف األساليب اإلحصائية الميمة المستعممة في توضيح مدى العدالة المتحققة في 

 .(6)توزيع ظاىرتيف, وقد استعمؿ لورنز في االصؿ لقياس تركز الممكية او الداخؿ
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, إذ يتـ ساحات الوحدات االدارية ولسكانياوذلؾ عف طريؽ احتساب النسب المئوية لم
ا مف نسب الوحدات االدارية ترتيبًا تصاعديًا, ووضع ما يقابميترتيب النسب المئوية لمساحات 

الوحدات االدارية جمعًا تراكميًا, , ثـ تجمع النسب المئوية لمساحات السكاف لكؿ وحدة ادارية
ية لمسكاف عمى , ويوضح التراكـ التصاعدي النسب المئو وكذلؾ النسب المئوية لسكانيا

دي لمنسب المئوية لممساحات عمى المحور الرأسي , والتراكـ التصاعالمحور االفقي )س(
( ضمف َ( )7( )7, وكما في االشكاؿ )ط التماثؿ بيف زاويتيف متقابمتيف. ويمتد خ(1))ص(

( 7, ويمكف توضيح رسـ منحنى لورنز باالعتماد عمى بيانات جدوؿ )منطقتي الدراسة
 , وتتـ بخطوتيف:ي لكؿ نقطةقيمة االحداثي االفق وتنظيميا في الممحؽ ومف خاللو نجد أوالً 

 7441منحنى لورنز لقضاء حديثة بحسب الوحدات االدارية لسنة أ(7شكؿ )

 
 (7المصدر: باالعتماد عمى ممحؽ )                     
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 7441منحنى لورنز لقضاء الرطبة بحسب الوحدات االدارية لسنة  ب(7شكؿ )

 
 ( 7المصدر: باالعتماد عمى ممحؽ )                 

 

 7001منحنى لورنز لقضاء حديثة بحسب الوحدات االدارية لسنة  أ(7شكؿ )

 
 (7المصدر : باالعتماد عمى ممحؽ )                
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 7001منحنى لورنز لقضاء الرطبة بحسب الوحدات االدارية لسنة  (ب7شكؿ )

 
 ( .َالمصدر: باالعتماد عمى ممحؽ )                    

 
 7077منحنى لورنز لقضاء حديثة بحسب الوحدات االدارية لسنة  أ(َشكؿ )
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 7077منحنى لورنز لقضاء الرطبة  بحسب الوحدات االدارية لسنة  ب(َشكؿ )
 

 
 (.8المصدر:  باالعتماد عمى ممحؽ )                    

 
 
 األولى:الخطوة  -أ 

تحسب النسب المئوية لسكاف الوحدة االدارية في كؿ وحدة الى مجموع السكاف الكمي 
 لمقضاء.

 :الخطوة الثانية -ب 
نحسب المتجمع الصاعد لمنسب المئوية لسكاف الوحدات االدارية وبالطريقة نفسيا 

ت لوحدانحسب قيمة االحداثي العمودي لكؿ وحدة ادارية الذي يمثؿ النسب المئوية لمساحات ا
. نجد خط منحنى (َ( و)7( و)7ومف خالؿ االشكاؿ ) ,االدارية لقضائي حديثة والرطبة

لورنز يبتعد عف خط التماثؿ او )التساوي أو المثالي( وىذا يعني, اف كمما اقترب خط المنحنى 
, سة يميؿ الى االنتظاـ في التوزيعمف خط التماثؿ يدؿ عمى اف توزيع سكاف منطقتي الدرا

ابتعد يدؿ عمى اف التوزيع غير مثالي وسوء التوزيع في منطقتي الدراسة ومف خالؿ وكمما 
( ولمنطقتي الدراسة ظير فييا تركزًا لمسكاف وفي مناطؽ محددة في َ( و)7( و)7األشكاؿ )

منطقتي الدراسة وخاصة في قضاء الرطبة التي ظير فييا تشتت واضح في توزيع السكاف 
 .سكاف اال في مناطؽ محددةوقمة ال بسبب سعة المساحة
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 مارتن -دليل جبس -3
د طبقاه عمى العامميف , وقو في تحديد ىذه الظاىرةمارتف مقياسًا يمكف استعمال -جبس
. ويتمثؿ مقياس (4), مما اتاح بذلؾ استعمالو في دراسة الظواىر الجغرافية االخرىفي الصناعة

 .(*)مارتف بدليؿ يتـ الحصوؿ عميو مف المعادلة اآلتية -جبس
يكوف تركز , كاف الى تركز الظاىرة موضوع الدراسة فإذا كاف الدليؿ صفرًا فانو يشير

, وعندما يقترب الدليؿ مف الواحد تكوف الظاىرة الجغرافية توزعت السكاف في منطقة معينة
. اف ىذه (7), فنحصؿ آنذاؾ عمى توزيع السكاف بشكؿ منتظـعدد المناطؽبانتظاـ عمى 
تمتاز بكونيا اداة نافعة في موازنة االختالؼ بيف الوحدات االدارية فحسب, وانما الطريقة ال 

ؿ االرقاـ الفعمية الى نسب , فيي ال تتطمب تحويالدالئؿ االخرى في سيولة حسابيا تفوؽ
, في اف قيمة الدليؿ تنحدر جزئيًا بعدد الفئات او ال انيا تشابو طريقة منحنى لورنز, امئوية

 .(4)ريةالوحدات اإلدا
لوحدات االدارية مارتف وعمى مستوى ا -( وبتطبيؽ معادلة جبس8مف خالؿ الجدوؿ )

 7001لسنة  0.66و 7441لسنة  0.66مارتف  -, إذ بمغ قيمة معامؿ جبسلمنطقتي الدراسة
مارتف يشير الى تركز  -, وىذا دليؿ عمى اف معامؿ جبسلقضاء حديثة 7077لسنة  0.6َ

 -, وذلؾ لقرب معامؿ جبسداتو االدارية في منطقة دوف أخرىوحالسكاف في قضاء حديثة و 
مارتف بمغ  -, اما قضاء الرطبة فاف معامؿ جبس(7ف مف الصفر وابتعاده عف قيمة )مارت
( وىذا يدؿ عمى 0.60بمغ ) 7077, وفي سنة 7001( لسنة 0.11و) 7441( لسنة 0.11)

وذلؾ  7077والسيما في عاـ  مارتف الى تركز السكاف في قضاء الرطبة -اف دليؿ جبس
 .واحد لقربو مف الصفر وابتعاده عف قيمة

 :الكثافة السكانية
, التركز الجغرافي لمسكاف ويعبر عنو مف خالؿ الكثافة السكانية بمفيوميا العاـتعد 

نسيف, ىما السكاف وىو عنصر متغير, ومساحة االرض ىي العالقة بيف عنصريف غير متجا
تعبر عف العالقة بيف حجـ السكاف,  , فييتعطي فكرة عف االمكانياتما انيا , كعنصر ثابت

يشوف عمييا او , سواء التي يعوليس بشكمو المطمؽ, ولكف بشكمو النسبي, مع المساحة
وبالتالي , العداد باألرض وقدرتيا االنتاجية, ومف الضروري ربط ىذه االمستغمة منيا فقط

 ئرة السكانية التابعة لممنظمة العالمية لألمـ المتحدة في , وقد تبنت الداقدرتيا عمى اعالة الناس



ذذحدنيذعليذعبدذحممدذالراويأ.م.د.ذ

ذ

حدوثةذذيحتليلذاجلغرايفذلرتكزذدكانذقضائ

ذوالرطبة ذوودفذعليذحمدن

ذ

) 67 ) 
 

مارتف لقضائي حديثة والرطبة وبحسب وحداتو االدارية لمسنوات  -دليؿ جبس (8جدوؿ )
(7441,7001,7077) 

الوحدة 
 االدارية

7441 7001 7077 
عدد سكاف 
 نسمة )س(

 7س
عدد سكاف 
 نسمة )س(

 7س
عدد سكاف 
 نسمة )س(

 7س

 07087807َ6 17888 140480400َ 670َ0 7488707784 8748َ ـ.ؽ حديثة
 004780670 7َ670 74َ744416 71776 78064ََ77 77467 ف بروانة
 0667َ40167 40064 8014780116 14606 7448148010 08408 المجموع
 0.6َ  0.66  0.66  الدليؿ

 77َ8710087 614ََ 646800000 76700 7464800ََ 74770 ـ.ؽ الرطبة
 7710868َ 0047 8404784 774َ 7704746 7846 ف الوليد
 70847777 7َ4َ 7140048 7617 7َ08768 7787 ف النخيب
 77160َ6676 87070 6480884ََ 0060َ 0840160ََ 70484 المجموع
 0.60  0.11  0.11  الدليؿ

 (.7المصدر: بحسبت باالعتماد عمى جدوؿ )
 

 . (70)السكاني لمموازنة بيف دوؿ العالـدراستيا السكانية مفيـو التوزيع 
ويتـ االعتماد عمى بعض الطرؽ االحصائية لتحميؿ التوزيع المكاني لمسكاف, ويمكف 
استعماؿ الكثافة السكانية في تحديد درجة االزدحاـ السكانية وقدرة االرض عمى اعالة اعداد 

 كبيرة مف السكاف وىي عمى انواع :
 لعامة(الكثافة الحسابية لمسكان )ا .1

وىي مف أكثر أنواع المقاييس التي توضح العالقة بيف األرض والسكاف واوسعيا 
, ومع ذلؾ تبقى ىذه الكثافة وسيمة نافعة لتوضيح التبايف لسيولة حسابيا وتوافر بياناتياانتشارًا 

 .(77)في توزيع السكاف عمى رقعة االرض الجغرافية
عمى وتتـ دراسة الكثافة الحسابية )العامة( مف خالؿ قسمة عدد السكاف ألي منطقة 

 :(77), كما في الصيغة اآلتيةالمساحة الكمية لتمؾ المنطقة
 مساحتيا اإلجمالية/  جممة عدد السكافالكثافة الحسابية )العامة( = 
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نرى تزايد الكثافة ( 0ويمكف تتبع تطور الكثافة الحسابية )العامة( ومف خالؿ الجدوؿ )
بمغت الكثافة الحسابية )العامة(  7441, ففي سنة )العامة( لمسكاف منطقتي الدراسة الحسابية

 َ.77, الى )7001 ( ثـ ارتفعت ىذه حتى وصمت سنة7نسمة/كـ 70لقضاء حديثة )
, واف سبب (7نسمة/كـ 70واصبحت ) 7077( في حيف نجدىا ارتفعت في سنة 7نسمة/كـ

 .(7077, 7001, 7441يعود الى تزايد اعداد السكاف خالؿ سنوات الدراسة ) ىذه الزيادة 
في الوحدات اإلدارية ومف خالؿ الجدوؿ نفسو نالحظ تطور الكثافة الحسابية )العامة( 

, فقد حظي مركز قضاء حديثة بأعمى مستوى مؤشر في الكثافة الحسابية لقضاء حديثة
, مسجاًل ى مستوى القضائيف ولجميع السنوات, وعممة( بيف الوحدات اإلدارية األخرى)العا

( لسنة 7نسمة/كـ 6.8َ, ثـ ارتفعت الى )7441( لسنة 7نسمة/كـ 70.8قضاء حديثة )
, 7077( لسنة 7نسمة/كـ 87.8, في حيف نجد استمرارية االرتفاع حتى وصؿ الى )7001

يضًا بمستٍو مؤشر عالي تمييا ناحية بروانة في تطور الكثافة الحسابية )العامة( فقد حظيت أ
 0.4موازنة بعدد الوحدات اإلدارية في قضاء الرطبة فقد بمغ مؤشر الكثافة الحسابية )العامة( )

, ثـ ارتفع 7001( لسنة 7نسمة/كـ 4.0, ثـ ارتفع ىذا المؤشر الى )7441( لسنة 7نسمة/كـ
بمغت الكثافة . اما قضاء الرطبة فقد (7نسمة/كـ 77.4إلى ) 7077ىذا المؤشر خالؿ سنة 

( إذ نجد أف القضاء والوحدات 0الحسابية )العامة( خالؿ مدد الدراسة ومف خالؿ الجدوؿ )
, فقد بمغت بة في الكثافة الحسابية )العامة(االدارية في القضاء احتمت المراتب االخيرة والمتذبذ

ضاء الرطبة في سنة الكثافة الحسابية )العامة( خالؿ مدد الدراسة تزايد الكثافة العامة لسكاف ق
( 7نسمة/كـ 0.77( بعد اف كانت )7نسمة/كـ 7َ.0اذ بمغت ) 7001موازنة بسنة  7441

 . (7نسمة/كـ 0.80واصبحت ) 7077سنة , في حيف نجدىا ارتفعت ل7441نة لس
أما عمى مستوى الوحدات االدارية التابعة لمقضاء فبمغت الكثافة الحسابية )العامة( 

, وىي تكاد تكوف خالية مف السكاف, ويعود ىذا االنخفاض متدنية ة نسباً ليذه الوحدات االداري
( 4َ880( والبالغ )0الى سعة المساحة التي تشغميا الوحدات االدارية آنفة الذكر )جدوؿ 

, لمركز % مف مساحة المحافظة, فقد بمغ مؤشر الكثافة العامة61عمى نسبة  , ومستحوذ7كـ
, 7001( لسنة 7نسمة/كـ 0.1, ثـ بمغت )7441نة ( لس7نسمة/كـ 0.0قضاء الرطبة )
, تمييا ناحية الوليد التي بمغت الكثافة العامة (7نسمة/كـ 0.4بمغت ) 7077وبمغت خالؿ 

  7077, ثـ أصبحت في سنة (7نسمة/كـ 0.7, ثـ بمغت )7441( لسنة 7نسمة/كـ 0.7)
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كثافة السكاف العامة او الحسابية )نسمة/كـ( لسكاف منطقتي الدراسة )حديثة  (0جدوؿ )
 (7441,7001,7077والرطبة( وبحسب وحداتو اإلدارية لمسنوات )

 .7070(, ـ, , بيانات )غالمتابعةالتخطيط و , قسـ جميورية العراؽ, وزارة الزراعة, مديرية زراعة االنبار .7
لسػكاف , نتػائج التعػداد العػاـ , الجياز المركػزي لححصػاء, مجمس الوزراء, وزارة التخطيطجميورية العراؽ .7

 (.77, الجزء الخاص بمحافظة االنبار جدوؿ )7441العراؽ لسنة 
, المعمومػػات الححصػػاء وتكنولوجيػػجميوريػػة العػػراؽ, وزارة التخطػػيط والتعػػاوف اإلنمػػائي, الجيػػاز المركػػزي  .َ

 .4َ , ص7001تقديرات سكاف العراؽ لسنة 
جميوريػػػػة العػػػػراؽ, وزارة التخطػػػػيط والتعػػػػاوف اإلنمػػػػائي, الجيػػػػاز المركػػػػزي لححصػػػػاء والتعػػػػاوف اإلنمػػػػائي  .8

 .7077المعمومات, إسقاطات سكاف العراؽ بحسب المحافظات لسنة  اوتكنولوجي
 

( 7نسمة/كـ 0.7, أما ناحية النخيب بمغت الكثافة الحسابية )العامة( )(7نسمة/كـ 0.0بمغت )
والمتمثمة  7077لسنة ( 7نسمة/كـ 0.06و) 7001( لسنة 7نسمة/كـ 0.0َ)و 7441لسنة 

 .(8, َ, 7بالخرائط )
 الكثافة الزراعية .2

لتي يغمب عمييا الطابع , ضمف الدوؿ امف المقاييس الميمةتعد الكثافة الزراعية 
راعة الى , وتحسب الكثافة الزراعية عمى اساس النسبة بيف عدد العامميف في الز يالزراع

, وبذلؾ تدخؿ في االعتبار وظيفة السكاف فضاًل عف وظيفة المساحة المزروعة فعالً 
, ويتـ احتساب الكثافة الزراعية بر عف العممية االنتاجية الفعميةأي انيا تع .(7َ)االرض

  :(78)بالصيغة اآلتية

 الوحدة اإلدارية

7441 7001 7077 

المساحة 
 (7)كـ

عدد 
السكاف 
 )نسمة(

الكثافة 
الحسابية 
 7نسمة/كـ

المساحة 
 (7)كـ

عدد 
السكاف 
 )نسمة(

الكثافة 
الحسابية 
 7نسمة/كـ

المساحة 
 (7)كـ

عدد 
السكاف 
 )نسمة(

الكثافة 
الحسابية 
 7نسمة/كـ

 87.7 17888 7644 6.8َ 670َ0 7644 70.8 8748َ 7644 ـ.ؽ حديثة
 77.4 7َ670 7440 4.0 71776 7440 0.4 77467 7440 ف بروانة

 70.4 40064 648َ َ.77 14606 648َ 70 08408 648َ مجموع القضاء
 0.4 614ََ 00َ0َ 0.1 76700 00َ0َ 0.0 74770 00َ0َ ـ.ؽ الرطبة
 0.0 0047 70َ70 0.7 774َ 70َ70 0.7 7846 70َ70 ف الوليد
 0.06 7َ4َ 84040 0.0َ 7617 84040 0.07 7787 84040 ف النخيب

 0.80 87070 4َ880 7َ.0 0060َ 4880َ 0.77 70484 4َ880 القضاءمجموع 
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الكثافة الحسابية العامة لقضائي حديثة والرطبة بحسب الوحدات اإلدارية لسنة  (7خارطة )
7441 

 
 المصدر: باالعتماد عمى:

  .000000:  7, مقياس 7000, مديرية المساحة العامة, خريطة محافظة االنبار اإلدارية, وزارة الري .7
 .(0بيانات الجدوؿ ) .7
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العامة لقضائي حديثة والرطبة بحسب الوحدات االدارية لسنة الكثافة الحسابية  (َخارطة )
7001 

 
 :باالعتماد عمى : المصدر

  .000000:  7, مقياس 7000, مديرية المساحة العامة, خريطة محافظة االنبار اإلدارية, وزارة الري .7
  .(0بيانات الجدوؿ ) .7
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بحسب الوحدات اإلدارية لسنة الكثافة الحسابية العامة لقضائي حديثة والرطبة  (8خارطة )
7077 

 
 :باالعتماد عمى : المصدر

  .000000:  7, مقياس 7000, مديرية المساحة العامة, خريطة محافظة االنبار اإلدارية, وزارة الري .7
  .(0بيانات الجدوؿ ) .7
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 مساحة األرض المزروعة فعالً /  دد العامميف في الزراعةعالكثافة الزراعية = 
( اف الكثافة الزراعية في قضائي )حديثة والرطبة( 6مف خالؿ الجدوؿ )ويتضح لنا 

( ومكانيًا في اطار وحداتيا 7441,7001,7077مانيًا خالؿ سنوات الدراسة )يتبايف ز 
االدارية, وذلؾ تبعًا لما تشمؿ عميو مف مساحات زراعية مف جية وما يتضمنو مف السكاف 

بمغت المساحة  7441, ففي سنة راعية مف جية أخرىى العاممة الز الريفييف, فضاًل عف القر 
, ثـ ارتفعت خالؿ (7كـ77الى ) 7001( واتسعت في سنة 7كـ77المزروعة لقضاء حديثة )

, فضاًل عف اع الى الظروؼ الطبيعية والبشرية, ويعزى ىذا االرتف(7كـ71الى ) 7077سنة 
الرطبة والتي يفتقر ىذه  اءموقع القضاء عمى ضفتي نير الفرات دائـ الجرياف موازنة بقض

, إلى الزراعة في السنوات االخيرة, فضاًل عف عزوؼ اكثر السكاف في قضاء حديثة الخاصية
, في 7441( لسنة 7نسمة/كـ 8َ.7ويترتب عمى ذلؾ تغير الكثافة الزراعية التي كانت )

 74.7الى ) 7077, واصبحت في سنة 7001( لسنة 7نسمة/كـ 08.7حيف اصبحت )
, اما عمى مستوى الوحدات االدارية التابعة لقضاء حديثة فإفَّ الكثافة الزراعية (7ـنسمة/ك

( أف اعمى مؤشر الكثافة الزراعية سجؿ 6تتبايف ىي االخرى ويالحظ مف خالؿ الجدوؿ )
( في حيف بمغت ناحية 7نسمة/كـ 8َ.1, اذ بمغت )7441 مركز قضاء حديثة في سنة

فقد احتمت الوحدات االدارية في  7001اما في سنة  .(7/كـنسمة 87.4بروانة بكثافة بمغت )
مؤشر كثافتيا الزراعية, اذ بمغت ناحية بروانة عمى اعمى مؤشر في الكثافة الزراعية اذ سجؿ 

 88.8( في حيف سجؿ مركز قضاء حديثة اذ بمغ بكثافة زراعية بمغت )7نسمة/كـ َ.81)
, فقد 7001 عما ىو عميو في سنة فقد بقيت الوحدات 7077, اما في سنة (7نسمة/كـ

( في حيف سجؿ مركز قضاء 7نسمة/كـ 0.0َسجمت ناحية بروانة بكثافة زراعية بمغت )
 .(7نسمة/كـ َ.7َحديثة بكثافة زراعية بمغت )
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توزيع الكثافة الزراعية )نسمة/كـ( لسكاف منطقتي الدراسة حديثة والرطبة وبحسب  (6جدوؿ )
 (7441,7001,7077لمسنوات )وحداتو اإلدارية 

الوحدة 
 اإلدارية

7441 7001 7077 

عدد العامميف 
بالزراعة 
 )نسمة(

المساحة 
المزروعة 

 (7)كـ

الكثافة 
الزراعية 
 7نسمة/كـ

عدد العامميف 
بالزراعة 
 )نسمة(

المساحة 
المزروعة 

 (7)كـ

الكثافة 
الزراعية 
 7نسمة/كـ

 عدد
العامميف 
بالزراعة 
 )نسمة(

المساحة 
المزروعة 

 (7)كـ

الكثافة 
الزراعية 
 7نسمة/كـ

 َ.7َ 4 770 88.8 8.0 700 8َ.10 8 710 ـ.ؽ حديثة
 0.0َ 74 000 َ.81 4.0 800 87.4 1 00َ ف بروانة

مجموع قضاء 
 74.7 71 160 08.7 77 600 8َ.7 77 810 حديثة

 66.6 َ 700 700 7 700 770 7.0 00َ ـ.ؽ الرطبة
 777.7 7 770 770 7 700 710 7 00َ ف الوليد
 76.6 7.0 700 40 7 40 700 7.0 700 ف النخيب

مجموع قضاء 
 70َ.4 6.0 610 َ.44 6 0َ0 780.8 0.0 400 الرطبة

-7070ـ( , , مديريػة زراعػة االنبػار, قسػـ التخطػيط والمتابعػة بيانػات )غجميورية العراؽ, وزارة الزراعة .7
7077. 

 .7077( ةوالمتابعة بيانات )غير منشور , قسـ التخطيط شعبة زراعة حديثة .7
 .7077, قسـ التخطيط والمتابعة بيانات )غيرمنشورة( شعبة زراعة الرطبة .َ
   

بمغت المساحة  7441, اف في سنة طبة فيتضح مف خالؿ الجدوؿ نفسوأما قضاء الر 
, وانخفضت مناسبة رغـ االراضي الواسعة فييا( وىي غير 7كـ0.0المزروعة لقضاء الرطبة )

, (7كـ6.0الى ) 7077, في حيف أصبحت في سنة7001لسنة ( 7كـ0بشكؿ طفيؼ الى )
وفي  7441( لسنة 7نسمة/كـ 780.8ويترتب عمى ذلؾ تغير الكثافة الزراعية التي كانت )

لتصؿ الى  7077( ثـ ارتفعت سنة 7نسمة/كـ َ.44بمغت الكثافة الريفية ) 7001سنة 
, فقد االدارية حيث تتبايف فيما بينيا ى مستوى الوحداتأما عم .(7نسمة/كـ 70َ.4)

, تمييا مركز (7نسمة/كـ 710استحوذت ناحية الوليد عمى مؤشر الكثافة الزراعية اذ بمغت )
 700( بينما استحوذت ناحية النخيب الى )7نسمة/كـ 770قضاء الرطبة اذ بمغت )
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دات االدارية في مؤشر كثافتيا , فقد بقيت الوح7001اما في عاـ , 7441( لسنة 7نسمة/كـ
 770الزراعية اذ بمغت ناحية الوليد عمى اعمى مؤشر في الكثافة الزراعية اذ سجؿ )

, بينما سجمت ناحية (7نسمة/كـ 700( في حيف سجؿ مركز قضاء الرطبة )7نسمة/كـ
فقد بقيت الوحدات االدارية عما ىو  7077, اما في سنة (7نسمة/كـ 40النخيب اذ بمغت )

 777.7( فقد سجمت ناحية الوليد بكثافة زراعية بمغت )7441,7001ميو في سنتي )ع
( بينما سجمت ناحية النخيب 7نسمة/كـ 66.6(, بينما سجؿ مركز قضاء الرطبة )7نسمة/كـ

 .(1, 6, 0(, المتمثمة بالخرائط )7نسمة/كـ 76.6عمى كثافة زراعية بمغت )
 7441حديثة والرطبة بحسب الوحدات اإلدارية لسنة الكثافة الزراعية لقضائي  (0خارطة )

 
 
 
 
 
 

 :  باالعتماد عمى:المصدر
  .000000:  7, مقياس 7000وزارة الري, مديرية المساحة العامة, خريطة محافظة االنبار االدارية,  .7
 .(6بيانات الجدوؿ ) .7
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 7001لسنة  الكثافة الزراعية لقضائي حديثة والرطبة بحسب الوحدات االدارية (6خارطة )
 

 
 :باالعتماد عمى : المصدر

 .000000:  7, مقياس 7000حة العامة, خريطة محافظة االنبار االدارية, , مديرية المساوزارة الري .7
 .(6بيانات الجدوؿ ) .7
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 7077الكثافة الزراعية لقضائي حديثة والرطبة بحسب الوحدات االدارية لسنة  (1خارطة )

 
 المصدر:  باالعتماد عمى:

  .000000:  7, مقياس 7000االدارية, , خريطة محافظة االنبار وزارة الري, مديرية المساحة العامة .7
  .(6بيانات الجدوؿ ) .7
 
 الكثافة الفيزيولوجية: .3

االنساف وقدرة  تعد الكثافة الفيزيولوجية ىي رسـ صورة واضحة بيف العالقة بيف
 , ويقصد بعالقة اإلنساف باألرضخر ذي صمة , وتتطمب ادخاؿ مؤشر ااالرض عمى اعالتو
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 :(76). وتحسب بالصيغة اآلتية(70)بالكثافة الفيزيولوجية
 مساحة األرض الصالحة لمزراعة/  عدد السكاف الكميالكثافة الفيزيولوجية = 

( اف مساحة االرض الصالحة لمزراعة في منطقتي 1ويالحظ مف خالؿ الجدوؿ )
( فقد بمغت المساحة 7001,7077, 7441دراسة )الدراسة تتبايف زمانيًا خالؿ سنوات ال

الى  7001( واتسعت في سنة 7كـ7َ) 7441الصالحة لمزراعة في قضاء حديثة سنة 
(, ويعزى ىذا االرتفاع نتيجة استصالح 7كـ0َبمغت المساحة ) 7077, وفي سنة (7كـ71)

الستصالحيو مساحات واسعة مف االراضي عف طريؽ تنفيذ العديد مف المشاريع االروائية و 
التي قاـ اصحابيا بإيصاؿ المياه الييا مف نير الفرات عبر المضخات المائية لدفع الماء 

 وايصاليا الى االراضي الزراعية.
( يمكف مالحظة تبايف 70, 4, 4ومف خالؿ الجدوؿ نفسو والخرائط التوزيعية )

( فعمى 7441,7001,7077الكثافة الفيزيولوجية زمانيًا ومكانيًا خالؿ سنوات الدراسة )
 نسمة/ 747َ.7, وارتفعت الى )7441( لسنة 7نسمة/كـ 7َ47.1مستوى قضاء حديثة )

( ويرجع سبب 7نسمة/كـ 764.4َالى ) 7077, في حيف نجدىا في سنة 7001لسنة  (7كـ
 .الدراسة ارتفاع ىذه الكثافة الى زيادة حجـ السكاف في القضاء خالؿ سنوات

االدارية التابعة لمقضاء فاف الكثافة الفيزيولوجية تتبايف ىي اما عمى مستوى الوحدات 
, ويعود سبب ىذا التبايف الى عدد السكاف مكانيًا مف وحدة ادارية الى اخرىاألخرى زمانيًا و 

, ة لمزراعة فييا ولمنطقتي الدراسةبيف تمؾ الوحدات فضاًل عف تبايف مساحة االراضي الصالح
في مركز  7441أعمى كثافة فيزيولوجية سجمت في سنة  ومف خالؿ الجدوؿ نفسو نجد أف

( ويعزى الى ذلؾ نتيجة لصغر مساحة االرض 7نسمة/كـ َ.8748قضاء حديثة فبمغت )
الصالحة لمزراعة موازنة بعدد السكاف وىذا يؤكد حقيقة ىي أنو كمما صغرت المساحة 

, تمتيا )االنتاجية( يولوجيةالصالحة لمزراعة وزاد عدد السكاف ادى ذلؾ ارتفاع الكثافة الفيز 
, اما خالؿ سنة (7نسمة/كـ َ.477ناحية بروانة التي سجمت كثافة فيزيولوجية بمغت )

ومف خالؿ الجدوؿ نفسو والخرائط التوزيعية نالحظ التبايف في الكثافة الفيزيولوجية  7001
ا جاءت ( بينم7نسمة/كـ 0771.0الذي سجؿ مركز قضاء حديثة مف حيث الكثافة اذ بمغت )

 .(7نسمة/كـ 7787.1ناحية بروانة بكثافة فيزيولوجية بمغت )
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( لسكاف منطقتي الدراسة حديثة 7توزيع الكثافة الفيزيولوجية )نسمة / كـ  (1جدوؿ )
 (.7077 ,7001, 7441والرطبة وبحسب وحداتو اإلدارية لمسنوات )

  .(7لمصدر: باالعتماد عمى ممحؽ )ا
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

الوحدة 
 اإلدارية

7441 7001 7077 

عدد 
السكاف 
 )نسمة(

مساحة 
األرض 
الصالحة 
لمزراعة 

 (7)كـ

الكثافة 
الفيزيولوجية 
 7نسمة/كـ

عدد 
السكاف 
 )نسمة(

مساحة 
األرض 
الصالحة 
لمزراعة 

 (7)كـ

الكثافة 
الفيزيولوجي

ة 
 7نسمة/كـ

عدد 
السكاف 
الريؼ 
 )نسمة(

مساحة 
األرض 
الصالحة 
لمزراعة 

 (7)كـ

الكثافة 
الفيزيولوجية 
 7نسمة/كـ

 070َ.7 78 17888 0771.0 77 670َ0 َ.8748 70 8748َ ـ.ؽ حديثة
 7816.0 76 7َ670 7787.1 70 71776 َ.477 7َ 77467 ف بروانة

مجموع قضاء 
 764.4َ 0َ 40064 747َ.7 71 14606 7َ47.1 7َ 08408 حديثة

 764.8 770 614ََ 078 00 76700 800.0 80 74770 ـ.ؽ الرطبة
 06 700 0047 1.ََ 60 774َ 71.0 00 7846 ف الوليد
 04 00 7َ4َ 00.1 0َ 7617 4.0َ 0َ 7787 ف النخيب

مجموع قضاء 
 707.4 740 87070 700.8 700 0060َ 766.1 770 70484 الرطبة
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 7441الكثافة الفيزيولوجية لقضائي حديثة والرطبة بحسب الوحدات اإلدارية لسنة (4خارطة )

 

 : باالعتماد عمى : المصدر
 .000000:  7, مقياس 7000وزارة الري, مديرية المساحة العامة, خريطة محافظة االنبار اإلدارية,  .7
 .(1بيانات الجدوؿ ) .7
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 7001الكثافة الفيزيولوجية لقضائي حديثة والرطبة بحسب الوحدات اإلدارية لسنة  (4خارطة )

 

 : باالعتماد عمى : المصدر
 .000000:  7, مقياس 7000مديرية المساحة العامة, خريطة محافظة االنبار اإلدارية, وزارة الري,  .7
 .(1بيانات الجدوؿ ) .7
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الكثافة الفيزيولوجية لقضائي حديثة والرطبة بحسب الوحدات اإلدارية لسنة  (70خارطة )
7077 

 
 : باالعتماد عمى : المصدر

 .000000:  7, مقياس 7000محافظة االنبار اإلدارية, وزارة الري, مديرية المساحة العامة, خريطة  .7
 .(1بيانات الجدوؿ ) .7
 

ومف خالؿ الجدوؿ نفسو نالحظ أف مركز قضاء حديثة مف  7077اما خالؿ سنة 
, بينما جاءت ناحية بروانة بكثافة (7نسمة/كـ 070َ.7حيث الكثافة الفيزيولوجية سجمت )

قضاء الرطبة ومف خالؿ الجدوؿ نفسو فاف , اما (7نسمة/كـ 4َ1.4َفيزيولوجية بمغت )
, فقد بمغت يًا خالؿ مدد الدراسة آنفة الذكرمساحة االرض الصالحة لمزراعة تباينت زمان
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, واتسعت ىذه المساحة (7كـ770) 7441المساحة الصالحة لمزراعة في قضاء الرطبة عاـ 
, 7077لسنة  (7كـ740, وارتفعت ىذه حتى وصمت الى )7001( خالؿ عاـ 7كـ700الى )

وعمى الرغـ مف ىذا االرتفاع في مساحة االرض الصالحة لمزراعة فانو ال يتناسب مع حجـ 
ـّ فإف الكثافة الفيزيولوجية تتبايف ىي االخرى زمانيًا و  مكانيًا اعداد السكاف في القضاء ومف ث

االدارية  ت, ويعزى ىذا التبايف الى قمة اعداد السكاف في الوحدامف وحدة ادارية الى اخرى
الى , فضاًل عف تبايف االراضي الصالحة لمزراعة مما يؤدي بذلؾ التابعة لقضاء الرطبة

, فقد سجؿ مركز قضاء الرطبة اعمى كثافة فيزيولوجية والتي انخفاض الكثافة الفيزيولوجية
 4.0َ, تمييا ناحية النخيب بكثافة فيزيولوجية بمغت )7441( لسنة 7نسمة/كـ 800.0بمغت )
, اما خالؿ سنة (7نسمة/كـ 71.0( ومف ثـ ناحية الوليد بكثافة فيزيولوجية بمغت )7/كـنسمة

ومف خالؿ الجدوؿ والخرائط التوزيعية نالحظ التبايف في الكثافة الفيزيولوجية. فقد  7001
, تمييا ناحية النخيب (7نسمة/كـ 078سجؿ مركز قضاء الرطبة كثافة فيزيولوجية بمغت )

, بينما سجمت ناحية الوليد كثافة فيزيولوجية بمغت (7نسمة/كـ 00.1ة بمغت )بكثافة فيزيولوجي
ومف خالؿ الجدوؿ نفسو نالحظ التبايف بيف  7077, اما في سنة (7نسمة/كـ 1.ََ)

الوحدات االدارية فقد سجؿ مركز قضاء الرطبة مف حيث الكثافة الفيزيولوجية التي بمغت 
( 7نسمة/كـ 04.4فة الفيزيولوجية لناحية النخيب )( في حيف بمغت الكثا7نسمة/كـ 764.8)

  .(7نسمة/كـ 00.4بينما نجد ناحية الوليد والتي سجمت كثافة فيزيولوجية )
ذاالدتنتاجاتذ:

يميؿ التوزيع السكاني في منطقتي الدراسة الى التركز وليس التشتت بدليؿ اف درجة  -7
تعدادات %( في الَ.74و)%( 7.8َ%( و)7.0َالتركز السكاني لقضاء حديثة بمغت )

%( 84.6%( و)84.4, بينما سجؿ قضاء الرطبة )السكانية خالؿ تمؾ المدة
 . (7077, 7001, 7441%( لسنوات التعداد )8َ.4)و

أظير منحنى لورنز وجود سوء في توزيع السكاف في منطقتي الدراسة خاصة في قضاء  -7
, التي ظير فييا تشتت واضح في ؿ ابتعاد المنحنى عف خط التماثؿالرطبة, مف خال

, وأوضح أعداد السكاف اال في مناطؽ محددةتوزيع السكاف بسبب سعة المساحة وقمة 
 ,7001 ,7441( لمسنوات )6َ( و)0.66( و)0.66مارتف الذي بمغ )-سدليؿ جب
مارتف الذي بمغ -بس, اما فيما يخص قضاء الرطبة فاف دليؿ ج( لقضاء حديثة7077
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( لمسنوات نفسيا الذي أدى الى وجود تبايف في توزيع 0.60و)( 0.11( و)0.11)
 .الوحدات اإلدارية وتركزىـ السكاف بحسب

ي مقدمتيا مساحة الوحدة إف تغير توزيع السكاف في منطقتي الدراسة الكثير مف العوامؿ ف -َ
 . ينعكس عمى تبايف الكثافة العامة , وىذااإلدارية

 حسابية )العامة( لسكاف منطقتي الدراسة خالؿ مدد أظيرت الدراسة الى تبايف الكثافة ال -8
( وارتفعت 7نسمة/كـ 70) 7441, فقد بمغت الكثافة الحسابية لقضاء حديثة سنة الدراسة
( لسنة 7نسمة/كـ 70.4, ثـ ارتفعت لتصؿ الى )7001( لسنة 7نسمة/كـ َ.77الى )
, اذ ية التابعة لمقضاءالوحدات اإلدار , وكذلؾ تباينت الكثافة الحسابية عمى مستوى 7077

احتؿ مركز قضاء حديثة المرتبة األولى مف حيث الكثافة الحسابية خالؿ سنوات الدراسة 
( 7441,7077( عمى التوالي لسنتي )7نسمة/كـ 87.7( )6.8َ( و)70.8اذ بمغت )

, تمييا ناحية نتيا مع الوحدات اإلدارية األخرىوىي كثافة سكانية مرتفعة جدًا عند مقار 
عمى  7( نسمة/كـ77.4( و)4.0( و)0.4نة مف حيث الكثافة الحسابية فقد بمغت )بروا

, اما فيما يخص قضاء الرطبة فقد بمغت الكثافة الحسابية 7441,7077التوالي لسنتي 
, وكذلؾ تباينت الكثافة الحسابية عمى مستوى 7441( لسنة 7نسمة/كـ 0.77لسنة )

تؿ مركز قضاء الرطبة مف حيث الكثافة الحسابية , اذ احالوحدات اإلدارية التابعة لمقضاء
عمى التوالي لسنتي  7( نسمة/كـ0.4( و)0.1( و)0.0خالؿ سنوات الدراسة اذ بمغت )

( 0.7, تمييا ناحية الوليد مف حيث الكثافة الحسابية والتي بمغت )7077 ,7441
ية فقد بمغت , تمييا ناحية النخيب مف حيث الكثافة الحساب( لنفس المدة0.0( و)0.7)و
عة وىي كثافة سكانية منخفضة جدًا بسبب س 7( نسمة/كـ0.06( و)0.0َ( و)0.07)

 .المساحة
أظيرت الدراسة تبايف الكثافة الريفية والفيزيولوجية )اإلنتاجية( والكثافة الزراعية سواء  -0

يما اإلدارية خالؿ أكانت عمى مستوى قضائي )حديثة والرطبة( اـ عمى مستوى وحدات
( وذلؾ نتيجة لتبايف عدد السكاف وتبايف عدد 7077 ,7001 ,7441) الدراسةسنوات 

 خالؿ , فضاًل عف تبايف األراضي الصالحة لمزراعة والمزروعة فعالالزراعةالعامميف في 
 .(7077, 7441سنوات الدراسة)

ذ
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ذالتوصيات:

, وتوزيع السكاف عمى مستوى ف الدراسات حوؿ الخصائص السكانيةإجراء المزيد م -7
 , مما يؤدي الى تحقيؽ التوازف فياو عمى مستوى وحداتيما اإلدارية منطقتي الدراسة
 .توزيع السكاف

, والحد الدراسة وعمى وحداتيما اإلدارية خمؽ حالة مف التوازف في توزيع سكاف منطقتي -7
عية السيما بيف الوحدات مف ظاىرة التفاوت في مستويات التنمية االقتصادية واالجتما

 .اإلدارية
ط ىذه , ترتبمف البعض اآلخر وبمسافات معقولة إنشاء تجمعات سكانية متقاربة بعضيا -َ

, وايجاد نوع مف التوازف بيف عدد السكاف والمساحة المكانية التجمعات بخطط التنمية
 .دارية وكذلؾ الموارد االقتصاديةلقضائي )حديثة والرطبة( ووحداتيما اإل

, وعمى غرار الواحات يدة عف مجرى نير الفراتجديدة وبعتوسيع األراضي الزراعية  -8
دارتيا مف قبؿ ا ؼ مادية عالية وايدي , واف ىذا التوسع يحتاج الى كملدولةالصحراوية وا 

 .يضبة الغربية ضمف منطقتي الدراسة, تساعد عمى االستقرار في منطقة العاممة ماىرة
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منطقتي الدراسة بحسب وحداتو اإلدارية التوزيع العددي والنسبي لسكاف  (7ممحؽ )
(7441,7001,7077) 

 نسبتيـ  7077 نسبتيـ  7001 نسبتيـ 7441 الوحدة االدارية
 10.7 17888 14.7 670َ0 َ.14 8748َ ـ.ؽ حديثة
 78.4 7َ670 77.1 71776 77.1 77467 ف بروانة

 َ.0 40.64 0.7 14606 َ.0 08408 مجموع قضاء حديثة
 14.7 614ََ َ.41 76700 َ.41 74770 ـ.ؽ الرطبة
 7َ.7 0047 1.7 774َ 1.7 7846 ف الوليد
 1.1 7َ4َ 0.0 7617 0.0 7787 ف النخيب

 َ.7 87070 7.0 0060َ 7.0 70484 مجموع قضاء الرطبة
  71404َ8 - 7840440 - 7َ1َ6 المحافظة

 المصدر:
, نتػائج التعػداد العػاـ لمسػكاف المركزي لححصاء, الجياز ىيئة التخطيط ,مجمس الوزراء, جميورية العراؽ -7

 .74, ص(77الجزء الخاص بمحافظة االنبار, جدوؿ ) 7441لسنة 
از المركػػػزي وتكنولوجيػػػا المعمومػػػات, تقػػػديرات , الجيػػػوزارة التخطػػػيط والتعػػػاوف االنمػػػائي, لعػػػراؽجميوريػػػة ا -7

 .4َ , ص7001سكاف العراؽ لسنة 
, اسػػقاطات از المركػػزي وتكنولوجيػػا المعمومػػات, الجيػػعػػاوف االنمػػائيوزارة التخطػػيط والت, جميوريػػة العػػراؽ -َ

 .7077سكاف العراؽ والمحافظات لمسنوات 
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رسـ منحنى لورنز لسكاف منطقتي الدراسة حديثة والرطبة بحسب الوحدات اإلدارية  (7) ممحؽ
 (7441) لسنة

 الوحدة اإلدارية
عدد السكاف 
 )نسمة(

نسبتيـ مف 
سكاف مجموع 

 القضاء

المتجمع 
الصاعد لمنسب 
 المئوية لمسكاف

المساحة 
 (7)كـ

نسبتيا مف 
مجموع 
مساحة 
 القضاء

المتجمع الصاعد 
لمنسب المئوية 

 لممساحة

 80.4 80.4 7644 َ.14 َ.14 8748َ ـ.ؽ حديثة
 700 08.7 7440 700 77.1 77467 ف بروانة

مجموع قضاء 
 - %700 648َ - %700 08408 حديثة

 1.0َ 1.0َ 00َ0َ َ.41 َ.41 74770 الرطبة ـ.ؽ
 8400 77.0 70َ70 48.8 1.7 7846 ف الوليد
 700 07.0 84040 700 0.6 7787 ف النخيب

مجموع قضاء 
 - %700 4َ880 - %700 70484 الرطبة

 (7:  باالعتماد عمى ممحؽ )المصدر
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لسكاف منطقتي الدراسة حديثة والرطبة بحسب الوحدات اإلدارية  رسـ منحنى لورنز (َممحؽ )
 7001لسنة 

 الوحدة اإلدارية
عدد 
السكاف 
 )نسمة(

نسبتيـ مف 
مجموع سكاف 

 القضاء

المتجمع 
الصاعد لمنسب 
 المئوية لمسكاف

المساحة 
 (7)كـ

نسبتيا مف 
مجموع 
مساحة 
 القضاء

المتجمع 
الصاعد لمنسب 

 المئوية
 لممساحة

 80.1 80.1 7644 َ.14 َ.14 670َ0 ـ.ؽ حديثة
 700 َ.08 7440 700 77.1 71776 ف بروانة

مجموع قضاء 
 - %700 648َ - %700 14606 حديثة

 1.0َ 1.0َ 00َ0َ َ.41 َ.41 76700 ـ.ؽ الرطبة
 8400 77.0 70َ70 48.0 1.7 774َ ف الوليد
 700 07.0 84040 700 0.1 7787 ف النخيب

مجموع قضاء 
 - %700 4َ880 - %700 70484 الرطبة

 ( 7: باالعتماد عمى ممحؽ )المصدر
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رسـ منحنى لورنز لسكاف منطقتي الدراسة حديثة والرطبة بحسب الوحدات اإلدارية  (8ممحؽ )
 707لسنة 

الوحدة 
 اإلدارية

عدد 
السكاف 
 )نسمة(

نسبتيـ مف 
مجموع سكاف 

 القضاء

المتجمع الصاعد 
لمنسب المئوية 

 لمسكاف

المساحة 
 (7)كـ

نسبتيا مف 
مجموع مساحة 

 القضاء

المتجمع الصاعد 
لمنسب المئوية 

 لممساحة
 80.4 80.1 7644 10.7 10.7 17888 ـ.ؽ حديثة
 700 08.7 7440 700 78.4 7َ670 ف بروانة

مجموع قضاء 
 - %700 648َ - %700 40.64 حديثة

 1.0َ 1.0َ 00َ0َ 14.7 14.7 614ََ ـ.ؽ الرطبة
 84.0 77.0 70َ70 َ.47 7َ.7 0047 ف الوليد
 %700 07.0 84040 %700 1.1 7َ4َ ف النخيب

مجموع قضاء 
 - %700 4َ880 - %700 87070 الرطبة

 . (0وممحؽ ) (7: باالعتماد عمى جدوؿ )المصدر
 .7077 طيط والمتابعة بيانات )غ.ـ(, قسـ التخجميورية العراؽ, وزارة الزراعة, مديرية زراعة االنبار .7
 .التخطيط والمتابعة بيانات )غ.ـ( , قسـشعبة زراعة حديثة .7
 .التخطيط والمتابعة بيانات )غ.ـ( , قسـشعبة زراعة الرطبة .َ
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كثافة السكاف العامة أو الحسابية )نسمة/كـ ( سكاف منطقتي الدراسة )حديثة  (0ممحؽ )
 (  7077, 7001, 7441والرطبة( وبحسب وحداتو اإلدارية  لمسنوات ) 

الوحدة 
 اإلدارية

7441 7001 7077 

المساحة 
 (7)كـ

عدد 
السكاف 
 )نسمة(

الكثافة 
الحسابية 
 7نسمة/كـ

المساحة 
 (7)كـ

عدد 
السكاف 
 )نسمة(

الكثافة 
الحسابية 
 7نسمة/كـ

المساحة 
 (7)كـ

عدد 
السكاف 
 )نسمة(

الكثافة 
الحسابية 
 7نسمة/كـ

 87.7 17888 7644 6.8َ 670َ0 7644 70.8 8748َ 7644 ـ.ؽ حديثة
 77.4 7َ670 7440 4.0 71776 7440 0.4 77467 7440 ف بروانة
مجموع 
 القضاء

َ648 08408 70 َ648 14606 77.َ َ648 40064 70.4 

 0.4 614ََ 00َ0َ 0.1 76700 00َ0َ 0.0 74770 00َ0َ ـ.ؽ الرطبة
 0.0 0047 70َ70 0.7 774َ 70َ70 0.7 7846 70َ70 ف الوليد
 0.06 7َ4َ 84040 0.0َ 7617 84040 0.07 7787 84040 ف النخيب
مجموع 
 القضاء

4َ880 70484 0.77 َ4880 َ0060 0.َ7 4َ880 87070 0.80 

 المصدر:  
جميوريػػة العػػراؽ, وزارة الزراعػػة, مديريػػة زراعػػة االنبػػار, قسػػـ التخطػػيط والمتابعػػة بيانػػات )غيػػر منشػػورة(  -7

7070. 
مجمس الوزراء, ىيئة التخطيط, الجياز المركزي لححصاء, التعداد العاـ لسكاف العػراؽ جميورية العراؽ,  -7

 . (77, الجزء الخاص بمحافظة االنبار, جدوؿ )7441لسنة 
, الجيػػاز المركػػزي لححصػػاء وتكنولوجيػػا المعمومػػات,  وزارة التخطػػيط والتعػػاوف اإلنمػػائي, يػػة العػػراؽجميور  -َ

 .  4َ, ص 7001تقديرات 
العػػراؽ, وزارة التخطػػيط والتعػػاوف اإلنمػػائي, الجيػػاز المركػػزي لححصػػاء وتكنولوجيػػا المعمومػػات,  جميوريػػة  -8

 .7077اسقاطات سكاف العراؽ بحسب المحافظات لسنة 
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ذاهلوامش:

                                                 

 ص( -مجػ )س 7\7صيغة المعادلة =  *()
 مجموع سكاف االقميـ.حيث اف: )س( = النسبة المئوية لمساحة المنطقة الى 

 )ص( = النسبة المئوية لعدد سكاف المنطقة الى مجموع سكاف االقميـ.
 )مجػ( = مجموع الفرؽ الموجب بيف ىذه النسب أي مجموع القيـ دوف النظر الى االشارات السالبة.

 .00, ص 7440المصدر: فتحي محمد ابو عيانة, جغرافية السكاف, دار النيضة العربية, بيروت, 
 (متساوي التوزيع78 -صفر )%- ار والمتساوي عمى امتداد المنطقةميؿ السكاف لالنتش. 
 .ا%( متساوي التوزيع الى حد ما , ميؿ السكاف لمتركز الى حد م00أقؿ مف  78)
 .أي ميؿ السكاف لمتركز الى حد ما %( متوسط التركز ,10اقؿ مف  00)
 .ديدتركز , ميؿ السكاف لمتركز الش%( شديد ال10-700)

ي مممكة البحريف لممدة , تبايف خصائص السكاف والمؤشرات التنموية فالزياديحسيف عميوي ناصر  المصدر:
 .7004ة دكتوراه )غ.ـ(, جامعة بغداد, كمية اآلداب, , اطروح, وآفاقيا المستقبمية7447-7007

 )*( نستخرج مؤشر توزيع السكاف كما يمي :
 .لقضاء حديثة عمى سبيؿ المثاؿ 00 = 700/7ية لمقضاء ( عمى عدد الوحدات االدار 700تقسـ )

مف االعواـ نستخرج النتيجة التي تحصؿ عمييا مف النسب المئوية لسكاف كؿ وحدة ادارية في كؿ عاـ 
 .(7وباالعتماد عمى جدوؿ ) 7441-7001-7077

( نحصؿ عمى 7) ا مفنجمع القيـ التي نحصؿ عمييا مف الفرؽ بيف نسبة السكاف والنتيجة التي حصمنا عميي
 .مؤشر توزيع السكاف

 .44 , صمصدر سابؽ, الراوي: حسيف عمي عبد محمد المصدر
, عبارة عف النسب المئوية لمسكاف لموحدات اإلدارية في نياية المدة المراد إعادة توزيع مؤشر التوزيع( 7)

الفروؽ لحشارة , ثـ تجمع الثانيةاالوؿ مف النسب في المدة السكاف ونحصؿ عميو تطرح النسب في التعداد 
 :ؿ الناتج المؤشر المواد استخراجو, حيث يمثالموجبة والسالبة

, يصدرىا قسـ الجغرافية وزيع الجغرافي لمسكاف في اليمف, نشرة دورية, التعباس فاضؿ السعدي المصدر:
 .00-84 , ص744َ(, 07ويت والجمعية الجغرافية الكويتية, العدد )بجامعة الك

 ( عمى عدد الوحدات االدارية لكؿ قضاء, ثـ تطرح700يستخرج مؤشر التوزيع لمفترة الزمنية بقسمة ) )*(
, ثـ تجمع النتيجة مما كانت النتيجة كؿ وحدة ادارية في كؿ وحدة زمنيةالنتيجة مف النسب المئوية لسكاف 

  :بالسالب او الموجب لتكوف مؤشر التوزيع
      00=  700/7مؤشر التوزيع لقضاء حديثة = 
 َ.ََ=  َ/700مؤشر التوزيع لقضاء الرطبة = 

 :  ( صيغة المعادلة اآلنية)*
 700/  جممة السكاف في نياية الفترة× حجـ السكاف المراد توزيعيـ = مؤشر إعادة التوزيع لمفترة 

 .00, صعباس فاضؿ السعدي, مصدر سابؽ :المصدر
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               : مارتف وفؽ الصيغة اآلتية -)*( معادلة جبس
 7)مجػ س(/  7مجػ س مارتف = -دليؿ جبس

 : س= عدد السكافاف إذ
 .770عبدالرزاؽ البطحي وآخروف, اإلحصاء الجغرافي, مصدر سابؽ, ص :المصدر

 .770 , المصدر نفسو, صفعبدالرزاؽ البطحي وآخرو  (7)
 

ذاملصادر:

1- W. Zelinskg, A. Pralougueto population Geography. London, international 
INC, 7970, p. 5.6. 

 .774, 7444 ,خطاب صكار العاني, جغرافية العراؽ, مطبعة جامعة بغداد, بغداد -7
 .7000, طو حمادي الحديثي, جغرافية السكاف, الطبعة الثانية, جامعة الموصؿ -َ
دراسة , 7441-7411محافظة القادسية لممدة , التغيرات السكانية في حمادي عباس حمادي الشبيري -8

 1َ, ص7000ـ( جامعة بغداد, كمية التربية, ابف رشد,  , اطروحة دكتوراه )غ.لسكاففي جغرافية ا
ة العربية لمطباعة والنشر, بيروت, , دار النيضفتحي محمد ابو عيانة, دراسة في جغرافية السكاف -0

 86 , ص7414
 47 , ص7447عادؿ خطاب, جغرافية الريؼ, الرزاؽ محمد البطحي و  عبد -6
ريفية في بادية الجزيرة الشمالية, , السكاف والتنمية الرياض ابراىيـ السعدي, و فاضؿ السعدي عباس -1

متكاممة في منطقة , المؤتمر االوؿ لتخطيط التنمية الريفية ودور المرأة الدراسة تطبيقية لناحية ربيعة
  4َ , ص7440, الثانيكانوف  0َ-74, ربيعة, االتحاد العاـ لنساء العراؽ, بغداد -الجزيرة

 704 , ص7414الرزاؽ البطحي وآخروف, اإلحصاء الجغرافي, مطبعة جامعة بغداد,  عبد -4
 770 الرزاؽ البطحي وآخروف, المصدر نفسو, ص عبد -4
رة التعميـ العالي والبحث العممي, جامعة , وزاات في السكاف والتنمية في العراؽ, دراسمنصور الراوي -70

 700 , ص7444الحكمة,  , بيتبغداد
, مطبعة 7410-7401د عمى اليجرة العراقية , اليجرة الى الكويت مع التأكيمكي محمد عزيز -77

 774 , ص7447االرشاد, بغداد, 
 6َ , صحسيف عمي عبد محمد الراوي, مصدر سابؽ -77
ة, المجمد الثاني, السنة , مجمة الجمعية الجغرافية العراقيخطاب صكار العاني, دراسات في السكاف -7َ

 60 , ص7468بعة العامة, بغداد, الثانية, مط
الفتاح اماـ حزيف, جغرافية السكاف, دراسة في االسس والتطبيقات, مكتبة االنجمو المصرية,  عبد -78

 64-64 , ص7008القاىرة, 
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 68َ , صطو حمادي الحديثي, مصدر سابؽ -70
لعراقية, مجمة الجمعية الجغرافية ا, الجغرافي مف مشاكؿ تضخـ السكاف, تحميؿ الجانب حسف الخياط -76

 74 , ص7460المجمد الثالث, 
 747 , ص7441احمد نجـ الديف فميجة وآخروف, الجغرافية البشرية, طبعت عمى نفقة جامعة بغداد,  -71
 .81 , صفتحي محمد ابو عيانة, مصدر سابؽ -74

 الوزارات:

, 7مقياس رسـ زارة الموارد المائية, الييئة العامة لممساحة, خارطة العراؽ االدارية, , و جميورية العراؽ -7
 .7000, قسـ الترسيـ, مطبعة الييئة, بغداد, 700000

از المركزي وتكنولوجيا المعمومات, تقديرات , الجيوزارة التخطيط والتعاوف االنمائي, جميورية العراؽ -7
 .7001سكاف العراؽ لسنة 

 .7070ـ(,  انات )غ., بيجميورية العراؽ, وزارة الزراعة, مديرية زراعة االنبار, قسـ التخطيط والمتابعة -َ
اد العاـ لسكاف , نتائج التعد, الجياز المركزي لححصاء, مجمس الوزراء, ىيئة التخطيطجميورية العراؽ -8

 .(77, الجزء الخاص بمحافظة االنبار جدوؿ )7441العراؽ لسنة 
, عموماتزي لححصاء وتكنولوجيا الم, الجياز المركوزارة التخطيط والتعاوف اإلنمائي, جميورية العراؽ -0

 .7001تقديرات سكاف العراؽ لسنة 
ف اإلنمائي , الجياز المركزي لححصاء والتعاو وزارة التخطيط والتعاوف اإلنمائي, جميورية العراؽ -6

 .7077-, إسقاطات سكاف العراؽ بحسب المحافظات لمسنواتوتكنولوجيا المعمومات
, مقياس 7000محافظة االنبار اإلدارية,  جميورية العراؽ, وزارة الري, مديرية المساحة العامة, خريطة -1

7  :000000. 
( منشورة , قسـ التخطيط والمتابعة بيانات )غيرجميورية العراؽ, وزارة الزراعة, شعبة زراعة حديثة -4

7077. 
منشورة(  , قسـ التخطيط والمتابعة بيانات )غيريورية العراؽ, وزارة الزراعة, شعبة زراعة الرطبةجم -4

7077. 
 


