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 :الممخص
يقصد بالتركيب البيئي توزيع السكان حسب البيئة ما بين الحضر والريف 
والبدو، ويقتصر البحث عمى دراسة سكان الحضر والريف دون التطرق الى 

السكان ما بين الحضر سكان البدو لقمة أعدادىم في القضاء، وتعد دراسة 
والريف عمى قدر كبير من االىمية في الدراسات السكانية لكونيا توضح 
التباين الحاصل بينيما من حيث التوزيع والنمو والتركيب الذي ىو حصيمة 
اختالف المستوى االقتصادي والثقافي واالجتماعي، وفي ىذا الصدد البد 

 متفريق بين الحضر والريف.من االشارة الى األسس والمعايير المتبعة ل
إن دراسة سكان قضاء ىيت وتعرف عمى خصائصيـم السكانـية وتباينـيم 

( كشف لنا إن سكان <@@8،@900،?908مكانـيًا وزمـانيًا لسـنوات )
القضاء اخذ بالتزايد العددي خالل سنوات التعداد الثالث، وىذه الزيادة 

ادي فييا، وتحسن ناتجة عن عوامل عدة منيا تطور النشاط االقتص
ظروفيا الصحية التي تؤدي إلى ارتفاع نسبة النمو الطبيعي لمسكان )أي 

 زيادة عدد الوالدات( فضاًل عن اليجرة الموفدة إلى القضاء.
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Abstract: 

The environmental composition is the distribution of the 

population according to the environment between the 

urban, rural and Bedouin. The research is limited to the 

study of the urban and rural population without 

addressing the Bedouin population because of their small 

numbers in the judiciary. The study of urban and rural 

population is very important in population studies 

because it illustrates the differences between them In 

terms of distribution, growth and composition, which is 

the result of different economic, cultural and social level, 

in this regard it is necessary to refer to the foundations 

and criteria used to differentiate between urban and rural. 

The study of the population of the district of Hit and 

know their demographic characteristics and their spatial 

and temporal differences for years (2018, 1997) revealed 

to us that the population of the judiciary was increasing 

numerically during the three census years. This increase 

is due to several factors including the development of 

economic activity, The increase in the natural growth 

rate of the population (ie, the increase in the number of 

births) as well as the migration to the judiciary. 

It is possible to say that some of them are due to natural 

conditions or their differences from one place to another. 

That place to provide the necessary necessities to live in 

it.  
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 -: Introduction المـقـدمـة  
تعد دراسة وتحميل التوزيعات الجغرافية لمسكان في المكان من أكثر الظواىر السكانية 
 صعوبة وتعقيدا لكونيا ترتبط ارتباطا وثيقا بعاممين متغيرين المكان واإلنسان وما يرتبط بو من
االستمرارية الدائمة في حركتيم الديموغرافية )الطبيعية والمكانية(، والمكان وما يطرأ عميو من 
التغيرات اإلدارية في الرقعة الجغرافية المأىولة بالسكان بفعل حركتيم الديموغرافية لذلك أولى 

 التو.الميتمين في جغرافية السكان اىتماماتيم الخاصة بدراسة ىذا الموضوع ومعالجة مشك
ويشكل التوزيع المكاني نقطة البداية والنياية ألي دراسة جغرافية ويعد خطوة ميمة لفيم 
طبيعة سموك أي ظاىرة، والتوزيع يعني ترتيب أو تنظيم الظاىرة مكانيا، وىذا الترتيب بدوره 
يعطي بالمحصمة نمطًا خاصًا، وىذا يعني أن التوزيع يمثل الصورة الحالية أو النيائية 

 موعة من العالقات يترتب عمميا موقع الظاىرة وحجميا وبعدىا عن غيرىا من الظواىر. لمج
تكمـن مشـكمة البحـث فـي تحميل خصائص  :Research Problemمشكمة البحث  

 مما يطرح التساؤل التالي ?908_<@@8التركيب البيئي لسكان قضاء ىيت لممده 
 الحضر والريف ما العالقة بين توزيع سكان قضاء ىيت ما بين 
 ماىي العوامل الجغرافية المؤثرة في ىذا التوزيع 
   وىل أدى ىكذا التوزيع الى تباين في خصائص التركيب النوعي والعمري؟ 

يعد التباين المكاني بين منطقة وأخرى  : Research Hypothesisفرضية البحث 
لمظاىرات السكانية المدروسة عماد أي دراسة جغرافية وبيان مدى عالقاتيا المكانية، وعمى 
ىذا األساس تدور فرضية البحث إن ىناك تباين مكاني في توزيع السكان تفسره أسباب عديدة 

 لتي تقوم وراءه. وقد جاء ىذا البحث إلظيار ىذا التباين وتحديد المسببات ا
ييدف ىذا البحث إلى دراسة وتحميل طبيعة توزيع : Research Aimهدف البحث 

السكان البيئي في القضاء )الحضر والريف( في ضوء منيج جغرافية السكان والذي ييتم 
  بتحميل االختالفات المكانية لتوزيع السكان 

  ن خالل ما يأتي:تأتي أىمية البحث م :Research Importanceأهمية البحث 
  دراسة توزيع السكان من مكان آلخر تبعا لالختالف البيئي حضر وريف لموحدات اإلدارية

 التابعة لقضاء ىيت موضوع الدراسة.
 .دور العوامل الجغرافية في دراسة تباين توزيع السكان 
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  تحميل تباين توزيع السكان البيئي )الحضر والريف( من مكان آلخر حسب الوحدة
 اإلدارية.

: تتمثل الحدود المكانية لمبحث لقضاء ىيت وحدوده الحدود المكانية والزمانية لمبحث
االدارية متمثمة بناحية ىيت المركز وكبيسة وناحية البغدادي وناحية الفرات، اما الحدود 

 .?908-<@@8الزمنية لمدراسة فقد امتدت من 
 انية لمقضاءالمبحث األول : النبذة التاريخية والمكانة السك

 أوال: النشأة التاريخية لقضاء هيت: 
تعد منطقة الدراسة جزًء أساسيًا من حضارة وادي الرافدين، اذ ان تاريخيا االستيطاني 
موغل في القدم، شأنيا في ذلك شأن معظم مناطق العراق، إذ يعود بداية االستقرار البشري 
في المنطقة من تواطن قبائل العرب المستقرين والمزارعين، الذين جاؤوا من شبو الجزيرة 

الد الرافدين، وشكموا بعض المستقرات البشرية عمى طول نير الفرات، واتخذوا العربية نحو ب
(، إذ إن قـدم 88، ص 9=@8من المنطقة مستقرا ليم، فضربوا الخيام حولو )باقر وسفر، 

النشأة التاريخية ألي مدينة ىي من الحقائق التي ال يمكن إغفاليا عند دراسة السيرة التاريخية 
، ومن المعموم أن ىذه المنطقة تقع عمى طريق الفرات التاريخي واستمرت  ألي منيا في العالم

 .(. @، ص ;900كمحطة نقميو عمى ىذا الطريق منذ أقدم العصور )الراوي، 
،  القديم  االنساني  التاريخ  اليامة في المدن  من   تعد  بل ، العريقة المدن  من   ىيت  مدينة تعد 

والبابميين مصدرا   واآلشوريين السومريين  عيد  في  كانت  ذلك  وقبل  ،  ةالمناذر  مدن   من   ىي  إذ 
المصادر  في  ىيت   اسم ورد  وقد   ، لمرطوبة عازلة   طالء  كمادة   لمادة القار والزفت ً ىاما 

سو سنة بنف األكدى  سرجون  قصدىا  وقد   ، والرومانية واليونانية    البابمية المصادر  وفي   ، السومرية 
أي   ( ايد ) في  القار   منابع من  بالقرب  خيم   اذ  االشوريين  المموك احد  قصدىا  كما  (  ،8>:9)
تمك  قدسية  عمى   يدل  مما  ، القريبة  القير  منابع  من الطبيعي  الغاز  خروج   الى إشارة  وىذه   ، ىيت 
 ( .>8 – ;8، ص  ==@8)رشاد الييتي ،     المنابع 

  مدينة  وذكر ،  العامري يزيد   بن  الحارث يد   عمى  ( ىـ=8سنة ) اإلسالم  ىيت  دخمت   دوق
،  البمدان معجم  في  الحموي   ياقوت  منيم ،  مؤلفاتيم  في العرب  والمؤلفين  الكتاب  من   ىيت

  وقد  متكررة اعتداءات   الى الطويل  تاريخيا   طيمة تعرضت   وقد ،  االثير وابن  تاريخو   في والطبري  
اصبحت مسرحا لحأحداث  ً   ىيت   االعتداءات اذ ان مدينة قديمة مثل  امام  اىميا صمد 



 جملة جامعة االنبار للعلوم االنسانية

 

 (81( اجمللد )2العدد )

 2028حزيران 

 

)8@:= ) 
 

والمواقع االثرية تتراوح في ازمانيا بين  قضاء ىيت الكثير من التالل في  السياسية. وينتشر 
التحرير  وحتى  الميالد   بلق الثاني  االلف   منذ  اي ،  االسالمي  والعصر ،  االشوري  العصر  
)االخضر( وقصر )سعدى والخباز(    تل  االثرية  والمواقع  التمول اىم  ومن   ، االسالمي  

  وتقع ، القديمة  ىيت  مدينة بقايا  من  وىي  القمعة  وىناك   ، ( 8<>، ص  0@@8)الواموسيل ، 
 أخرى.     عديدة اثار  ، فضال عن  شاىق   اثري تل  عمى 
 المكانة السكانية لمقضاء:   -ثانيا 

تعني المكانة السكانية لمقضاء حجم سكان القضاء من مجمل سكان المحافظة اذ يعتمد 
حجم السكان في أي وحدة ادارية عمى عوامل الجذب والطرد المتوفرة في الوحدة اإلدارية ، 
والتي تعرف بحركة السكان المكانية الى جانب العوامل الديموغرافية التي تتمثل بالنمو 

ان الطبيعية. وغالبا يستخدم الجغرافيين عدة أساليب في التوزيع الجغرافي الطبيعي حركة السك
لمسكان بيدف كشف التباينات المكانية في التوزيع والكثافة منيا التوزيع النسبي أو العددي 
التي توفرىا بيانات التعدادات السكانية أو التقديرات التي يصدرىا الجياز المركزي لإلحصاء 

مكن معرفة حجم سكان في مختمف الوحدات اإلدارية، ويكشف ىذا التوزيع التي من خالليا ي
التباين المكاني في توزيع السكان بين الوحدات اإلدارية المدروسة فضال عن كشف أىمية 
الوحدة اإلدارية وتطورىا خالل فترة أو فترات زمنية معينة من جانب أخر الن مكانة الوحدة 

 (. 23ص، 2006حجم السكان )الخفاف،  اإلدارية أو القضاء تعتمد عمى
أن لموقع منطقة الدراسة ىذا وما تتمتع بو من خصائص جغرافية ايجابية متنوعة فضال 

جذب لميجرة إلييا عمى منطقة عن تاريخيا الطويل الذي يمتد إلى األلف الثالث قبل الميالد 
لطموح لبعض سكان مدى ذلك التاريخ ونموىم، وال تزال في الوقت الحاضر تشكل ىدف 

المناطق المجاورة، وىذا يعني أن أىمية موقعيا الجغرافي في تزايد مستمر والدليل عمى ذلك 
  .أنيا تشكل إحدى مراكز الثقل السكاني في المحافظة

( نالحظ أن قضاء ىيت يأتي بالمرتبة الرابعة من اصل احد عشر 8ومن الجدول )
% من مجمل سكان المحافظة ( ;.@)دارىا قضاء من حيث حجم السكان أذ يشكل نسبة ق

وىذا يدل عمى اىمية قوة العوامل الجغرافية )الطبيعية والبشرية( في جذب السكان ، اذ يشكل 
القضاء مركز التركز السكاني لممنطقة الوسطى من إقميم أعالي الفرات وجاء قضاء الرمادي 

، كونو المركز اإلداري  ( % من مجموع سكان المحافظة>.;9بالمرتبة األولى بواقع )
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يميو من حيث األىمية قضاء الفموجة  لممحافظة وفيو اغمب المؤسسات اإلدارية والخدماتية ،
(% من مجموع سكان المحافظة ، اذ مثل تجمع بشري ?.98بحجم سكني مثل نسبة )

 الزدىار األنشطة االقتصادية والخدماتية مما جعميا منطقة جذب لتوفر فرص العمل ، وبذلك
نجد ان حجوم التجمعات في المحافظة تزداد تضخما كمما اتجينا باتجاه الشرق ضمن منطقة 
السيل الرسوبي، في حين نجد ان حجوم التجمعات في أعالي الفرات مع نير الفرات وفي 
األودية وبشكل مبعثر في منطقة اليضبة الغربية بشكل تجمعات صغيرة الحجم، وذلك 

ة واألنشطة االقتصادية وشبكة الطرق الرابطة ، اذ جاء قضاء لمحدودية األراضي الزراعي
( % من مجموع سكان المحافظة كونو بوابة العراق الغربية ;.80القائم المرتبة الثالثة بواقع )

مع سوريا فضال عن تركز األنشطة االقتصادية ىناك ، بينما جاء قضاء راوة المرتبة األخيرة 
الى عدم حدوث ن مجموع سكان المحافظة ، وذلك يعود ( % م;.8في حجم السكان بواقع )

توزيع مكاني لالستثمارات االقتصادية بشكل متوازن مع الييكل االقتصادي لممكان مما احدث 
 .  تباينات في توزيع السكان الحالية

 2288( حجم السكان حسب االقضية في محافظة االنبار 8جدول )

 
اإلنمائـي، الجياز المركزي لإلحصاء وتكنموجيا المعمومات، المصدر: وزارة التخطيط والتعاون 
 ، بيانات غير منشورة ?908المجموعة اإلحصائية السنوية لسنة 

 المبحث الثاني: الخصائص الجغرافية المؤثرة في توزيع السكان البيئي

النسبة )%( السكان )نسمة( القضاء ت

24.5 446519 الرمادي 1

9.4 170776 هٌت 2

21.8 397533 فلوجة ال 3

8.0 145262 الكرمة 4

6.3 115336 العامرٌة 5

1.8 32575 عنه 6

6.3 115710 حدٌثة 7

2.1 39040 الرطبة 8

10.4 189192 قائم ال 9

1.4 24959 راوة 10

8.1 148754 حبانٌة ال 11

100 1825656 المجموع
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 أوال: الخصائص الطبيعية
ن المحافظة، يتم ىنا بعد أن عرف صورة المكانية السكانية لمقضاء بالمقارنة مع سكا

دراسة وتحميل الخصائص الطبيعية لقضاء ىيت، اذ يتم تحديد موقعيا الجغرافي بالنسبة 
لممحافظة مع دراسة مفصمة لمظاىر طبيعة السطح لما لو من تأثير في تحديد طبيعة توزيع 

 وحركة السكان في القضاء. 
 الموقع الجغرافي:  - 8

الناحية اإلدارية في محافظة األنبار غربي العراق،  تقع منطقة الدراسة )قضاء ىيت( من
وىي تشمل اربع وحدات إدارية ىي ىيت وكبيسة والبغدادي والفرات، وتبعد عن مركز 

( كم، يحدىا من جية الشرق والجنوب الشرقي قضاء الرمادي ومن جية >>المحافظة )
غرب قضاء عنـة ومن الشمال محافظة صالح الدين ومن الشمال الغربي قضاء حديثة ومن ال
( :;ْ   ?0ـ     9;ْ   <0جية الجنوب قضاء الرطبة، في حين تقع فمكيا بين خطي طول )  

( ،من الجدول 8( شمااًل ينظر الخريطة );:ْ   =9ـ     ::ْ   :8شرقا وبين دائرتي عرض )   
( % من مساحة <.>، مكونة نسبة ) 9( كم:<?<( بمغت مساحة قضاء قد بمغت )9)

 . 9( كم??9?:8بالغة )محافظة االنبار ال
 ( موقع منطقة الدراسة من العراق ومحافظة االنبار8خريطة )
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، 9000وزارة الموارد المائية، مديرية المساحة العامة، خريطة العراق االدارية، لسنة  -8المصدر: 
 ( 8000000: 8مقياس )

: 8، مقياس )9000رية، لسنة وزارة الموارد المائية، مديرية المساحة العامة، خريطة االنبار االدا - 2
<00000.) 

يخترق نير الفرات قضاء ىيت ليشطره الى نصفين غير متساوين شطر شرقي وشطر 
غربي، اذ تقع مدن ىيت والبغدادي والفرات عمى نير الفرات في حين تقع مدينة كبيسة جنوبي 

طريق  ( كم  ونشأت مدينة ىيت وباقي المدن كمحطة نقمية عمى>9مدينة ىيت بمسافة )
الفرات التاريخي إذ يعد من طرق التجارة القديمة التي ساىمت في نشأة المدن وخاصة في 
العيد الراشدي وفي فترة الخميفة أبي بكر الصديق )رض( وما تاله من عيود بعد ذلك مما 

(، اذ ان تركز السكان فييا عمى <->، ص 9@@8اكسبيا أىمية تجارية )صالح الييتي ، 
واألراضي المحاذية لو ، وقد وفر الموقع المالئم بحيث إن النير يخترق  طول نير الفرات

تكوينات مختمفة فمن اليمين أراضي خصبة ومن اليسار اليضبة الصحراوية ، مما يوفر بيئة 
مالئمة لمنشاط الزراعي في القضاء ليس فقط األراضي المحاذية لمنير بل يمكن استغالل 

لمياه بالقرب من ىذه األراضي سيل عممية زراعة المحاصيل األراضي المفتوحة في إن توفر ا
 . بأنواعيا في مختمف المواسم فضال عن التربة الصالحة لمزراعة

 ( مساحة الوحدات االدارية في قضاء هيت2جدول )

 
المصدر: وزارة التخطيط والتعاون اإلنمائـي، الجياز المركزي لإلحصاء وتكنموجيا المعمومات، المجموعة 

 .:@، ص :900اإلحصائية السنوية لعام 
  خصائص السطح: -2

يتميز شكل سطح األرض في منطقة الدراسة بالتدرج من حيث االرتفاع، كمما اتجينا 
باتجاه الشمال الغربي حيث يكون سطـح األرض متموجا ويحوي بعض األودية والتمول الواطئة 
وبعض المنخفضات، والتي توضح االرتفاعات المتساوية منطقة الدراسة يتضح بان االرتفاع 

النسبة )%(المساحة )كم(الوحدة اإلدارٌةت

4665.9مركز قضاء هٌت1

242830.8ناحٌة كبٌسة2

188924.0ناحٌة البغدادي3

309039.2ناحٌة الفرات4

7873100 المجموع
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تر فوق مستوى سطح البحر حيث يبدأ ىذا التدرج باالرتفاع من ( م0>9ـ 0>يتدرج من )
جنوب وشمال قضاء ىيت إلى أن يصل إلى منطقة السيل الفيضي حيث يصل معدل 

( متر ، وتمتاز ىذه المنطقة بكثرة التعرجات لمنير، اذ يصل عرض النير 800االرتفاع إلى )
بانو ينحدر انحدارًا عاما  ( متر، ويمكن وصف سطح القضاء00>في بعض المناطق إلى )

من الشمال والجنوب نحو الوسط، اال ان يغمب عميو صفة االستواء عن التموج، وان ىذا 
التضرس في بعض الوديان الصحراوية وعمى ضفاف نير الفرات نسبيًا، فضال عن ظيور 

 بعض التالل قميمة االرتفاع 
توجد بعض المظاىر  وعمى الرغم من االنبساط الواضح في سطح القضاء األ انو

( نجد ان أىم المظاىر السطح 9الطوبوغرافية المؤثرة عمى توزيع السكان، ومن الخريطة )
 المتواجدة في القضاء ىي:

( متر، 800- 0>: يقع عمى جانبي نير الفرات ويتراوح عرضو ما بين )السهل الفيضي
ضبة ويتسع في منطقة حيث يختفي في منطقة البغدادي الن نير الفرات يكون عمى حافة الي

ىيت، وان ىذا السيل نجد فيو أكبر تركز سكاني وتجمع بشري وتعد ارضو صالحة لزراعة 
 البساتين والمحاصيل األخرى. 

: ويتمثل في االجزاء الواقعة الى الغرب من مركز قضاء ىيت وتعد  السهل الرسوبي
سطح منطقة الدراسة الذي الترسبات الطموية اىم تكويناتو، وىو يؤلف جزء صغير من مساحة 

يمتد من قرية العكبة جنوب مدينة ىيت عند قرية ابي طيبان ايمن النير وقرية جبيل أيسر 
النير والذي يشكل بداية الجزيرة، إذ توفر الظروف المالئمة لمقيام بالعمميات الزراعية 

 المنطقة واالستقرار فييا، أي يضم الجزء السيمي مركز الثقل السكاني واالقتصادي في 
: تقع في الجزء الشمالي والشمال الشرقي من المنطقة وتشبو في منطقة بادية الجزيرة

ظروفيا الجيولوجية اليضبة الغربية الواقعة غرب نير الفرات غير أن تصريفيا يختمف عن 
اليضبة الغربية بكونيا تصريف داخمي، ويكون سطحيا متموجا، إذ يغطي القسم االكبر من 

بات الغرينية والحصى، ولذلك فان ممارسة بعض النشاطات االقتصادية، سطحيا الترس
والسيما الزراعية منيا فيو نوع من المجازفة، لذا تميزت التجمعات البشرية بصغر حجميا 

رواء الحيوانات  وتناثرىا حول بعض اآلبار والعيون، مستعممين مياىيا لمشرب وا 
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ى الغرب والشرق من نير الفرات، بين : تقع ىذه المنطقة المنطقة الوديان السفمى
منطقة بادية الجزيرة من الشمال والشمال الشرقي، عمما ان ىذه المنطقة توجد فييا مجموعة 
من الوديان الموسمية العميقة والضحمة، والتي تأخذ اتجاىات متباينة تبعا النحدار السطح 

ء مع امتداد الوديان كوادي لتصريف مياىيا نحو الفرات وقد تمثمت الحدود االدارية لمقضا
 حوران الذي يفصل قضاء ىيت عن قضاء حديثة.

 ( اقسام السطح لموقع منطقة الدراسة2خريطة )

 
المصدر : وزارة الصناعة والتعدين ، المنشاة العامة لممسح الجيولوجي والتعدين ، خارطة االنبار 

 ( . 000000>:  8، مقياس )  <@@8الجيومرفولوجية ، لسنة 
    الخصائص المناخية:-3

يتضح من خالل بيانات ومعطيات العناصر المناخية في قضاء ىيت إن الحرارة : 
القضاء يقع ضمن إقميم المناخ الصحراوي ذو المطر الشتوي ومعدالت الحرارة المرتفعة صيفًا 
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لى ( م  كما إن المدى الحراري السنوي يصل ا=.98إذ يبمغ المعدل السنوي لدرجات الحرارة )
( م  وفي ظل ىذه الظروف المناخية تنقسم فصول السنة في القضاء الى فصمين ?.;8)

واضحين إحداىما فصل حار يبدأ من نيسان حتى نياية تشرين األول وفصل بارد يبدأ من 
( نجد ان شير تموز أحر 8( والشكل ):أواخر تشرين األول حتى نياية آذار تقريبًا ، جدول )

( م  ، ويرجع السبب في ذلك إلى أن زاوية سقوط >.::درجة الحرارة ) الشيور إذ بمغت معدل
( ساعة ، فضال عن صفاء الجو 89أشعة الشمس تكون عمـودية فترة سطوعيا إذ تصل إلى )

وسيادة الكتل اليوائية القارية المدارية ،أما في فصل الشتاء فتنخفض معدالت الحرارة لتصل 
ذ بمغ معدليا )أدنى حد ليا في شير كانـون الثـا ( م  نظرًا لقمة ساعات السطوع :.@ني وا 

الشمسي ، وسيادة الكتل القارية القطبية التي تؤدي إلى انخفاض في درجات الحرارة 
 (.;:8ـ - >88، ص 0@@8)القشطيني ، 

 (2284-8992( معدالت درجات الحرارة واالمطار الشهرية لمحطة هيت لممدة )3جدول )

 
والمواصالت، الييئة العامة لحأنواء الجوية والرصد الزلزالي، قسم المناخ، بيانات غير  المصدر: وزارة النقل

 منشورة.
 (2284-8992( معدل درجات الحرارة واالمطار الشهرية لمحطة هيت لممدة )8جدول )

 
 (:المصدر : باالعتماد عمى الجدول )  

( ممم ، وال يعني ىذا ;89بمغت كميات األمطار الساقطة في محطة ىيت ) االمطار :
تماثل في توزيع كميات االمطار ألشير السنة ، إذ نجد أن ىناك تباين في توزيع كميات 

كانون األولتشرٌن الثانًتشرٌن األولأٌلولآبتموزحزٌرانأٌارنٌسانآذارشباطكانون الثانً

3.04.47.813.318.722.425.325.121.116.08.84.7الصغرى

15.619.024.229.733.039.241.842.137.629.922.813.7العضمى

9.311.716.021.525.930.833.533.629.422.915.89.2معدل

6.320.220.5ــــــــــــ20.419.516.614.36.4

العناصر المناخٌة

درجات 

الحرارة

االمطار
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االمطار عمى شيور السنة ، اذ تبمغ كمية األمطار الساقطة في أشير الشتاء ) كانون األول ، 
( ممم عمى التوالي ، بينما تصل أمطار  >.@8و  ;.90و  >.90كانون الثاني وشباط( ىي )

( ممم عمى التوالي ، أما األمطار  ;.=و  :.;8و  =.=8الربيع )آذار ونيسان ومايس( إلى )
ن فترة  90.9و  :.=في فصل الخريف )تشرين األول وتشرين الثاني( فيي ) ( ممم ، وا 
حزيران  تموز ، آب ، أيمول ( مما  انقطاع سقوط اإلمطار تستمر لمـدة أربعة أشير ىي )

أعطى المنطقة صفة ) المناخ الصحراوي الجاف ( الذي أدى بالنتيجة إلى أن تصبح المنطقة 
أسيرة ضفاف نير الفـرات والمياه الجوفية وذلك باالعتماد الرئيسي عمـيو ، فـي االستخدامات 

 المختمفة .
 خصائص التربة: -4

تعد التربة بشكٍل عام من أبرز المتغيرات الجغرافية الطبيعية التي ليا دور مباشر في 
التأثير عمى حياة السكان في أي منطقة جغرافية كانت سواء من حيث طبيعة مالئمتيا لمبناء 
والسكن واالستيطان العمراني أو مدى مالئمتيا لمزارعة وما توفره لساكنييا من سمة غذائية، 

 ( نجد ان اىم أصناف الترب منطقة الدراسة ىي: :يطة )ومن الخر 
مما جعل  وتشغل النطاقات المرتفعة التي تحاد ضفاف نير الفرات، ترب أكتاف األنهار:

المستقرات الحضرية والريفية التي تقع ضمن ىذا النوع من الترب تأخذ مواقع عمى ضفاف 
ت والقرى التابعة ليا والمطمة عمى نير النير نمطا خطيا ممثمة بمدينة ىيت والبغدادي والفرا

 .الفرات
يتوزع ىذا النوع من الترب في الخبرات واألراضي مستنقعات صحراوية ممحية: 

المنخفضة نسبيا عن المناطق المجاورة، اذ تتجمع فييا مياه االمطار، ونتيجة لتبخر المياه في 
عنيا افق ممحي يحوي عمى كمية  المناطق الصحراوية وانحسارىا بالنسبة لبحيرة الثرثار، نتج

كبيرة من امالح الصوديوم وتكون لونيا ابيض وتسمى البحيرات الجافة او االراض الصحراوية 
، وال يسمح ىكذا نوع من الترب بنمو النباتات فييا لكن (Buring ,1960, p.231)المتممحة 

 يستفاد منيا في حصاد المياه.
سبات كونتيا الوديان بتعرجاتيا الكثيرة وظيرت : وىي عبارة عن تر ترب قيعان الوديان

عمـى شكـل أحواض وتمتاز بأنيا ترب مزيجيو تحتوي عمى مواد كمسيو وجبسيو مترسبة وترتفع 
 .عن مـاء النير، وتكون ذات تصريف جيد وتقل فييا نسبة األمالح
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تتكون ىذه الترب من حجر الكمس والرمل وىي تـرب ضحمة  الترب الصحراوية الحجرية:
(، إال أن ىذه التربة تمتاز ;<، ص8<@8قميمـة المموحة وقابميتيا اإلنتاجية ضعيفة )يوسف، 

بأنيا تتحمل المباني التي تقام عمييا وخصوصا المباني متعددة الطوابق، اذ تمتاز ىذه الترب 
 بالبنية القوية كونيا قميمة المموحة.

تظير شمال نير الفرات ضمن منطقة الجزيرة وتكون  الترب الصحراوية الجبسية:
طبقاتيا من الجبس مع وجـود الحجر الكمسي والرممي، وىي قميمة العمق ذات مموحة متوسطة، 

 وتنتشر في األجزاء الشماليـة والشمالية الشرقية.
بس وحجر الكمس تتكون ىذه الترب من الج الترب الصحراوية الجبسية المختمطة:

والرمل ويتخمميا عدد من المستنقعات الممحية والكثبان الرممية، وىي ذات عمق وذات قابمية 
 (.<9، ص=?@8سم( )القصاب، >9-90عمى اإلنتاج متوسطة يتراوح سمكيا ما بين )

 ( اصناف الترب لموقع منطقة الدراسة3خريطة )

 
 

 الموارد المائية: -5
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العوامل الطبيعية التي تؤثر في طبيعة الحياة عمى سطح األرض تعد المياه من أبرز 
بمختمف أشكاليا لوال وجود الماء النعدمت الحياة ونقصد ىنا بالموارد المائية األنواع الرئيسة 
الثالث والتي تشمل المياه السطحية والجوفية واألمطار، وسوف يتم التطرق إلى دراستيا بشيء 

 الدراسة من التفصيل ضمن حدود منطقة
تعد من أىم الموارد المائية في األقسام الجنوبية والوسطى والغربية من  المياه السطحية:

العراق ومنطقة الدراسة واحدة منيا، فيي تعد المصدر الرئيس لمماء واألساس لحياة اإلنسان 
ويشكل  والحيوان والنبات، وتعتمد المنطقة بالدرجة الرئيسة عمى نير الفرات في سد احتياجاتيا

 عماد الحياة في المناطق التي يمر بمحاذاتيا.
لممياه الجوفية أىمية كبيرة في المناطق الصحراوية البعيدة عن نير  المياه الجوفية :

الفرات والتي تقع في األجزاء الشمالية والجنوبية من منطقة الدراسة ، وتكمن أىميتيا في ىذه 
دار عمقيا فإذا توفرت في مكان ما قريبة من سطح المناطق اعتمادا عمى كميتيا ونوعيتيا ومق

األرض وبكميات يعتمد عمييا يمكن االستفادة منيا لجذب الناس إلييا لسد حاجاتيم ، اذ تعد 
المياه الجوفية المصدر الثانوي لممياه وخاصة في المناطق البعيدة عن نير الفرات وىـي 

عة ضمن حدود القضاء وىي قرى العكمة المناطق الصحراوية الجافة المتمثمة بالقرى الواق
والمعمورة وجرورة وواحات كبيسة وعين األسد  وقرية السحل، اذ أصبحت الواحات الركيزة 
األساسية لتجمع السكان، التي امتازت بظيورىا عمى شكل تكتالت وتجمعات سكانية في قمب 

 الصحراء.
 : الخصائص البشرية:ثانيا  

 من أشكال تأثر اإلنسان بالبيئة الجغرافية المحيطة بو، أن االستيطان البشري يعكس شكالً 
ن تأثيرات البيئة المحيطة تعني العقل المركب لخصائصيا وعوامميا الطبيعية والبشرية، وقد  وا 
يكون لمعامل البشري دور بارز في إقامة العديد من المستقرات البشرية، وفيما يمي استعراض 

 الىم الخصائص البشرية: 
 ورات اإلدارية:: التط 8

 ومر التحديد االداري لقضاء ىيت بثالث مراحل منذ نشوؤىا وىي كالتي: 
: كانت ىيت ضمن تشكيالت سنجق بغداد ويتبع إداريا الى (8928-8869المدة )

إلى قضاء  @0@8 – ><?8قضاء الرمادي، لكن تسمية قضاء الرمادي تحولت خالل المدة 
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تسكنو، وكانت تشكيالتو اإلدارية تتكون من أربع نواحي  الدليم نسبة إلى عشائر الدليم التي
(. وكان :>-9>، ص:>@8ىي )الرمادي المركز، ىيت، كبيسة، الرحالية( )الرحال وكمونة، 

توزيع سكان مدينة ىيت )المدينة المسّورة( واالراض الزراعية المحيطة بيا يتوزعون في 
ى الزارعة في مساحات محدودة عمى مجموعات صغيرة من االسر المتفرقة اقتصر عمميم عم

 ضفاف نير الفرات.
إن األساس اإلداري استمر كعامل أساس في إدارة شؤون  ( :8969-8928المدة )

، اذ تم تقسيم العراق إلى  98@8العراق بعد زوال الحكم العثماني ومجيء الحكم الممكي سنة 
اء الدليم أحد ىذه األلوية أربعة عشر لواء ، وكان لو  ;9@8عشرة ألوية ، أصبحت في سنة 

كانت ناحية ىيت ضمن تشكيالت لواء الدليم وتتبع إداريا الى قضاء الرمادي، وتم تغير اسم 
، من لواء الدليم إلى  ?>@8المواء بعد زوال الحكم الممكي ومجيء الحكم الجميوري في سنة 

وتشمل ثالث وحدات  لواء الرمادي ، بخمسة اقضية وبقت ىيت تتبع إداريا الى قضاء الرمادي
إدارية وىي )الرمادي المركز، الحبانية، ىيت(، ولقد تغيرت الخارطة اإلدارية لمواء في عام 

فصل ناحية ىيت عن قضاء الرمادي ، بعد استحداث قضاء ىيت )الوقائع العراقية ،  ?=@8
 (.?=@8في سنة  <=9المرسوم الجميوري المرقم 

الذي تم  @>8صدر قانون المحافظات رقم  @=@8وفي عام  ( :2288-8969المدة )
محافظة أعطيت مسميات تاريخية، وعميو فقد تغير اسم  ?8بموجبو تقسيم العراق إداريًا إلى 

في  :;:لواء الرمادي إلى محافظة األنبار )الوقائع العراقية، قرار مجمس قيادة الثورة المرقم 
ار في التاريخ العربي اإلسالمي، وشكل قضاء ىيت ( تخميدًا لذكرى مدينة األنب0<@8سنة 

اداريا ثالث وحدات ىي )ىيت المركز وكبيسة والبغدادي( )الوقائع العراقية، المرسوم 
استحدثت ناحية الفرات لتمحق  <<@8(، وفي سنة ;<@8في سنة  ?=;الجميوري المرقم 

 ??9لمرقم وم الجميوري ابقضاء ىيت ليصبح اربع وحدات ادارية )الوقائع العراقية ، المرس
 <?@8عمى سياسة الترشيق اإلداري الذي اعتمدتو الدولة في سنة  ( ، وبناء<<@8في سنة 

، ثم صدر مرسوم جميوري يقضي  <?@8تم دمجت ناحية الفرات مع ىيت المركز في تعداد 
ة شمل الترشيق اإلداري مركز ناحي <@@8بتحويل مركز ناحية الفرات إلى قرية ، وفي سنة 

صدر  9000البغدادي ليصبح قضاء ىيت وحدتين اداريتين ىيت المركز وكبيسة . وفي عام 
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مرسوم جميوري آخر يقضي بإعادة قرية البغدادي والفرات )زوية البونمر( إلى مركز ناحية 
 وقد ظمت البغدادي ناحية إدارية حتى وقتنا الحاضر.

 : طرق النقل والمواصالت 2
ال تقل عن العوامل السابقة في عممية توزيع السكان واستقرارىم، لطرق النقل اىمية كبيرة 

 ،سيما وان الطرق تقوم اساسًا لخدمة السكان ويكون أثرىا أكبر في المناطق القميمة السكان
ويبدو أثر ىذا العامل واضحًا في قضاء ىيت، فقد استقطبت الطرق البرية والسكة الحديدية 

حوليا او بالقرب منيا وخاصة وان ليذه الطرق تأثيرًا كبيرًا  )متوقفة عن العمل حاليا( السكان
عمى حجم االنتاج الزراعي باعتبارىا الوسيمة االساسية في نقل المنتجات الزراعية خارج 

 القضاء.
 : العوامل االقتصادية:  3

ليذه العوامل أثر ميم وفعال في نمط توزيع السكان وكثافتيم وتغيرىا، فيي التي تحدد 
نوع استعمال األرض سواء كانت لحأغراض الزراعية أو الصناعية أو التجارية أو الخدمية أو 

فأنيا تنعكس في درجة كثافتيم التي تأخذ باالرتفاع من حرفة الرعي والزراعة حتى لمسكن ، 
، وفي قضاء ىيت يسود النشاط الزراعي حيث يشتغل بيا  اىا في الصناعةتصل الى أقص

(% من مجموع العاممين في القضاء ، يميو العاممين في نشاط التجارة =.=;حوالي )
(% من مجموع العاممين في القضاء والتي تمثل في نفس >.;:والخدمات في مدن بنسبة )

لسكان في ىذه المدن وارتفاع الكثافة السكانية الوقت مراكز النواحي ويفسر ذلك ارتفاع عدد ا
في الوحدات االدارية التي ترتفع فييا نسبة العاممين في ىذا القطاع  ، وجاءت اقل نسبة 

 (% من مجموع العاممين في القضاء.@.?8العاممين في الصناعة بنسبة )
 : العوامل الديموغرافية:  4

)اليجرة( التي ليا انعكاساتيا عمى ىذا التوزيع وتتمثل بحركتي السكان الطبيعية والمكانية 
وما يتطمب من أمكانية أعادة التوزيع مستقبال خاصة في مناطق البيئة الحضرية التي تنمو 
بشكل متزايد يفوق كثير عن مناطق البيئة الريفية نتيجة لمحركة السكان المستمرة والتي تكون 

رص العمل بين البيئتين، أن ىذه العوامل غالبا من الريف إلى الحضر، وذلك لعدم تكافؤ ف
تؤدي الى زيادة حجم السكان وانتشارىم عمى مساحات أوسع في وحدات المحافظة اإلدارية. 
ونستنتج لكل ما ورد لمجمل تأثير الخصائص الجغرافية )الطبيعية والبشرية( في توزيع سكان 
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و كان أكثر تباينا من توزيع القضاء ما بين الحضر والريف، أن توزيع الخصائص البشرية في
الخصائص الطبيعية، مما جعل توزيع السكان في البيئتين يشكالن نمطين مختمفين من 

(% من سكان @.;>التوزيع وىما النمط المتجمع الذي يسود في مناطق حضرية محددة )
حضر بشكل تجمعات حضرية في مركز قضاء ىيت والباقي توزعوا عمى مدن القضاء كبيسة 

( % الذي يسود توزيعو 8.>;دادي والفرات ، والنمط المنتشر لسكان الريف ومثل نسبة )والبغ
في كافة جيات رقعة القضاء بنمط خطي مع منطقة السيل الفيضي مع مجرى نير الفرات 
 ونمط مبعثر عمى الواحات والقرى في القضاء وفق تواجد المياه الجوفية من )عيون وآبار(.  

 ميل المكاني لمتركيب البيئي لمسكان في قضاء هيت  المبحث الثالث: التح
تعد دراسة توزيع السكان ما بين الوحدات اإلدارية أو في الوحدة اإلدارية ذاتيا )حضر 
وريف( عمى قدر كبير من األىمية كونيا توضح أو تب ين أثر العالقات المكانية في تباين ىذا 

 التوزيع من منطقة إلى اخرى. 
بدراسة التغيرات السكانية في قضاء ىيت من ناحية التركيب البيئي  ييتم ىذا المبحث

( ?908-@900-<@@8وحسب الوحدات اإلدارية، وسيتم دراسة السكان حسب التعدادات )
 من حيث نمو السكان وتوزيعيم العددي والنسبي والبيئي والتركيب العمري والنوعي.

 أوال : حجم ونمو السكان 
( growthالسكان سواء بالزيادة أو النقصان اسم النمو ) يطمق عمى التغير في حجم

ونمو السكان الموجب أو السالب مصدره ثالثة متغيرات )المواليد، الوفيات، اليجرة( فال يتقرر 
نمو السكان بمتغير واحد إنما بجميع تمك المتغيرات وقد يتغير التوازن بين ىذه المتغيرات من 

 وقت إلى آخر.
( نجد ان عدد سكان الحضر في قضاء ىيت تعداد 9والشكل )( ;يتضح من جدول )

( نسمة بزيادة مطمقة قدرىا ;::=;الى ) <@@8( وأزداد العدد حسب تعداد 090?:) <?@8
( % ، وان معدل النمو الحضر نجده قميل جدا 9.0( نسمة وبمعدل نمو سنوي );8:?)

 8@@8والثانية سنة  0?@8وترجع أسباب ىذا االنخفاض إلى الحربين حرب الخميج األولى 
التي خاضيا العراق، والتي أثرت سمبًا في جميع أنحاء البالد ومنيا قضاء ىيت، فضاًل عن 
الحصار االقتصادي الذي فرض عمى البمد وانعكاساتو عمى الواقع االقتصادي واالجتماعي 
 والخدمي والصحي وفضال عن ىجرة الشباب إلى خارج البالد، في حين مثل عدد سكان
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الى  <@@8( وأزداد العدد حسب تعداد =8>=9) <?@8الريف في قضاء ىيت تعداد 
( نسمة وبمعدل نمو 009=8( نسمة ، بزيادة مطمقة قرابة ضعفين الحضر قدرىا )?8>9;)

ويعود ذلك ألسباب منيا  ( % ،?.;سنوي اكثر من ضعفين النمو السنوي لمحضر بمقدار )
راكز الحضرية ان لم تكن ىنالك ىجرة معاكسة نحو انخفاض حجم اليجرة الريفية نحو الم

اذ اخذت ىذه المعدالت نحو حالة التوازن الطبيعية نتيجة لتوازن في عممية التنمية  الريف،
المكانية لممستقرات البشرية في محافظات القطر كافة بخصوص توفر فرص عمل وخدمات 

 الحصار االقتصادي .مجتمعية وزيادة االىتمام بالقطاع الزراعي وخصوصا فترة 
 (2288 - 8987( حجم ومعدل نمو السكان في قضاء هيت لممدة )4جدول )

 
 المصدر: من عمل الباحثة باالعتماد عمى

( جداول خاصة <@@8 – <?@8وزارة التخطيط، الجياز المركزي لإلحصاء، نتائج التعدادات ) .8
 بمحافظة االنبار، بيانات غير منشورة.

والتعاون اإلنمائي، الجياز المركزي لإلحصاء وتكنولوجيا المعمومات، مديرية إحصاء وزارة التخطيط  .9
 ، بيانات غير منشورة.@900السكان والقوى العاممة، نتائج ترقيم المباني وحصر السكان لسنة 

وزارة التخطيط والتعاون اإلنمائي: الجياز المركزي لإلحصاء وتكنولوجيا المعمومات، مديرية إحصاء  .:
 ، بيانات غير منشورة. ?908السكان والقوى العاممة، تقديرات سكان العراق لسنة 

 ( بتطبيق معادلة احتساب نمو السكان    ) 
= التعداد األول  PO= التعداد الثاني )الالحق(.  PI= معدل النمو السنوي.  rأذ إن 

 (.?0:، ص??@8= عدد السنوات بين التعدادين )الحديثي، t)السابق(. 
 
 
 

تعدادت سنة ال
سكان الحضر 

)نسمة(

صافً الزٌادة 

)نسمة(

نمو  معدل ال

)%(

سكان الرٌف 

)نسمة(

صافً الزٌادة 

)نسمة(

نمو  معدل ال

)%(

119873802026516

219974633483142.042518160024.8

3200976211298774.266324238063.8

4201895979197682.678797124731.9
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 (2288 - 8987( معدل نمو السكان )%( لمنطقة الدراسة لممدة )2شكل )

 
 (;المصدر : باالعتماد عمى جدول )

( 988=<فقد بمغ عدد السكان الحضر ) @900أما في نتائج الحصر والترقيم لسنة 
( %، ان ارتفاع معدل 9.;( نسمة وبمعدل نمو سنوي )<<?@9نسمة بزيادة مطمقة قدرىا )

باستمرار الحصار االقتصادي الذي  السكاني لمحضر نجد ان الظرف السياسي المتمثلالنمو 
( بحدوث حرب ثالثة شنتيا أمريكا ومن تحالف معيا، وقد شجعت ىذه :900تتوج في سنة )

األوضاع عمى عدم تطبيق القانون والتجاوز الحاصل عمى التصاميم األساسية ألغراض 
التي يحتضنيا النسيج الحضري لمدن منطقة الدراسة. في  السكن، فضال عن اليجرات الريفية

بمغ  @900عدد سكان الريف في قضاء ىيت في نتائج الحصر والترقيم لسنة حين مثل عدد 
( نسمة وبمعدل نمو سنوي اقل من معدل =0?:9( نسمة ، بزيادة مطمقة قدرىا );9:==)

وىو معدل نمو اقل من السابق لكنو بقى معدل عال جدا  ( %?.:نمو الحضر اذ مقدار )
ويرجع السبب في ذلك إن سكان ريف قضاء ىيت بطبيعة الحال مجتمع ريفي وقبمي، ومن 
المعروف إن سكان االرياف يميمون وبشكل كبير إلى زيادة نسميم وذلك لعدة اعتبارات منيا 

التباىي بين االسر االخرى في  لمساعدة رب االسرة في العمل في الحقل، كذلك من جانب
 عدد االبناء كذلك لزيادة أفراد القبيمة.
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( نسمة بزيادة @<@>@فقد بمغ عدد السكان الحضر ) ?908أما تقديرات السكان لسنة 
( %، مثمت استمرار لممرحمة السياسة =.9( نسمة وبمعدل نمو سنوي )?=<@8مطمقة قدرىا )

وتوقف عجمة االقتصاد الوطني بالكامل ضعف الدولة السابقة واستكماال لمفوضى السياسية و 
وشيوع الفوضى التي ال زال البمد يعاني منيا، اذ مثل انخفاض معدل النمو لطبيعة الوضع 
االجتماعي لسكان الحضر قضاء ىيت ألنو مجتمع متحضر يسعى لتقميل النسل حتى يتمكن 

دد سكان الريف في قضاء ىيت في حين مثل عمن توفير حياة كريمة ألقل عدد من االطفال. 
( نسمة ، بزيادة مطمقة قرابة قدرت بـ <@<?<بمغ ) ?908في تقديرات السكان  لسنة 

وىو  ( %@.8( نسمة وبمعدل نمو سنوي اقل من معدل نمو الحضر اذ قدار بـ ):<;89)
يادة لمسكان ، وىذا مرده الى اليجرة الواسعة لسكان الريف ولقمة مياه الري وز اقل معدل نمو 

مموحة التربة وانحسار حجم االراضي الزراعية وسوء شبكات البزل وقمة الدعم الحكومي الذي 
أدى إلى تردي الوقع الزراعي وبالتالي ىجرة السكان نحو مركز القضاء ومراكز المدن النواحي 
فضال عن توجو عدد كبير من سكان الريف إلى االنخراط في صفوف الجيوش والشرطة 

حكومية ال سيما بعد التغيرات الكبيرة التي حدث  في الرواتب وعدم الجدوى والوظائف ال
االقتصادية لزراعة األرض، مما أدى إلى  انتقال اغمب سكان الريف مع عوائميم ليكونوا 

 بالقرب من أماكن عمميم في الوظيفة الجديدة.  
 ثانيا : التوزيع البيئي لسكان 

لريف لو اىمية كبيرة لما يتبع ىذا التوزيع من ان توزيع السكان عمى اساس الحضر وا
تباين في النواحي االجتماعية واالقتصادية والديموغرافية، وقد اختمف الباحثون كما اختمفت 
الدول في وضع اسس او معايير لتصنيف السكان الى حضر او ريف، وفي العراق تعتبر 

، <<@8ضرية والريفية )حسين، الصفة االدارية او البمدية اساس لمتميز بين المناطق الح
 (.><ص

( 9>???) <@@8( نجد ان مجموع السكان حسب تعداد :( والشكل )>من الجدول )
(% في حين مثل 9.8>( نسمة مثل نسبة );::=;نسمة ، مثل عدد السكان الحضر منو )

( % ، اال ان ىذا التوزيع تباين حسب @.<;( نسمة مثل نسبة )?8>9;عدد السكان الريف )
( % اذ 8.<?حدات اإلدارية اذ مثل اعمى نسبة لسكان الحضر في مدينة الكبيسة بواقع )الو 

تمثمت بكونا نسبة عالية وىذا لخصوصية المدينة المتمثمة بتوقيع معمل اسمنت كبيسة ودوره 
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كعامل جذب لميجرة السكانية من كل مكان، في حين مثمت نسبة سكان الريف كبيسة نسبة 
وىي نسبة قمية قياسا بالمقارنة مع سكان الحضر وذلك لقمة االراض  (%@.89قميمة شكمت )

الصالحة لمزراعة وكون جل اعتماد سكان ىذه المدينة عمى النشاط الصناعي والخدمي في 
( % من سكان المركز، في حين =.<;معيشتيم . في نجد ان نسبة الحضر مدينة ىيت بـ )

مثمت نسبة سكان الريف اعمى منو في ( % اذ ;.9>مثمت نسبة لسكان الريف بواقع )
الحضر وذلك طبيعة المجتمع الريفي اذان لمعادات والتقاليد دورىا في تشجيع االنجاب فضال 

 عن تقميد تعدد الزوجات. 
( نسمة، >:>9;8بمغ ) مجموع السكان نجد ان @900أما في الحصر والترقيم لسنة 
( % في حين مثل عدد >.:>( نسمة مثل نسبة )988=<مثل عدد السكان الحضر منو )

( %، اال ان ىذا التوزيع تباين حسب >.=;( نسمة مثل نسبة );9:==السكان الريف )
( ?.0@الوحدات اإلدارية اذ مثل اعمى نسبة لسكان الحضر في مدينة الكبيسة وىيت بواقع )

حسب الترتيب، وبالمقابل مثمت اعمى نسبة لسكان الريف في ريف ناحيتي  ( 8%.<<% )
 ( % حسب الترتيب.<.8?( % و )?.@?الفرات والبغدادي بواقع نسبة )

( =<<;<8اذ نجد ان مجموع السكان بمغ ) ?908ونفس ىذه النسب مثمت تقديرات سنة 
( % في حين مثل @.;>( نسمة مثل نسبة )@<@>@نسمة، مثل عدد السكان الحضر منو )

( %، اال ان ىذا التوزيع تباين حسب 8.>;( نسمة مثل نسبة )<@<?<عدد السكان الريف )
( :.8@الوحدات اإلدارية اذ مثل اعمى نسبة لسكان الحضر في مدينة الكبيسة وىيت بواقع )

( % حسب الترتيب، وبالمقابل مثمت اعمى نسبة لسكان الريف في ريف ناحيتي <.?<% )
 ( % حسب الترتيب.<.0?( % و )@.@?والبغدادي بواقع نسبة ) الفرات

 (2288 - 8997( التوزيع البيئي لمسكان في قضاء هيت لممدة )5جدول )
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 المصدر: من عمل الباحثة باالعتماد عمى 
( جداول خاصة <@@8 – <?@8وزارة التخطيط، الجياز المركزي لإلحصاء، نتائج التعدادات ) -8

 االنبار، بيانات غير منشورة.بمحافظة 
وزارة التخطيط والتعاون اإلنمائي، الجياز المركزي لإلحصاء وتكنولوجيا المعمومات، مديرية إحصاء  -9

 ، بيانات غير منشورة.@900السكان والقوى العاممة، نتائج ترقيم المباني وحصر السكان لسنة 
ي لإلحصاء وتكنولوجيا المعمومات، مديرية إحصاء وزارة التخطيط والتعاون اإلنمائي، الجياز المركز  -:

 .، بيانات غير منشورة?908السكان والقوى العاممة، تقديرات سكان العراق لسنة 
(2288 - 8997( التوزيع البيئي لمسكان في قضاء هيت لممدة )3شكل )

 
 (>المصدر : باالعتماد عمى جدول )

الحضر في منطقة الدراسة، أن ىناك ويتضح لنا من خالل تحميل واقع توزيع سكان 
حقائق ميمة تفسر ىذه الزيادة في عدد سكان الحضر، مع تباين نسبيم من وحدة إدارية إلى 

( <@@8أخرى، وتصدرت مدينة ىيت لممرتبة األولى خالل حجم السكان الحضر لمتعدادات )
 ( نسمة حسب الترتيب ،<>=?=( و)>>0;>( و);@:<:( بواقع )?908( و)@900و)

كونو مركزا إداريا واقتصاديا، كما تتركز الخدمات واألنشطة االقتصادية واالجتماعية فيو، 
فضال عن وقوعو عمى طرق النقل والمواصالت، أي توفر عوامل جذب رئيسة ساعدت عمى 
االستقرار البشري، فضال عن النمو السكاني الذي تمخض عن الزيادة الطبيعية لسكانيا ، تميو 

( و @@<:8( و)0;@?ية بحجم السكان الحضري مدينة كبيسة بواقع )من حيث األىم
 ( نسمة حسب الترتيب، اذ مثل معمل سمنت كبيسة عامل جذب لمسكان .=08<8)

 ?908و @900في حين مثل ثقل حجم السكان الريف في ناحية البغدادي لمتعدادات 
( و :?::9بواقع )( نسمة حسب الترتيب، تميو ناحية الفرات >@;@9( و ):<;>9بواقع )
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( حسب الترتيب، وىذا مردة الى البيئة الريفية لممنطقة اذ يغمب عمييم سمة التريف ><0@9)
وخصوصا وان ىذه المناطق ىي باألصل بيئة ريفية، وان انخفاض حجم السكان الحضري 
 ىنا يعود الى عوامل عديدة منيا انخفاض معدالت اليجرة الريفية نحو الحضر اواًل، واليجرة

 المعاكسة نحو الريف ثانيًا فضال عن ارتفاع معدالت الوالدات لسكان الريف.
 : 2288ثالثا: التركيب العمري والنوعي لسنة 

تعد دراسة تركيب السكان من حيث الفئات العمرية من أىم الدراسات التي تعين 
البيانية المتبعة  الباحثين عمى تفيم القوة االنتاجية لمسكان بمقدار حيويتيم، اذ تمثل االشكال

في تمثيل تباين التركيب العمري والنوعي بين سكان الدول المختمفة في مدة معينة او بين 
سكان الدولة الواحدة او االقميم الواحد في تعداد معين ، كما يوضح التغير الذي طرأ عمى 

 ( ، ويتأثر شكل اليرم@>، ص ??@8تركيب سكان الدولة خالل زمن معين )الحديثي ، 
بتباين معدل كل من الوالدات والوفيات فضال عن اليجرة والحروب والكوارث الطبيعية االخرى 
، ويمكن النظر الى اليرم السكاني عمى انو صورة تاريخ ديموغرافي لمجتمع ما ، أي نتيجة 

( يمكن ;( الشكل )=لمزيادة الطبيعية )المواليد والوفيات( واليجرة ، ومن مالحظة الجدول )
 ص المالحظات التالية :استخال

ان ىذا الشكل يتميز بقاعدة عريضة تمثل فئة صغار السن ، ثم يضيق ىذا الشكل الى ان تصل  .8
الى القمة ، وىو مشابو ألىرام القطر واالقطار النامية ، ويدل ىذا اليرم عمى ان سكان القضاء 

مكن تمييز عدة ظواىر ينتمي الى المجتمعات التي يمر سكانيا بمرحمة الشباب والفتوة كما ي
سنة تتميز بالتفوق قياسًا الى سمم االناث وذلك  ;8-0اخرى منيا ان سمم الذكور لمفئات العمرية 

الن عدد الوالدات من الذكور اكثر من االناث وىذا التباين نجده أيضا في حسب التوزيع البيئي 
خصوبة العالية في الريف اذ ان والدات الذكور في الريف اعمى منيا في الحضر وىذا بحكم ال

 لعوامل اجتماعية واقتصادية فضال عن العادات التقاليد المشجعة لإلنجاب لدى سكان الريف .
يتميز شكل اليرم بعدم االنتظام وذلك لمظروف غير المستقرة لحأسباب االحتالل والحروب  .9

 والتيجير التي كانت سائدة ىذه الفترة في المحافظة والقضاء جزء منيا.
سنة في المناطق الحضرية عنيا في الريف وخاصة الذكور  ;= ->8فاع نسبة الفئة العمرية ارت .:

 ويعود الى حركة العمالة نحو المراكز الحضرية.
اذ نالحظ انخفاض في نسبة السكان  @:-90ىنالك تغير في شكل اليرم وخاصة في الفئات  .;

 القسري(.ولمذكور تحديدًا وذلك لظروف ىذه الفترة )الحروب والتيجير 
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ىنالك نقص في فئات متوسطي السن في المناطق الريفية عنيا في المناطق الحضرية وذلك  .>
 لميجرة الريفية نحو المناطق الحضرية.

 2288( الهرم السكاني حسب الوحدات االدارية لقضاء هيت لسنة 6جدول )

 
وتكنولوجيا المعمومات، مديرية إحصاء المصدر: وزارة التخطيط والتعاون اإلنمائي، الجياز المركزي لإلحصاء 

 ، بيانات غير منشورة.?908السكان والقوى العاممة، تقديرات سكان العراق لسنة 
 2288( الهرم السكاني حسب الوحدات االدارية لقضاء هيت لسنة 4شكل )

 
 (=المصدر : باالعتماد عمى جدول )

اناث ذكوراناث ذكوراناث ذكوراناث ذكوراناث ذكوراناث ذكوراناث ذكوراناث ذكور

4-05364514015891506133112731381315505262518238725624524782358

9-54638415614381246115010291251084764252279197522119822431951

14-10434639221287118310789711121034464012040187520718720071852

19-1541863901114610621038966100924293991816168320018617871662

24-203728330894380292581982703823391494127117815714701255

29-252805243666666269660358582882491055104913411610381036

34-30223522475755925545575051229230911938107107897926

39-351849182049351545945143451901867818168887769806

44-401665175544844741343539391711807107097984699700

49-451341138429830933334326271371424734906466465484

54-50871954142214216236121989982263394245222334

59-55925867205195230215181795893253084441320305

64-60523600124151130148111354611972392529194236

69-65386329906996818640341421101816140108

74-7022124947415562442326746511127364

79-75109109262927272311114146554045

80+110176274327432411184369584268

35305333529543906587578259830789362034141512614369168415881488514190المجموع

بغدادي ناحٌة ال فراتناحٌة كبٌسة ناحٌة ال

رٌفحضررٌفحضررٌفحضر فئة العمرٌة ال

مركز قضاء هٌت

رٌفحضر
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 االستنتاجات  
بمتغيرات طبيعية وبشرية إذ نجد إن عامال التربة يتأثر توزيع السكان في قضاء ىيت  .8

الجيدة والمياه ىي من جذبت السكان الريف الى ناحيتي الفرات والبغدادي والمناطق 
 الريفية التابعة لمركز قضاء ىيت.

أظيرت الدراسة تباين مكاني في توزيع السكان ما بين الحضر والريف وذلك بين وحدات  .9
ن توزيع سكان الحضر أكثر تأثرا بالعوامل البشرية، بينما كان القضاء اإلدارية وكان تباي

توزيع سكان الريف أكثر انتظاما تبعا لتوزيع العوامل الطبيعية المؤثرة في منطقة الشريط 
 السيل الرسوبي. 

وجود ىيمنة في مركز مدينة ىيت ثم كبيسة بالنسبة لسكان الحضر وىذا انعكاس لعدم  .:
باق المدن مما شجع السكان التوجو نحو المركز، في حين  توفر الخدمات األساسية في

 نجد سكان الريف لمنواحي الفرات والبغدادي. 
ىيمنة مدينة ىيت بالنسبة لحجة سكان الحضر تميو مدينة كبيسة في حبن نجد انخفاض  .;

 معدالت التحضر في النواحي البغدادي والفرات.
السن فضال عن ارتفاع نسبة الفئة تحتفظ منطقة الدراسة بقاعدة ىرم جيدة من صغار  .>

سنة في المناطق الحضرية عنيا في الريف، كما نجد نقص في فئات  ;= ->8العمرية 
 متوسطي السن في المناطق الريفية عنيا في المناطق الحضرية. 

 التوصيات
تشجيع التنمية الحضرية بعد إيجاد نقاط جذب متوازنة عمى صعيد االقضية والنواحي  .8

 رج بنتائج ايجابية نضمن من خالليا ىجرة معاكسة.   والمركز لنخ
ربط مدن القضاء والمحافظة بشبكة طرق جيدة لتسييل عممية النقل بين المناطق  .9

الحضرية والريفية إليجاد نوع من التوازن البيئي بين عدد السكان والمساحة المكانية 
 لمنطقة الدراسة.

السكانية وخاصة تمك المتعمقة باإلحصاءات االىتمام بتسجيل وتبويب ونشر االحصاءات  .:
 الحيوية ألىميتيا في الدراسات التنموية لمنطقة الدراسة.
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اجراء دراسات تفصيمية عمى الوحدات االدارية التي ظيرت بواقع سكاني متخمخل مثل  .;
ناحية الفرات والبغدادي، لبيان امكانية استثمار اراضييا والعوامل التي تحدد ىذا 

 االستثمار.
ضرورة الحد من اليجرة الريفية الى المراكز الحضرية من خالل وضع سياسة وطنية  .>

يجاد ىيئة متخصصة  لمتنمية الريفية تعمل عمى المستوى الوطني واإلقميمي والمحمي، وا 
نشاء مراكز متعددة األغراض تعنى بالتنمية الريفية  في تخطيط المشروعات الريفية وا 

 ريع التنمية الريفية.وتوفير الخدمات المناسبة لمشا
 قائمة المصادر: 

عنو  –باقر، طو وسفر، فؤاد، المرشد الى مواطن اآلثار والحضارة، المرحمة األولى، بغداد  .8
 .9=@8القائم، مديرية الفنون واإلرشاد،  –
الحديثي، طو حمادي، جغرافية السكان، مديرية دار الكتب لمطباعة والنشر، جامعة الموصل  .9
 ،8@??. 
حسين، عبد الرزاق عباس، نشأة مدن العراق وتطورىا، معيد البحوث والدراسات العربية،  .:

 .<<@8القاىرة، 
الراوي، عبد الناصر صبري شاىر، مدن محافظة االنبار دراسة في النشأة والتطور، مجمة  .;

 .;900العموم اإلنسانية واالقتصادية، جامعة االنبار، العدد األول، 
ن، و كمونة، عبد المجيد، اإلدارة المركزية واإلدارة المحمية في العراق، مطبعة الرحال، حس .>

 .:>@8عبد الكريم زاىد، بغداد، 
القشطيني، باسل إحسان، الكتل اليوائية التي تتعرض ليا منطقة بغداد في مواسم األمطار،  .=

 .0@@8، ;9مجمة الجمعية الجغرافية العراقية، العدد 
المسرح الجغرافي في منطقة اليضبة الغربية في العراق ومؤىالتو التنموية، القصاب، نافع،  .<

 .=?@8، ?8مجمة الجمعية الجغرافية، المجمد 
الييتي، رشاد الخطيب، ىيت في اطارىا القديم والحديث، الجزء االول، مطبعة اسعد، بغداد  .?
 ،8@==. 
الفراتي في  –يق بغداد الرقة الييتي، صالح فميح حسن، تطور المراكز الحضرية عمى طر  .@

 .9@@8محافظة االنبار، المؤتمر العممي لجامعة االنبار، 
الواموسيل، الفرات االوسط، رحمة وصفية ودراسات تاريخية، ترجمة صدقي حمدي وعبد  .80

 .0@@8المطمب عبد الرحمن، مطبوعات المجمع العممي العراقي ، 
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جياز المركزي لإلحصاء وتكنولوجيا المعمومات، مديرية وزارة التخطيط والتعاون اإلنمائي، ال .88
 ، بيانات غير منشورة. ?908إحصاء السكان والقوى العاممة، تقديرات سكان العراق لسنة 

وزارة التخطيط والتعاون اإلنمائي، الجياز المركزي لإلحصاء وتكنولوجيا المعمومات، مديرية  .89
، بيانات غير @900قيم المباني وحصر السكان لسنة إحصاء السكان والقوى العاممة، نتائج تر 

 منشورة.
( جداول <@@8 – <?@8وزارة التخطيط، الجياز المركزي لإلحصاء، نتائج التعدادات ) .:8

 خاصة بمحافظة االنبار، بيانات غير منشورة.
 وزارة الصناعة والتعدين، المنشاة العامة لممسح الجيولوجي والتعدين، خارطة االنبار .;8

 (.000000>: 8، مقياس )<@@8الجيومرفولوجية، لسنة 
، مقياس 9000وزارة الموارد المائية، مديرية المساحة العامة، خريطة االنبار االدارية، لسنة  .>8
(8 :<00000.) 

، مقياس 9000وزارة الموارد المائية، مديرية المساحة العامة، خريطة العراق االدارية، لسنة  .=8
(8 :8000000.) 

وزارة النقل والمواصالت، الييئة العامة لحأنواء الجوية والرصد الزلزالي، قسم المناخ، بيانات  .<8
 غير منشورة.

وزارة النقل والمواصالت، الييئة العامة لحأنواء الجوية والرصد الزلزالي، قسم المناخ، بيانات  .?8
 .;908غير منشورة، لسنة 

 .?=@8في سنة  <=9الجميوري المرقم الوقائع العراقية، المرسوم  .@8
 .<<@8في سنة  ??9الوقائع العراقية، المرسوم الجميوري المرقم  .90
 .;<@8في سنة  ?=;الوقائع العراقية، المرسوم الجميوري المرقم  .98
 .0<@8في سنة  :;:الوقائع العراقية، قرار مجمس قيادة الثورة المرقم  .99
 .8<@8بيعية، الطبعة األولى، مطبعة شفيق، بغداد، يوسف، سعدون، المراعي الط .:9

9;. Buring , soil and soil condition in Iraq , Baghdad ,1960 
 Baqer, Taha and Safar, Fuad, the guide to the homeland of antiquities and 

civilization, the first stage, Baghdad – about – Al-Qaim, Directorate of Arts and 

guidance, 1962. 

 Hadithi, Taha Hammadi, geography of the population, Directorate of the House 

of books for printing and publishing , University of Mosul, 1988. 

 Hussein, Abdul Razzaq Abbas, the emergence and development of Iraqi cities, 

Institute of research and Arab Studies, Cairo, 1977. 
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