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رٙذف اٌذساعخ اٌٝ رؾم١ك ِغزٜٛ ع١ذ ِٓ اٌغٛدح فٟ رظ١ٕف اٌج١بٔبد اٌٝ فئبد ،         

فٕٙبن ؽش٠مخ اٚ ؽشق رىْٛ اعٛد فٟ رؾم١ك اٌزظ١ٕف اٌغ١ذ ٚؽغت ؽج١ؼخ اٌج١بٔبد ، ١ٌٚظ 

ٚرؾذ٠ذ ،  اػزّبد رظ١ٕف ٌٍج١بٔبد اٌٝ فئبد ثظٛسح أزمبئ١خ ال ٠ؾمك ٌٕب اٌغٛدح اٌّطٍٛثخ

خشائؾ  ػٍٝاٌطشق االؽظبئ١خ االوضش ِالئّخ فٟ رظ١ٕف ث١بٔبد اٌظٛا٘ش اٌغىب١ٔخ اٌٝ فئبد 

، ٚرغٕت إٌزبئظ اٌّؼٍٍخ اٌزٟ رٕزظ ػٓ  ِؾبفظخ االٔجبس ٌغىبْاٌّغبؽبد راد اٌم١ُ اٌّزغب٠ٚخ 

ذاَ اٌطشق ثشىً غ١ش ػٍّٟ ، ٚلذ ػّذد ٘زٖ اٌذساعخ ػٍٝ اخز١بس اسثغ ظٛا٘ش عىب١ٔخ اعزخ

 ِخزٍفخ فٟ اٌزٛص٠غ ؽ١ش رّضً وً ِٕٙب شىالً ِٓ اشىبي اٌزٛص٠غ. 

 .طشق حصنُف ــــ فئبث انظىاهش انسكبنُت ــــ خشائظ انمسبحبث :انكهمبث انمفخبحُت 
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spatial maps With equal values in Anbar province 
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Abstract    
The study aims to achieve a good level of quality in the 

classification of data into categories. There is a method or methods that 

are the best in achieving good classification according to the nature of 

the data, and not the classification of data into categories selectively 

does not achieve the required quality and determine the most 

appropriate statistical methods in the classification of the phenomena 

data Population to categories on the maps of areas with equal values for 

the population of Anbar province and avoid the misleading results that 

result from the use of methods in an unscientific manner. This study 

has chosen four different population phenomena in the distribution, 

each representing a form of distribution 
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 المقدمة

االؽظبئ١خ دٚسا ٘بِب فٟ ؽ١برٕب اٌّؼبطشح ، فٟٙ اٌّبدح اٌخبَ اٌزٟ رؼزّذ ػ١ٍٙب  اٌج١بٔبد ؤدٞر

، ٚٚع١ٍخ ٘بِخ ٌٍزؼج١ش اٌىّٟ ٚإٌٛػٟ ػٓ اٌظٛا٘ش ٚاٌّشبوً  ٚاٌذساعبد  اٌجؾٛس ع١ّغ

ػ١ٍٙب اٌمشاساد  ٚرشرىض ، األعبع١خ اٌزٟ رجٕٝ ػ١ٍٙب اٌؾٍٛي اٌّمزشؽخ ٚاٌمبػذح،  اٌّطشٚؽخ

وضشح اٌم١ُ  رغزٍضِٗ ، ٚاعزخذاَ اٌزظ١ٕف فٟ اٌذساعبد اٌغغشاف١خ ، ٚاالعشاءاد اٌّزخزح

اٌفشد٠خ فٟ اٌج١بٔبد اٌٝ ؽذ ال ٠ّىٓ ٌٍغغشافٟ رٕبٌٚٙب اال ثبػزّبد ؽشائك رؾمك اٌزجغ١ؾ ِٓ 

؛ ٌزٕبِٝ اعزخذاَ اٌج١بٔبد اٌشل١ّخ فٟ اٌذساعبد اٌغغشاف١خ  ؛ اخشٜٚاٌزٛػ١ؼ ِٓ عٙخ ، عٙخ 

ِٚٓ ٘زٖ اٌطشق رظ١ٕف ، ِّب عؼٍُٙ ٠ؾزبعْٛ اٌٝ اٌطشق اٌى١ّخ االؽظبئ١خ ٚاٌش٠بػ١خ 

ٍىشف ػٓ اٌزجب٠ٓ ؛ ٌاٌفئبد ٌٍظٛا٘ش اٌغىب١ٔخ ػٍٝ خشائؾ اٌّغبؽبد راد اٌم١ُ اٌّزغب٠ٚخ 

 .اٌّىبٟٔ 

ٚي اٌّشىٍخ ثظٛسح ِشبثٙٗ ٌذساعخ اعزبر اٌغغشاف١خ اٌذوزٛس ػجذ فٟ ٘زا اٌجؾش رُ رٕبٚ    

اٌشصاق دمحم اٌجط١ؾٟ
(3)

، ٚؽجمذ ػٍٝ ِؾبفظخ االٔجبس ، ٚلذ رُ اخز١بس اسثغ ظٛا٘ش عىب١ٔخ  

 ِخزٍفخ فٟ اٌزٛص٠غ ؽ١ش رّضً وً ِٕٙب شىالً ِٓ اشىبي اٌزٛص٠غ االسثغ  .

ٚرخض اؽذٜ ٘زٖ اٌظٛا٘ش اٌىضبفخ اٌغىب١ٔخ اٌؼبِخ ، ٚرخض اٌضب١ٔخ ٔغجخ إٌٛع ٚاٌظب٘شح    

. اِب اٌظب٘شح اٌشاثؼخ فزخض ِؼذي 7132اٌضبٌضخ رخض ٔغجخ اٌغىبْ فٟ اٌش٠ف ٚع١ّؼٙب ٌغٕخ 

 . 7132ٚ 3992إٌّٛ اٌغىبٟٔ اٌغٕٛٞ ٌٍّذح ث١ٓ عٕزٟ 

 مشكهت انبحث

فٟ رظ١ٕف اٌج١بٔبد اٌٝ  اعزخذاَ ثؼغ اٌطشق عبرُٙ ٚثؾٛصُٙفٟ دسا اػزبد اٌغغشاف١ْٛ      

، ِّٚب  ٚلذ ٚاعٗ اعزخذاُِٙ ثؼغ اٌؼمجبد، دْٚ االخز ثٕظش االػزجبس ؽج١ؼخ اٌج١بٔبد  فئبد

٠ض٠ذ اٌّشىٍخ رؼم١ذاً ؛ ارا وبٔذ ٘زٖ اٌج١بٔبد غ١ش ِزٛاصٔخ فٟ اٌزٛص٠غ ثظٛسح وج١شح ث١ٓ ؽذ٠ٙب 

اٌؾذ٠ٓ اٚ ر١ًّ ٌّغزٜٛ ِؼ١ٓ ث١ّٕٙب ؛ ٚالخزالف اٌظٛا٘ش االدٔٝ ٚاالػٍٝ اٚ ر١ًّ ألؽذ 

اٌغىب١ٔخ ٚرجب٠ٕٙب اٌىج١ش ث١ٓ الؼ١خ ِؾبفظخ االٔجبس ، ٚوزٌه اٌزجب٠ٓ اٌىج١ش فٟ اٌّغبؽبد ف١ّب 

ث١ٕٙب ، فمذ ٚلغ لغُ اٌجبؽض١ٓ فٟ اخطبء ػٕذ رظ١ٕفُٙ ٌٍفئبد ٚػذَ اخز١بسُ٘ اٌزظ١ٕف االفؼً 

 ذ ٌٍفئبد . اٌزٞ ٠ؾمك ششٚؽ اٌزظ١ٕف اٌغ١

 فشضُت انبحث

ٚاغشاع اٌزظ١ٕف ػٍٝ رؼذد اٌطشق االؽظبئ١خ ، رٕؼىظ ؽج١ؼخ رٛص٠غ اٌج١بٔبد      

ٚثغجت اخزالف اٌظٛا٘ش اٌغىب١ٔخ ٚرجب٠ٕٙب ، ٚرجب٠ٓ اٌّغبؽبد ث١ٓ اٌّغزخذِخ فٟ اٌزظ١ٕف . 

ئبد ، الؼ١خ ِؾبفظخ االٔجبس ، ٌٚزؾم١ك ِغزٜٛ ع١ذ ِٓ اٌغٛدح فٟ رظ١ٕف اٌج١بٔبد اٌٝ ف

فٕٙبن ؽش٠مخ اٚ ؽشق رىْٛ اعٛد فٟ رؾم١ك اٌزظ١ٕف اٌغ١ذ ٚؽغت ؽج١ؼخ اٌج١بٔبد ، ١ٌٚظ 

  اػزّبد رظ١ٕف ٌٍج١بٔبد اٌٝ فئبد ثظٛسح أزمبئ١خ ال ٠ؾمك ٌٕب اٌغٛدح اٌّطٍٛثخ .     

 د انفئبثاػذا

ٚرظٕف رغّٝ اٌؼ١ٍّخ اٌزٟ ٠زُ رغ١ّغ اٌج١بٔبد فٟ ِغّٛػبد ِز١ّضح ثؼ١ٍّخ اٌزظ١ٕف ،     

 اٌج١بٔبد ثٛعٗ ػبَ ٚفمبً إلؽذٜ اٌمٛاػذ اٌزب١ٌخ :
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 رظ١ٕف عغشافٟ . -3

 رظ١ٕف ربس٠خٟ اٚ صِٕٟ . -7

 رظ١ٕف ٚطفٟ اٚ ٔٛػٟ . -1

 رظ١ٕف وّٟ . -1

ِٓ اٌزظب١ٔف  طٕففٟ ؽبٌخ ص٠بدح ػذد اٌج١بٔبد اٌخبَ اٌزٟ ٠زُ اٌؾظٛي ػ١ٍٙب فٟ اٞ     

اٌغبثمخ ٠زُ رظ١ٕف اٌج١بٔبد اٌٝ ِغّٛػبد ِزمبسثخ ِٚزشبثٙخ فٟ اٌظفبد رغّٝ فئبد ٠ٚؼىظ 

ؽش٠مخ ٚاؽذح  ٚال رٛعذاٌزٞ ٚػغ ِٓ اعٍٗ اٌزظ١ٕف ،  اٌٙذفاخز١بس ػذد اٌفئبد ٚؽذٚد٘ب 

زٛلف رٌه ػٍٝ ؽج١ؼخ ٚدسعخ االخزالف ث١ٓ اٌّفشداد ، ٠ٌزمغ١ُ اٌج١بٔبد اٌٝ فئبد ؛ ار 

، ٚلذ ؽظ١ذ ػ١ٍّخ عذٌٚخ اٌج١بٔبد ٚرظ١ٕفٙب ا٘زّبِبً ِٓ  اٌٙذف اٌّطٍٛة ِٓ ٘زٖ اٌؼ١ٍّبدٚ

 لجً اٌغغشاف١١ٓ ٚلذ ثشص فٟ ٘زا اٌغبٔت ارغب١٘ٓ :

٠شٜ اطؾبة ٘زا االرغبٖ ثأْ اٌؾظٛي ػٍٝ اػٍٝ دلخ ٚدسعخ ِٓ االحجبه االول :  -3

ٌٙب ٌزؾم١ك اٌٙذف االخزظبس ٠ىْٛ ثٛػغ لٛا١ٔٓ رمَٛ ثؾغبة اػذاد اٌفئبد ٚاؽٛا

 اٌّطٍٛة .

٠شٜ اطؾبة ٘زا االرغبٖ ثبْ اٌمٛا١ٔٓ اٌش٠بػ١خ اٌزٟ ٚػؼٙب اطؾبة  االحجبه انثبنٍ : -7

االرغبٖ االٚي رزخطٝ اٌخجشاد ٚؽج١ؼخ اٌج١بٔبد ٚلذسح اٌؼ١ٓ ػٍٝ اٌزفش٠ك ث١ٓ االٌٛاْ فٟ 

ش٠خ االخز١بس ؽبٌخ اعزخذاَ ٘زا اٌزظ١ٕف فٟ خشائؾ اٌزؼ١ًٍ ، ٠ٚشٜ ٘زا االرغبٖ  ِجذأ ؽ

 فٟ ػذد اٌفئبد ٚاؽٛاٌٙب .

 وَخىلف ػذد انفئبث ػهً ػذة ػىامم اهمهب:

، اٞ اٌفشق ث١ٓ اطغش اٌم١ُ ٚاوجش اٌم١ُ فٟ اٌج١بٔبد ،  انمذي انمطهك نهظبهشة انمذسوست -3

 فىٍّب ارغغ ِذٜ اٌزغ١ش اؽزبط اٌٝ ػذد اوجش ِٓ اٌفئبد .

 ٕب اٌٝ فئبد اوضش .، فىٍّب صاد ػذد اٌزىشاساد اؽزغ ػذد انخكشاساث -7

، فىٍّب وبٔذ اٌّفشداد ِزمبسثخ ف١ّب ث١ٕٙب اؽزبعذ اٌٝ ػذد الً ِٓ  حببَن انمُم ػن بؼضهب -1

 اٌفئبد 

 ٚاٌؼىظ طؾ١ؼ . 

اٌزظ١ٕف  ٚرؼزّذ عٛدح اٌزظ١ٕف ػذد اٌفئبد ٚؽذٚد٘ب ؛ باٌزٞ ٚػغ ِٓ اعٍٙ اٌغب٠خ رؼىظ   

 رؾم١مٗ ٌّب ٠أرٟ :

، ٚاْ ٠ىْٛ اٌزجب٠ٓ فٟ ل١ّخ اٞ الظٝ رجب٠ٓ ث١ٓ اٌفئبد ٚ٘ٛ اٌزٞ ٠ؾمك افؼً ر١١ّض ث١ٕٙب  -3

ٚثبٌزبٌٟ  ، ثؾ١ش االّ ٠ىْٛ ؽٛي اٌفئخ وج١شاً ،فئخ ٚث١ٓ اٌم١ُ فٟ اٌّغب١ِغ االخشٜ ٚاػؾبً 

 ػذد اٌفئبد طغ١شاً 

فزؼ١غ اٌظب٘شح اٌّذسٚعخ
(7)

  . 

، ثؾ١ش ثؾ١ش ٠ىْٛ الظٝ رشبثٗ ٚرمبسة ث١ٓ ِفشداد اٌّغّٛػخ الً رجب٠ٓ ػّٓ اٌفئبد  -7

ٚثبٌزبٌٟ ػذد اٌفئبد وج١شاً ، ف١ٕزفٟ اٌٙذف ِٓ رٍخ١ض  االّ ٠ىْٛ ؽٛي اٌفئخ طغ١شاً ،

اٌج١بٔبد فٟ فئبد
(1)

 . 
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 اشكبل حىصَغ انبُبنبث

ػٍٝ  اٌفئبد فٟ ؽبٌخرٛص٠غ اٌج١بٔبد  ِب١٘خػٕذ رظ١ٕف اٌفئبد ٘ٛ  ٠غذس االخز ثِّٗب     

 ػذح اشىبيٚأّب ٠ظٙش ٌٗ ، ٚاٌزٞ ال ٠زخز شىالً ٚاؽذاً فٟ االؽٛاي وبفخ ، اٌّذسط اٌزىشاسٞ 

٘ ٟ: 

ً  انخىصَغ انمهخىٌ -1 اوجش ػذد ِٓ اٌم١ُ  ٠زؼّٓ ػٍٝٚف١ٗ ٠ؾزً اٌؼّٛد اٌزٞ  : انخىاًء مىجبب

 ػٕذ إٌٙب٠خ اٌذ١ٔب.

٠ىْٛ اٌؼّٛد اٌزٞ ٠زؼّٓ ػٍٝ اوجش ػذد ِٓ اٌم١ُ  ٚف١ٗ انخىاًء سبنببً : انخىصَغ انمهخىٌ -2

 .ػٕذ إٌٙب٠خ اٌؼ١ٍب ٌٍّذٜ 

ػٕذ  ثأوجش ػذد ِٓ اٌزىشاساد ب٠ؾزفظ اٌٍزاْ اْؽ١ش ٠ظٙش اٌؼّٛد : Uانخىصَغ رو انشكم  -3

 ٔٙب٠زٟ اٌشىً اٌذ١ٔب ٚاٌؼ١ٍب.

 ؽ١ش ٠ظٙش اٌؼّٛد اٌزٞ ٠ؾزفع ثأوجش ػذد ِٓ اٌزىشاساد فٟ ٚعؾ انخىصَغ انمؼخذل : -4

ثبرغبٖ ٔٙب٠زٟ اٌزٛص٠غ  ثبالٔخفبعرزذسط اٌزىشاساد فٟ االػّذح االخشٜ  ث١ّٕباٌشىً 

اٌذ١ٔب ٚاٌؼ١ٍب
(1)

 . 

ٚلذ رُ ٕ٘ب اعزخذاَ اسثغ ؽشق ٌزظ١ٕف اٌج١بٔبد ، ِٚضٍذ ٔزبئظ اٌزظ١ٕف اٌزٟ رُ اٌزٛطً    

ا١ٌٙب ػٍٝ اٌخشائؾ ؛ ٌزمبسْ ٘زٖ اٌطشق ثجؼؼٙب ٚطٛالً اٌٝ اٌطش٠مخ االوضش ِالءِخ ٌطج١ؼخ 

 اٌزٛص٠ؼبد ٚ٘زٖ اٌطشق :

 طشَمت االطىال انمخسبوَت نهفئبث . -1

ثخ ثبعزخشاط اٌّذٜ ث١ٓ اوجش ل١ّخ ٚاطغش ل١ّخ فٟ اٌزٛص٠غ ٚرؾزغت ػذد اٌفئبد اٌّطٍٛ     

ِٚٓ صُ لغّزٗ ػٍٝ ػذد اٌفئبد اٌّطٍٛثخ ، ِٚٓ صُ اػبفخ إٌز١غخ اٌٝ اٌم١ّخ اٌذ١ٔب ٌٍزٛص٠غ 

ٚرىشاس اٌؼ١ٍّخ ؽزٝ ٔؾظً ػٍٝ اٌؼذد اٌّطٍٛة ِٓ ؽذٚد اٌفئبد ، ٚاْ ػذد ِفشداد اٌفئخ 

 ب رٍه اٌزٟ رّضً ؽذ٠ٙب . رشًّ اٌّفشداد اٌزٟ رمغ ػّٕٙب ثّب ف١ٙ

 طشَمت انخحىَم انهىغبسَخمٍ . -2

ٚرىْٛ اٌفئبد فٟ ٘زٖ اٌطش٠مخ راد اؽٛاي ِخزٍفخ ، ٠ٚزُ اعزخشاعٙب ٚفك اٌخطٛاد      

  :اٌزب١ٌخ

 اعزخشاط اٌفشق ث١ٓ ٌٛغبس٠زّٟ اوجش ٚاطغش ل١ّخ فٟ اٌزٛص٠غ . - أ

 لغّخ إٌبرظ اٌزٞ ؽظٍٕب ػ١ٍٗ فٟ اٌفمشح ) أ ( ػٍٝ ػذد اٌفئبد اٌّطٍٛثخ .  - ة

اػبفخ إٌبرظ اٌزٞ ؽظٍٕب ػ١ٍٗ فٟ اٌخطٛح ) ة ( اٌٝ ل١ّخ اطغش ٌٛغبس٠زُ فٟ   - د

 اٌزٛص٠غ ٌٕؾظً ػٍٝ ل١ّخ ٌٛغبس٠ز١ّخ عذ٠ذح .

 ٔؼ١ف ٔبرظ اٌخطٛح ) ة ( اٌٝ إٌبرظ فٟ اٌخطٛح ) ط ( ٚرىشس رٍه ثمذس اٌؼذد  - س

 اٌّطٍٛة ِٓ ؽذٚد اٌفئبد .

اعزخشاط االػذاد اٌّمبثٍخ ٌم١ُ اٌٍٛغبس٠زّبد اٌزٟ ؽظٍٕب ػ١ٍٙب فٟ اٌخطٛاد ) د ( ٚ   - ط

 ) س ( ، ٚاالػذاد اٌزٟ ٔؾظً ػ١ٍٙب ثٙزٖ اٌطش٠مخ رّضً ؽذٚد اٌفئبد اٌّطٍٛثخ .

 



 إواد حممد خملف العدوان                  د. 

 الياحث مزهر جميل نهر اجلابري
 

االدًخدام االفضل لطرق تصنوف فىات 

 الظواهر السكانوة على خرائط املساحات
 

)392 ) 
 

 طشَمت انجزوس انخشبُؼُت . -3

ٌٍٛغبس٠زّٟ فٟ خطٛارٙب اال اْ اٌغزس ٠ؾً ٚرشجٗ ؽش٠مخ اٌغزٚس اٌزشث١ؼ١خ ؽش٠مخ اٌزؾ٠ًٛ ا   

 ف١ٙب ِؾً اٌٍٛغبس٠زُ  ٚخطٛارٙب :

 اعزخشاط اٌفشق ث١ٓ اٌغزس٠ٓ اٌزشث١ؼ١١ٓ ألوجش ٚاطغش ل١ّخ فٟ اٌزٛص٠غ . - أ

 لغّخ إٌبرظ اٌزٞ ؽظٍٕب ػ١ٍٗ فٟ اٌفمشح ) أ ( ػٍٝ ػذد اٌفئبد اٌّطٍٛثخ .  - ة

ٌٝ ل١ّخ اطغش عزس رشث١ؼٟ فٟ اػبفخ إٌبرظ اٌزٞ ؽظٍٕب ػ١ٍٗ فٟ اٌخطٛح ) ة ( ا  - د

 اٌزٛص٠غ ٌٕؾظً ػٍٝ ل١ّخ  عذ٠ذح .

ٔؼ١ف ٔبرظ اٌخطٛح ) ة ( اٌٝ إٌبرظ فٟ اٌخطٛح ) ط ( ٚرىشس رٍه ثمذس اٌؼذد   - س

 اٌّطٍٛة ِٓ ؽذٚد اٌفئبد

اعزخشاط االػذاد اٌّمبثٍخ ٌم١ُ اٌغزس اٌزشث١ؼٟ اٌزٟ ؽظٍٕب ػ١ٍٙب فٟ اٌخطٛاد ) د ( ٚ   - ط

 ٟ ٔؾظً ػ١ٍٙب ثٙزٖ اٌطش٠مخ رّضً ؽذٚد اٌفئبد اٌّطٍٛثخ .) س ( ، ٚاالػذاد اٌز

طشَمت سكشبخش -4
(5)

  )انىسظ انحسببٍ( . 

ٚرمَٛ فىشرٙب ػٍٝ اػزّبد اٌٛعؾ اٌؾغبثٟ وٕمطخ رمغ١ُ اٌٝ فئبد ػٍٝ اعبط اْ اٌٛعؾ    

 ( . 17،  31،  8،  1اٌؾغبثٟ غ١ش ِزؾ١ض ٚاوضش اٌّمب١٠ظ وفبءح ٠ٚىْٛ ػذد اٌفئبد ِؾذد ثـ)

 اِب اؽزغبة اؽٛاي اٌفئبد فٟ ٘زٖ اٌطش٠مخ ف١زُ وّب ٠ٍٟ :     

 ٔمَٛ اٚالً ثبؽزغبة اٌٛعؾ اٌؾغبثٟ ٌٍّفشداد اٌّطٍٛة ٚٚػؼٗ فٟ عذٚي . - أ

رمغُ ِفشداد اٌظب٘شح اٌٝ ِغّٛػز١ٓ رؼُ االٌٚٝ ع١ّغ اٌّفشداد اٌزٟ رمً ل١ّزٙب ػٓ   - ة

 اٌٛعؾ 

اٌزٟ رغبٚٞ ل١ّزٙب اٚ رض٠ذ ػٍٝ اٌٛعؾ اٌؾغبثٟ ، ٚرؼُ اٌّغّٛػخ اٌضب١ٔخ ع١ّغ اٌّفشداد 

 اٌؾغبثٟ اٌؼبَ .

 ٠زُ اؽزغبة اٌٛعؾ اٌؾغبثٟ ٌٍّغّٛػخ االٌٚٝ ٚاٌٛعؾ اٌؾغبثٟ ٌٍّغّٛػخ اٌضب١ٔخ .  - د

٠ىْٛ رٛص٠غ اٌفئبد ارا وبْ اسثغ ٚرٌه ثٛػغ اطغش ل١ّخ فٟ اٌزٛص٠غ وؾذ ادٔٝ ٌٍفئخ   - س

ٍفئخ اٌضب١ٔخ ، ٚاٌٛعؾ اٌؾغبثٟ االٌٚٝ ، ٚاٌٛعؾ اٌؾغبثٟ ٌٍّغّٛػخ االٌٚٝ وؾذ ادٔٝ ٌ

١ٔخ وؾذ ادٔٝ ٌٍفئخ اٌشاثؼخ بٚاٌٛعؾ اٌؾغبثٟ ٌٍّغّٛػخ اٌض، اٌضبٌضخ اٌؼبَ وؾذ ادٔٝ ٌٍفئخ 

 . ٚاٌزٟ رغٍك ثأوجش ل١ّخ فٟ اٌزٛص٠غ، 

٠ؼزّذ ػٍٝ رؾم١مٗ ٌؼذد ِٓ اٌّؼب١٠ش اٌزٟ رؼفٟ  اٌزظ١ٕف ؽشقٓ اْ االخز ثبٞ ؽش٠مخ ِ    

 : وهزه انمؼبَُش هٍػ١ٍٗ طفخ اٌزظ١ٕف اٌغ١ذ ٚثخالفٗ ٠ؼذ رظ١ٕفبً سد٠ئبً ، 

 اْ ال رخٍٛ ا٠خ فئخ ِٓ ػذد ِٓ اٌزىشاساد . -1

ثؾ١ش اْ ال رظٙش ا٠خ ِفشدح فٟ اوضش ِٓ فئخ ؛ اْ رؼٛد وً ِفشدح ٌفئخ ِٓ اٌفئبد  -2

 ٚاؽذح .

 اٞ رٛص٠ؼبً ثمذس ِٓ اٌزّبصً .؛ د ػٍٝ اٌفئبد رٛص٠ؼبً ِزٛاصٔبً اْ رزٛصع اٌّفشدا -3

 

 



 جملة جامعة األنيار للعلوم اإلنسانوة

 

 ( 2العدد )

 2029( زورانح)

 

  (398(  

 

 :انمبحث االول

 طشق حصنُف انبُبنبث انكمُت انمهخىَت انخىاء مىجببً انً فئبث

اخزد ٕ٘ب اٌىضبفخ اٌؾغبث١خ اٌؼبِخ ٔغّخ / اٌى١ٍٛ ِزش اٌّشثغ فٟ وً الؼ١خ ِؾبفظخ االٔجبس       

( ، ٚلذ رُ اٌىشف ػٓ ؽج١ؼخ اٌزٛص٠غ ٌٍج١بٔبد ، ِٓ خالي سعُ 3اٌغذٚي ) 7132ٌغٕخ 

 ( اٌزٞ وبْ اٌزٛائٗ ا٠غبث١بً .3اٌّذسط اٌزىشاسٞ شىً )

اٌذ١ًٌ اٌؼبَ  ٚرُ رؾذ٠ذ ػذد اٌفئبد ٚفك لبػذح       
()

، ٚاٌزٟ رؾذد اٌؾذ االػٍٝ اٌّغّٛػ ثٗ  

×  1.91118ٌّضً ٘زٖ اٌج١بٔبد ، ٌّٚب وبْ ػذد اٌم١ُ صّب١ٔخ فبْ اٌؾذ االػٍٝ ٌؼذد اٌفئبد ٘ٛ  

. ٚلذ رُ اخز١بس اسثغ فئبد فٟ ٘زٖ اٌذساعخ ؛ الْ ػذد اٌزىشاساد ١ٌظ وج١شاً ، ٚاْ  1.1=  1

فزخزفٟ رفبط١ً اٌج١بٔبد ، ١ٌٚظ ػٍٝ دسعخ ِٓ اٌىضشح ثؾ١ش  اٌفئبد ١ٌظ ػٍٝ دسعخ ِٓ اٌمٍخ

 ٠جمٝ ػذد ِٓ اٌفئبد خب١ٌبً ِٓ اٌزىشاساد .

 (1جدول )

 2112في اقضية محافظة االنبار لسنة  2الكثافة المساحية العامة نسمة/كم

 انمبئم انشطبت حذَثت ساوه ػنت انفهىجت هُج انشمبدٌ انمضبء

انكثبفت 

 2نسمت/كم

64.1 1..3 142.5 5.3 4 2..2 5.5 1..2 

، ِٚغبؽخ االلؼ١خ ِٓ  7132اٌّظذس: ِٓ ؽغبة اٌجبؽش ثبالػزّبد ػٍٝ ٔزبئظ رمذ٠شاد عىبْ اٌؼشاق ٌغٕخ 

 . 3/1عذٚي  7131 - 7137االؽظبئ١خ اٌغ٠ٕٛخ ٌغٕخ  اٌّغّٛػخ

المدرج التكراري للكثافة الحسابية العامة لتوزيع السكان في اقضية محافظة (1شكم )

 2112االنبار لسنة 

 
 ( .7اٌّظذس: ثبالػزّبد ػٍٝ عذٚي )

 

 

 

-1 

1 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

2 

1.5 - 36 36.1 - 21.5 21.6 - 112 112.1 - 142.5 

 التكرار

 الفئات



 إواد حممد خملف العدوان                  د. 

 الياحث مزهر جميل نهر اجلابري
 

االدًخدام االفضل لطرق تصنوف فىات 

 الظواهر السكانوة على خرائط املساحات
 

)399 ) 
 

 طشَمت االطىال انمخسبوَت نهفئبث . -1

، ؽ١ش ٚلؼذ ػّٕٙب عذ  (11ــ   1.1)( ٠زؼّٓ فئبد ِزغب٠ٚخ االؽٛاي الٍٙب 7اٌغذٚي )     

فٟ  (23.1ــ  11.3)ِشب٘ذاد . اِب االصٕزبْ ِٓ اٌّشب٘ذاد اٌجبل١خ فٛلؼذ ٚاؽذح فٟ اٌفئخ 

، ٚلذ خٍذ اٌفئخ اٌضبٌضخ  (317.1ــ  312.3)ؽ١ٓ ظٙشد اٌّشب٘ذح االخشٜ فٟ اٌفئخ االخ١شح 

 ِٓ اٌّشب٘ذاد. (312ــ  23.1)

 (2جدول )

السكان الحسابية العامة حسب الفئات المتساوية الطول جدول التوزيع التكراري لكثافة 

 2112لسنة 

 عدد التكرارات طول الفئة الفئة

 3 60.0 63ـــ   5.0

 3 60.0 53.0ـــ  63.3

 – 60.0 355ـــ  53.3

 3 60.0 3.2.0ـــ  355.3
 (.3اٌّظذس: ِٓ ؽغبة اٌجبؽش ثبالػزّبد ػٍٝ عذٚي )

 

( ، ٔشٜ اْ 3ِٓ خالي خبسؽخ االؽٛاي اٌّزغب٠ٚخ فٟ رظ١ٕف اٌفئبد فٟ اٌخبسؽخ )   

االٔطجبع اٌجظشٞ ٌٍزٛص٠غ اٌّىبٟٔ ٌظب٘شح اٌىضبفخ اٌغىب١ٔخ اٌؼبِخ فٟ ِؾبفظخ االٔجبس ، ال 

ً ؛ ار رىبد ً ث١ّٕب ً ِىب١ٔب ) رغطٟ 11ـــــ   1.1اٌّغّٛػخ االلً ل١ّخ فٟ اٌزٛص٠غ ) ٠ؼىظ رجب٠ٕب

اٌّؾبفظخ فٟ الؼ١خ ِزغبٚسح )١٘ذ ، ػٕخ ، ساٖٚ ، ؽذ٠ضخ ، اٌمبئُ ، اٌشؽجخ( ؛ ثبعزضٕبء  أؾبء

) ، ٚاخشٜ ٟ٘ لؼبء 23.1ـــــ  11.3اٌٛؽذح اٌّغبؽ١خ لؼبء اٌشِبدٞ اٌزٟ رمغ ػّٓ اٌفئخ)

( ، ٚاٌزٟ رؾزفع ثأػٍٝ ل١ّخ . اػبفخ اٌٝ أٗ 317.1ـــــ  312.3اٌفٍٛعخ اٌزٟ رمغ ػّٓ اٌفئخ)

 (  .   312ـــــ  23.1فئخ ٌُ ٔغذ ف١ٙب اٞ ٚؽذح ِغبؽ١خ ٟ٘ )رٛعذ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 جملة جامعة األنيار للعلوم اإلنسانوة

 

 ( 2العدد )

 2029( زورانح)

 

  (711(  

 

 

 (1خبسطت )

 انكثبفت انحسببُت انؼبمت

 

 االطوال المتساوية                                               لوغاريتم                      

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 تربيعي                                              سكربتر                             
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

،  2555لسنة  055555: 3المصدر: جمهورية العراق، الهيئة العامة للمساحة ، خريطة األنبار االدارية ، مقياس 

 (.5،  3،  .،  2وجدول )



 إواد حممد خملف العدوان                  د. 

 الياحث مزهر جميل نهر اجلابري
 

االدًخدام االفضل لطرق تصنوف فىات 

 الظواهر السكانوة على خرائط املساحات
 

)713 ) 
 

 طشَمت انخحىَم انهىغبسَخمٍ . -2

 رُ اٌؾظٛي ػٍٝ رظ١ٕف اٌفئبد ٚفك ٘زٖ اٌطش٠مخ ِٓ خالي اٌخطٛاد اٌزب١ٌخ :    

 7.3118 = 317.1ٌٛ اػٍٝ ل١ّخ فٟ اٌزٛص٠غ ٚلذس٘ب  - أ

 1.1131- = 5.5ٌٛ الً ل١ّخ فٟ اٌزٛص٠غ ٚلذس٘ب  - ة

ثزمغ١ُ اٌفشق ث١ٓ اوجش ل١ّخ ٚالً ل١ّخ فٟ اٌخطٛر١ٓ اٌغبثمز١ٓ ػٍٝ ػذد اٌفئبد ٔؾظً  - د

ٚرّضً ٘زٖ ل١ّخ صبثزخ رؼبف ٌىً  1.1117 = 1÷ 3.8178ػٍٝ إٌز١غخ اٌزب١ٌخ : 

 ( .1ٌٛغبس٠زُ ثبٌزغٍغً وّب فٟ اٌغذٚي )

                              

 (3جدول )

 2112واالعداد المقابلة  للكثافة الحسابية العامة لسنة القيمة المضافة واللوغاريتمات 

 اٌؼذد اٌّمبثً ٌٍٛغبس٠زُ اٌٍٛغبس٠زُ اٌم١ّخ اٌّؼبفخ

 5.0 5.6535- ـــ

5.3365 5.6325 2.0 

5.3365 5.223. 4.. 

5.3365 3.0.53 6..5 

5.3365 2.3064 3.2.0 
 (.3اٌّظذس : ِٓ ؽغبة اٌجبؽش ثبالػزّبد ػٍٝ عذٚي )

اْ ل١ُ االػذاد اٌّمبثٍخ ٌٍٛغبس٠زُ رّضً ؽذٚد اٌفئبد ٚلذ ٚفشد اِىب١ٔخ رٕظ١ُ عذٚي   

وّب فٟ  7132ٌٍزٛص٠ؼبد اٌزىشاس٠خ ٌٍىضبفخ اٌؾغبث١خ اٌؼبِخ أللؼ١خ ِؾبفظخ االٔجبس ٌغٕخ 

 ( .1اٌغذٚي )

 (4جدول )

اللوغاريتمي لسنة جدول التوزيع التكراري لكثافة السكان الحسابية العامة حسب التحويل 

2112 

 ػذد انخكشاساث طىل انفئت انفئت

 3 2 2.0ــ  5.0

 2 4.0 ..4ــ  2.3

 3 23.2 5..6ــ  4.0

 2 355.5 3.2.0ــ  4..6
 (.1اٌّظذس: ِٓ ؽغبة اٌجبؽش ثبالػزّبد ػٍٝ عذٚي )  

( ، اْ ؽش٠مخ اٌزؾ٠ًٛ اٌٍٛغبس٠زّٟ لذ اػبدد اٌزٛص٠غ ٠1ظٙش ِٓ اٌغذٚي اٌزىشاسٞ )    

( 7.1ــــ  1.1ثشىً ِخزٍف ػٓ رٛص٠غ اٌفئبد ِزغب٠ٚخ االؽٛاي ، فبؽزفظذ اٌفئخ االٌٚٝ )

االلً ل١ّخ ثٛاؽذح ِٓ اٌزىشاساد فمؾ ث١ّٕب وبٔذ رؾزفع ثغذ ِشب٘ذاد ، فٟ ؽ١ٓ اسرفؼذ 

فئخ اٌضب١ٔخ اٌٝ اصٕز١ٓ ثؼذ اْ وبْ ِشب٘ذح ٚاؽذح ، ٚظٙشد فٟ اٌفئخ اٌضبٌضخ اٌّشب٘ذاد فٟ اٌ

اػٍٝ اٌّشب٘ذاد ٚاٌزٟ ثٍغذ صالس ثؼذ اْ وبٔذ رخٍٛ ِٓ اٞ ِشب٘ذح . اِب اٌفئخ االخ١شح 
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 ( 2العدد )

 2029( زورانح)

 

  (717(  

 

اٌشاثؼخ فبسرفؼذ ف١ٙب اٌّشب٘ذاد اٌٝ اصٕز١ٓ ثؼذ وبٔذ ٚاؽذح فمؾ . ٚ٘زا ٠ؼٕٟ اْ ؽش٠مخ 

 ذ اػذد اٌزٛص٠غ اٌزىشاسٞ ٚعؼٍزٗ اوضش اػزذاالً .اٌزؾ٠ًٛ اٌٍٛغبس٠زّٟ ل

( ٠ٚ3ُظٙش رّض١ً ٔزبئظ ٘زا اٌزظ١ٕف ػٍٝ خبسؽخ اٌزؾ٠ًٛ اٌٍٛغبس٠زّٟ فٟ اٌخبسؽخ )    

رجب٠ٕبً ِىب١ٔبً ٌٍىضبفخ اٌؾغبث١خ اٌؼبِخ ، ٚوشفذ ػٓ ؽمبئك رفظ١ٍ١خ فٟ اٌزٛص٠غ ٌُ رىٓ ِٛعٛدح 

ــ  5.0ؽ١ش رظٙش ِغّٛػخ اٌىضبفخ اٌؾغبث١خ اٌؼبِخ االدٔٝ ) فٟ خبسؽخ االؽٛاي اٌّزغب٠ٚخ ،

، ٚرظٙش ِغّٛػخ اٌىضبفخ اٌؾغبث١خ اٌؼبِخ  ؽجخٚؽذح ِغبؽ١خ ٚاؽذح ٟٚ٘ لؼبء اٌش فٟ (2.0

. اِب اٌفئخ اٌضبٌضخ زغبٚسربْ ّ٘ب لؼبء ػٕخ ٚساٖٚ ِ زبِْغبؽ١ ٚؽذربْ( فٟ ..4ــ  2.3اٌضب١ٔخ )

ٚؽذ٠ضخ ٚٚاؽذح ١٘ذ  ربِْزغبٚس اصٕزبْ ؽذاد ِغبؽ١خ( ، فمذ ػّذ صالس 5ٚ..6ــ  4.0)

( راد اٌىضبفخ اٌؾغبث١خ اٌؼبِخ 3.2.0ــ  4..6ٚػّذ اٌفئخ اٌشاثؼخ ) ِٕفظٍخ ٟٚ٘ اٌمبئُ

  . شِبدٞ ٚاٌفٍٛعخاٌ ّبٚ٘ ربْ ِغبؽ١زبْ ِزغبٚسربْاالػٍٝ ٚؽذ

ٟ ؽبٌخ اٌزٛص٠غ ٚاْ رم٠ُٛ اٌزظ١ٕف ٚفك ٘زٖ اٌطش٠مخ ٠ظٙش رفٛق ٘زٖ اٌطش٠مخ ػٍٝ عبثمزٙب ف 

اٌٍّزٛٞ اٌزٛاء ِٛعت ٚلذ وشفذ ػٓ ؽمبئك رفظ١ٍ١خ ٌٍزجب٠ٓ اٌّىبٟٔ ٌٍىضبفخ اٌؾغبث١خ اٌؼبِخ ٌُ 

 رىٓ ِٛعٛدح فٟ ؽش٠مخ االؽٛاي اٌّزغب٠ٚخ ٌٍفئبد . 

 طشَمت انجزوس انخشبُؼُت . -3

 رُ رظ١ٕف اٌج١بٔبد اٌٝ فئبد ٚفك ٘زٖ اٌطش٠مخ ِٓ خالي اٌخطٛاد اٌزب١ٌخ :  

 33.9121= 317.1ا٠غبد اٌغزس اٌزشث١ؼٟ ألػٍٝ ل١ّخ فٟ اٌزٛص٠غ ٚلذس٘ب  - أ

 1.2123 = 5.5ا٠غبد اٌغزس اٌزشث١ؼٟ أللً ل١ّخ فٟ اٌزٛص٠غ ٚلذس٘ب  - ة

ثزمغ١ُ اٌفشق ث١ٓ اوجش ل١ّخ ٚالً ل١ّخ فٟ اٌخطٛر١ٓ اٌغبثمز١ٓ ػٍٝ ػذد اٌفئبد ٔؾظً  - د

ٚرّضً ٘زٖ ل١ّخ صبثزخ رؼبف ٌىً  2.4550= 1÷  33.7117ػٍٝ إٌز١غخ اٌزب١ٌخ : 

 ( .1عزس رشث١ؼٟ ثبٌزغٍغً وّب فٟ اٌغذٚي )

 

 (5جدول )

لكثافة السكان الحسابية العامة لسنة  واالعداد المقابلة جذر التربيعيالقيمة المضافة وال

2112 

 انؼذد انممببم نهجزس انخشبُؼٍ انجزس انخشبُؼٍ انمُمت انمضبفت

 5.0 5.5553 ــــ

2.4550 6.03.3 32.6 

2.4550 3.6223 .5 

2.4550 2.3223 46.6 

2.4550 33.2656 3.2.0 
 (.3اٌّظذس: ِٓ ؽغبة اٌجبؽش ثبالػزّبد ػٍٝ عذٚي )

اْ ل١ُ االػذاد اٌّمبثٍخ ٌٍغزٚس اٌزشث١ؼ١خ رّضً ؽذٚد اٌفئبد ٚلذ ١٘أد ٌٕب اِىب١ٔخ رشر١ت   

وّب  7132عذٚي ٌٍزٛص٠ؼبد اٌزىشاس٠خ ٌٍىضبفخ اٌؾغبث١خ اٌؼبِخ أللؼ١خ ِؾبفظخ االٔجبس ٌغٕخ 

 ( .1فٟ اٌغذٚي )
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 (6جدول )

لسنة  طريقة الجذر التربيعيجدول التوزيع التكراري لكثافة السكان الحسابية العامة حسب 

2112 

 عدد التكرارات طول الفئة الفئة

 6 33.4 32.6ــ  5.0

 6 25.3 5.ــ  ..32

 1 6.2. 46.6ــ  5.3.

 3 02.3 3.2.0ــ  ..46
 (.1اٌّظذس: ِٓ ؽغبة اٌجبؽش ثبالػزّبد ػٍٝ عذٚي )  

( اْ ؽش٠مخ اٌزؾ٠ًٛ ثطش٠مخ اٌغزس اٌزشث١ؼٟ لذ اػبدد ٠1ظٙش ِٓ اٌغذٚي اٌزىشاسٞ )   

( االلً  37.1ــــ  1.1اٌزٛص٠غ ثشىً ِخزٍف ػٓ اٌطش٠مز١ٓ اٌغبثمز١ٓ فبؽزفظذ اٌفئخ االٌٚٝ )

ل١ّخ ثضالس ِٓ اٌزىشاساد فمؾ ث١ّٕب وبٔذ رؾزفع اٌفئخ االٌٚٝ ػّٓ رٛص٠غ اٌفئبد ِزغبٚٞ 

غذ ِشب٘ذاد ٚاٌزؾ٠ًٛ اٌٍٛغبس٠زّٟ ثّشب٘ذح ٚاؽذح فٟ ؽ١ٓ اسرفغ فٟ اٌفئخ اٌضب١ٔخ االؽٛاي ث

( اٌٝ صالس رىشاساد ثؼذ اْ وبْ ِشب٘ذح ٚاؽذح فٟ اٌزٛص٠غ اٌزٞ رزغبٜٚ ف١ٗ 5.ــ  ..32)

ــ  5.3.اؽٛاي اٌفئبد ِٚشب٘ذربْ ثطش٠مخ اٌزؾ٠ًٛ اٌٍٛغبس٠زّٟ ، ٚظٙشد فٟ اٌفئخ اٌضبٌضخ )

ٚاؽذح ثؼذ اْ وبٔذ رخٍٛ ِٓ اٞ ِشب٘ذح ػّٓ رٛص٠غ اٌفئبد ِزغبٚٞ ( ِشب٘ذح 46.6

ــ  ..46االؽٛاي ٚصالس ِشب٘ذاد ثطش٠مخ اٌزؾ٠ًٛ اٌٍٛغبس٠زّٟ . اِب اٌفئخ االخ١شح اٌشاثؼخ)

( فىبٔذ ف١ٙب ِشب٘ذح ٚاؽذح فمؾ ِضً ؽش٠مخ االؽٛاي اٌّزغب٠ٚخ ث١ّٕب وبٔذ ف١ٙب 3.2.0

ّٟ . ٚ٘زا ٠ؼٕٟ اْ ؽش٠مخ اٌزؾ٠ًٛ ثبٌغزس اٌزشث١ؼٟ لذ ِشب٘ذربْ ثطشلخ اٌزؾ٠ًٛ اٌٍٛغبس٠ز

اػبدد اٌزٛص٠غ اٌزىشاسٞ ثشىً ِخزٍف ػٓ اٌطش٠مز١ٓ اٌغبثمز١ٓ ، ٚافؼً ِٓ ؽش٠مخ اٌزٛص٠غ 

ٌٍفئبد راد االؽٛاي اٌّزغب٠ٚخ ؛ ٌؼذَ خٍٛ اٞ فئخ ِٓ اٌّشب٘ذاد ، ٚػٍٝ اٌشغُ ِٓ ٘زا فمذ 

 ٌزؾ٠ًٛ اٌٍٛغبس٠زّٟ.عبءد الً اػزذاالً فٟ اٌزٛص٠غ ِٓ ؽش٠مخ ا

( رجب٠ٕبً ٠ٚ3ُظٙش رّض١ً ٔزبئظ ٘زا اٌزظ١ٕف ػٍٝ خبسؽخ اٌغزس اٌزشث١ؼٟ فٟ اٌخبسؽخ )    

ً ٌٍىضبفخ اٌؾغبث١خ اٌؼبِخ ، ٚرٛص٠غ ِخزٍف ػٓ خبسؽخ االؽٛاي اٌّزغب٠ٚخ ٚاٌزؾ٠ًٛ  ِىب١ٔب

 فٟ صالس (32.6ــ  5.0ؽ١ش رظٙش ِغّٛػخ اٌىضبفخ اٌؾغبث١خ اٌؼبِخ االدٔٝ ) اٌٍٛغبس٠زّٟ ،

، ٚرظٙش ِغّٛػخ اٌىضبفخ  ؽجخ ، ػٕخ ، ساٖٚ(اٌش) الؼ١خٟ٘  ِزغبٚسح ِغبؽ١خ ادٚؽذ

وزٌه فٟ صالس ٚؽذاد ِغبؽ١خ اصٕزبْ ِزغبٚسربْ ّ٘ب  (5.ــ  ..32اٌؾغبث١خ اٌؼبِخ اٌضب١ٔخ )

 ( ، فمذ ػّذ46.6ــ  5.3.. اِب اٌفئخ اٌضبٌضخ )١٘ذ ٚؽذ٠ضخ ٚٚؽذح ِٕفظٍخ ٟٚ٘ لؼبء اٌمبئُ 

( راد اٌىضبفخ 3.2.0ــ  ..46ٚػّذ اٌفئخ اٌشاثؼخ )ٟٚ٘ لؼبء اٌشِبدٞ ،   ِغبؽ١خ ٚؽذح

 .لؼبء اٌفٍٛعخ اٌؾغبث١خ اٌؼبِخ االػٍٝ 

ٚاْ رم٠ُٛ اٌزظ١ٕف ٚفك ٘زٖ اٌطش٠مخ ٠ظٙش رفٛق ٘زٖ اٌطش٠مخ ػٍٝ ؽش٠مخ االؽٛاي     

بءد الً اػزذاالً فٟ اٌزٛص٠غ اٌّزغب٠ٚخ ٌٍفئبد فٟ ؽبٌخ اٌزٛص٠غ اٌٍّزٛٞ اٌزٛاء ِٛعت ٌىٕٙب ع

 ػٓ ؽش٠مخ اٌزؾ٠ًٛ اٌٍٛغبس٠زّٟ .



 جملة جامعة األنيار للعلوم اإلنسانوة

 

 ( 2العدد )

 2029( زورانح)
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  طشَمت سكشبخش)انىسظ انحسببٍ( . -4

 رُ اؽزغبة ؽذٚد ٚاؽٛاي اٌفئبد ٌٍىضبفخ اٌؾغبث١خ اٌؼبِخ ٚفك اٌخطٛاد اٌزب١ٌخ :

 . 1.1اٌؾذ االدٔٝ ٌٍفئخ االٌٚٝ الً ل١ّخ ِٓ اٌّفشداد  - أ

اٌؾغبثٟ ٌٍّفشداد اٌزٟ رمً ل١ّزٙب ػٓ اٌٛعؾ اٌؾذ االدٔٝ ٌٍفئخ اٌضب١ٔخ ٘ٛ اٌٛعؾ  - ة

 7ٔغّخ/وُ 37.1اٌؾغبثٟ ٌغ١ّغ اٌّفشداد 

اٌؾذ االدٔٝ ٌٍفئخ اٌضبٌضخ ٘ٛ اٌٛعؾ اٌؾغبثٟ ٌغ١ّغ اٌّفشداد ٌٍىضبفخ اٌؾغبث١خ اٌؼبِخ   - د

 . 7ٔغّخ/وُ 11.1

اٌؾذ االدٔٝ ٌٍفئخ اٌشاثؼخ ٘ٛ اٌٛعؾ اٌؾغبثٟ ٌٍّفشداد اٌزٟ رض٠ذ ل١ّزٙب ػٓ اٌٛعؾ  - س

 .  7ٔغّخ/وُ 311.2اٌؾغبثٟ ٌغ١ّغ اٌّفشداد 

 . 7ٔغّخ/وُ 317.1اٌؾذ االػٍٝ ٌٍفئخ اٌشاثؼخ ٘ٛ اػٍٝ ل١ّخ فٟ اٌّفشداد  - ط

 ( . 2ٚثؾغت ِب عجك فغزىْٛ اٌفئبد ٚاؽٛاٌٙب ٚػذد اٌزىشاساد وّب فٟ اٌغذٚي )

 (2جدول )
 2112تر لسنة جدول التوزيع التكراري لكثافة السكان الحسابية العامة حسب طريقة سكرب

 عدد التكرارات طول الفئة الفئة

 6 32 32.0ــ  5.0

 6 22.5 60.6 ــ 32.3

 3 34.2 356.3ــ  ..60

 3 64.4 3.2.0ــ  356.5
 (.3اٌّظذس: ِٓ ؽغبة اٌجبؽش ثبالػزّبد ػٍٝ عذٚي )

وبْ رٛص٠غ اٌّشب٘ذاد  ؽش٠مخ عىشثزش )اٌٛعؾ اٌؾغبثٟ( ( ا٠2ُْظٙش اٌغذٚي اٌزىشاسٞ )   

ػٍٝ اٌفئبد ِخزٍف ػٓ اٌطش٠مز١ٓ اٌغبثمز١ٓ االؽٛاي اٌّزغب٠ٚخ ٚاٌزؾ٠ًٛ اٌٍٛغبس٠زّٟ ث١ّٕب 

عبء رٛص٠ؼٙب ِشبثٗ ٌطش٠مخ اٌغزس اٌزشث١ؼٟ ػٍٝ اٌشغُ ِٓ اخزالف ؽذٚد اٌفئبد ٚاؽٛاٌٙب ، 

( االلً ل١ّخ ثضالس ِٓ اٌّشب٘ذاد ، فٟ ؽ١ٓ اؽزفظذ 32.0ــ  5.0فبؽزفظذ اٌفئخ االٌٚٝ )

ــ  ..60( ا٠ؼبً ثضالس ِٓ اٌّشب٘ذاد ، ٚظٙشد فٟ اٌفئخ اٌضبٌضخ )60.6 ــ 32.3ٌضب١ٔخ )اٌفئخ ا

( فىبٔذ ف١ٙب 3.2.0ــ  356.5( ِشب٘ذح ٚاؽذح فمؾ . اِب اٌفئخ االخ١شح اٌشاثؼخ )356.3

ِشب٘ذح ٚاؽذح فمؾ ا٠ؼبً . ٚ٘زا ٠ؼٕٟ اْ ؽش٠مخ عىشثزش )اٌٛعؾ اٌؾغبثٟ( لذ اػبدد اٌزٛص٠غ 

ىً افؼً ِٚخزٍف ػٓ ؽش٠مخ االؽٛاي اٌّزغب٠ٚخ ؛ ٌؼذَ خٍٛ اٞ فئخ ِٓ اٌزىشاسٞ ثش

اٌّشب٘ذاد ٚػٍٝ اٌشغُ ِٓ ٘زا فمذ عبءد الً اػزذاالً فٟ اٌزٛص٠غ ِٓ ؽش٠مخ اٌزؾ٠ًٛ 

 اٌٍٛغبس٠زّٟ ٚشج١ٙخ ِغ ؽش٠مخ اٌغزس اٌزشث١ؼٟ.

فٟ  اٌؾغبثٟ(٠ُٚظٙش رّض١ً ٔزبئظ ٘زا اٌزظ١ٕف ػٍٝ اٌخبسؽخ ٚفك ؽش٠مخ عىشثزش )اٌٛعؾ     

( رجب٠ٓ ِخزٍف ػٓ اٌزٛص٠غ فٟ خبسؽخ االؽٛاي اٌّزغب٠ٚخ ٚخبسؽخ اٌٍٛغبس٠زُ 3اٌخبسؽخ )

ٚشج١ٙخ ٌخبسؽخ اٌزظ١ٕف ػٍٝ اعبط اٌغزس اٌزشث١ؼٟ ، ٚاْ رم٠ُٛ اٌزظ١ٕف ٚفك ٘زٖ اٌطش٠مخ 

٠ظٙش رفٛق ٘زٖ اٌطش٠مخ ػٍٝ ؽش٠مخ االؽٛاي اٌّزغب٠ٚخ ٌٍفئبد فٟ ؽبٌخ اٌزٛص٠غ اٌٍّزٛٞ 

 ٌزٛاء ِٛعت ٌىٕٙب عبءد الً اػزذاالً فٟ اٌزٛص٠غ ػٓ ؽش٠مخ اٌزؾ٠ًٛ اٌٍٛغبس٠زّٟ .ا



 إواد حممد خملف العدوان                  د. 
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اْ رم٠ُٛ ؽشق اٌزظ١ٕف ٌٍج١بٔبد اٌٍّز٠ٛخ اٌزٛاء ا٠غبثٟ فٟ ٘زا اٌّجؾش ٠ُظٙش رفٛق        

ؽش٠مخ اٌزؾ٠ًٛ اٌٍٛغبس٠زّٟ ػٍٝ اٌطشق االخشٜ ٌزؾم١مٙب افؼً اٌّؼب١٠ش ثبٌم١بط ٌٍطشق 

مك اٌزظ١ٕف اٌغ١ذ ثؾ١ش ٌُ رخٍٛ اٞ فئخ ِٓ اٌزىشاساد ٌُٚ رظٙش اٞ ِفشدح االخشٜ اٌزٟ رؾ

 ثأوضش ِٓ فئخ ، ٚلذ أفشدد ٘زٖ اٌطش٠مخ فٟ رٛص٠غ اٌّفشداد رٛص٠ؼبً اوضش رٛاصٔبً .

 انمبحث انثبنٍ

 طشق حصنُف انبُبنبث انكمُت انمهخىَت انخىاء سبنببً انً فئبث

( ؛ ألٔٙب ِؼجشح 8اٌغذٚي ) 7132فظخ االٔجبس ٌغٕخ أُخزد ٔغجخ عىبْ اٌش٠ف فٟ الؼ١خ ِؾب   

ظٙش اٌؼّٛد اٌزٞ ٠ؾزفع ٠  ػٓ ٔٛػ١خ ٘زا االٌزٛاء فٟ اٌج١بٔبد اٌى١ّخ اٌٍّز٠ٛخ اٌزٛاء عبٌت ، ٚ

للشكل  اٌزىشاساد فٟ االػّذح االخشٜ ث١ّٕباٌشىً  ؽشف ٔٙب٠خ ثأوجش ػذد ِٓ اٌزىشاساد فٟ

 .( 2ادنى كما في الشكل )

 (8جدول )
 2112في اقضية محافظة االنبار لسنة نسبة سكان الريف من مجموع السكان 

 القائم الرطبة حديثة راوه عنة الفلوجة هيت الرمادي القضاء

 03.2 60.3 ..25 2..2 2..6 .0 0.5. 03.3 نسبة سكان الريف

اٌظبدسح ِٓ اٌغٙبص اٌّشوضٞ  7132اٌّظذس: ِٓ ؽغبة اٌجبؽش ثبالػزّبد ػٍٝ رمذ٠شاد عىبْ اٌؼشاق ٌغٕخ 

 ٌإلؽظبء ،  ٚصاسح اٌزخط١ؾ اٌؼشال١خ 

 (2شكم )

 2112المدرج التكراري لنسبة سكان الريف في اقضية محافظة االنبار لسنة 

 
 (. 9اٌّظذس: ثبالػزّبد ػٍٝ عذٚي )

 

 

1 

1 

2 

3 

4 

24.9 - 32.2 32.8 - 41.5 41.6 - 48.3 48.4 - 56.1 

 التكرار

 الفئات



 جملة جامعة األنيار للعلوم اإلنسانوة

 

 ( 2العدد )

 2029( زورانح)

 

  (711(  

 

 انمخسبوَت نهفئبث . طشَمت االطىال -1

( 9اٌغذٚي )ثؼذ اعشاء اٌؼ١ٍّبد اٌؾغبث١خ رُ اٌؾظٛي ػٍٝ اٌفئبد اٌّزغب٠ٚخ االؽٛاي       

ــ  17.8اِب فٟ اٌفئخ ) .( ، ٚلؼذ ػّٕٙب ِشب٘ذربْ 17.2ــ  71.9ػُ فئبد الٍٙب )ؽ١ش 

ً ٛلؼذ ف( ، 11.1 ( عٜٛ 18.1ــ  11.1ِشب٘ذربْ فٟ ؽ١ٓ ٌُ رظٙش فٟ اٌفئخ اٌضبٌضخ ) ا٠ؼب

( اػٍٝ اٌّشب٘ذاد ثٍغذ صالس 11.3ــ  18.1اٌفئخ اٌشاثؼخ ) ٓػّ ٚلؼذِشب٘ذح ٚاؽذح ، ٚ

 ِشب٘ذاد.

 (9جدول )
 2112حسب الفئات المتساوية الطول لسنة  لنسبة سكان الريف جدول التوزيع التكراري

 ػذد انخكشاساث طىل انفئت انفئت

 2 2.8  32.2 ــ 24.9

 2 2.8  41.5 ــ 32.8

 1 2.8  48.3 ــ 41.6

 3 2.8  56.1 ــ 48.4
 (.8اٌّظذس: ِٓ ؽغبة اٌجبؽش ثبالػزّبد ػٍٝ عذٚي )

      

( ٌٍزٛص٠غ اٌّىبٟٔ ٌظب٘شح ٔغجخ اٌغىبْ فٟ س٠ف ِؾبفظخ االٔجبس 7ِٓ خالي اٌخبسؽخ )      

ثؾغت اٌفئبد اٌّزغب٠ٚخ االؽٛاي ، ٔالؽع رٛص٠غ ٔغجخ عىبْ اٌش٠ف ٚرجب٠ٕٙب ػٍٝ اٌخبسؽخ ؛ 

فٟ صالس ٚؽذاد ) 11.3ــ  18.1) عىبْ اٌش٠ف االوضش ل١ّخؽ١ش رظٙش ِغّٛػخ ٔغجخ 

)اٌشِبدٞ ٚاٌفٍٛعخ( ، ٚٚؽذح ِغبؽ١خ ِٕفظٍخ ٟ٘ اٌمبئُ ،  ِغبؽ١خ ٚؽذربْ ِزغبٚسربْ

االلً فٟ ٔغجخ عىبْ اٌش٠ف ٚؽذربْ ِغبؽ١زبْ  (17.2ــ  71.9)ٚظٙشد فٟ اٌفئخ االٌٚٝ 

ظٙشد ٚؽذربْ ِغبؽ١زبْ ( وزٌه 11.1ــ  17.8ٚاٌفئخ اٌضب١ٔخ )ِزغبٚسربْ ّ٘ب ساٖٚ ٚؽذ٠ضخ ، 

( ٚؽذح ِغبؽ١خ ٚاؽذح فٟ 48.3 ــ 41.6اٌضبٌضخ )ِزغبٚسربْ ّ٘ب ػٕخ ٚاٌشؽجخ ، ٚشٍّذ اٌفئخ 

 .١٘ذ ٟٚ٘ الً اٌفئبد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 إواد حممد خملف العدوان                  د. 

 الياحث مزهر جميل نهر اجلابري
 

االدًخدام االفضل لطرق تصنوف فىات 

 الظواهر السكانوة على خرائط املساحات
 

)712 ) 
 

 

 (2خارطة )

 نسبة سكان الريف

 االطوال المتساوية                                       لوغاريتم                         

  لوغاريتم                   

 

 

 

 

 

 

 

 سكربتر            تربيعي                   

  

 

 

 

 

 

 

 

 ا

لسنة  055555: 3لمصدر: جمهورية العراق، الهيئة العامة للمساحة ، خريطة األنبار االدارية ، مقياس ا

 (..3، 36، 33،  2، وجدول ) 2555



 جملة جامعة األنيار للعلوم اإلنسانوة

 

 ( 2العدد )

 2029( زورانح)

 

  (718(  

 

   

 طشَمت انخحىَم انهىغبسَخمٍ . -2

ثؼذ اعشاء ٔفظ اٌخطٛاد اٌزٟ رخض اٌزؾ٠ًٛ اٌٍٛغبس٠زّٟ وّب فٟ اٌّجؾش االٚي    

اعزخشعٕب ٌٛغبس٠زُ اػٍٝ ٚادٔٝ ل١ّخ ٚؽذدٔب اٌفشق ٚاعزخٍظٕب اٌم١ّخ اٌّؼبفخ ٚاالػذاد 

 ( .31اٌّمبثٍخ ٌٍٛغبس٠زُ ؽظٍٕب ػٍٝ اٌغذٚي )

 (11جدول )

 2112لنسبة سكان الريف لسنة القيمة المضافة واللوغاريتمات واالعداد المقابلة  

 انؼذد انممببم نهىغبسَخم انهىغبسَخم انمُمت انمضبفت

 2..2 3.6233 ـــ

5.5442 3..4.6 65.0 

5.5442 3.0520 65.6 

5.5442 3.3355 .0.5 

5.5442 3.5.42 03.3 
 (.8اٌّظذس: ِٓ ؽغبة اٌجبؽش ثبالػزّبد ػٍٝ عذٚي )   

 

( اٌزٞ ٠ّضً ؽذٚد اٌفئبد ؽظٍٕب ػٍٝ عذٚي ٌٍزٛص٠ؼبد 31ثبالػزّبد ػٍٝ اٌغذٚي )      

 ( .33وّب فٟ اٌغذٚي ) 7132اٌزىشاس٠خ ٌٕغجخ اٌغىبْ اٌش٠ف أللؼ١خ ِؾبفظخ االٔجبس ٌغٕخ 

 (11جدول )

 2112حسب التحويل اللوغاريتمي لسنة  نسبة سكان الريفجدول التوزيع التكراري ل

 ػذد انخكشاساث انفئتطىل  انفئت

2..2 – 65.0 0.3 2 

65.3 – 65.6 3.4 2 

65.. – .0.5 4.. 1 

.0.4 – 03.3 35.. 6 
 (.9اٌّظذس: ِٓ ؽغبة اٌجبؽش ثبالػزّبد ػٍٝ عذٚي )

( اْ ؽش٠مخ اٌزؾ٠ًٛ اٌٍٛغبس٠زّٟ رطبثمذ فٟ رٛص٠غ ٠33 ظٙش ِٓ اٌغذٚي اٌزىشاسٞ )     

اٌّشب٘ذاد وّب فٟ ؽش٠مخ االؽٛاي اٌّزغب٠ٚخ ثبٌشغُ ِٓ اخزالف ؽذٚد اٌفئبد ٚاؽٛاٌٙب ، 

( ثبصٕزبْ ِٓ اٌّشب٘ذاد ِٚضٍٙب ِٓ اٌّشب٘ذاد فٟ اٌفئخ 65.0 – 2..2فبؽزفظذ اٌفئخ االٌٚٝ )

( فظٙش ف١ٙب ِشب٘ذح ٚاؽذح ، 0.5. – ..65( . اِب اٌفئخ اٌضبٌضخ )65.6 – 65.3اٌضب١ٔخ )

 ( ٟٚ٘ صالس ِشب٘ذاد .03.3 – 0.4.ٚاوجش اٌّشب٘ذاد عبءد فٟ اٌفئخ اٌشاثؼخ )

( ٌٕغجخ عىبْ ٠ٚ7 ظٙش فٟ اٌخبسؽخ اٌزٟ رّضً ٔزبئظ اٌزظ١ٕف اٌٍٛغبس٠زّٟ فٟ اٌخبسؽخ )      

ٛص٠غ ٌُ ٠ظٙش اخزالفبً ػٓ خبسؽخ االؽٛاي اٌّزغب٠ٚخ ٌٍفئبد ثً اٌش٠ف اْ اٌزجب٠ٓ اٌّىبٟٔ ٌٍز

وبْ ِزطبثمب ، فٙزا ٠ؼٕٟ أٙب ٌُ رىشف ػٓ ؽمبئك اوضش رفظ١ٍ١خ ٌزٛص٠غ ظب٘شح ٔغجخ عىبْ 

 اٌش٠ف رفٛق ِب وشفذ ػٕٗ خبسؽخ االؽٛاي اٌّزغب٠ٚخ   . 

 



 إواد حممد خملف العدوان                  د. 

 الياحث مزهر جميل نهر اجلابري
 

االدًخدام االفضل لطرق تصنوف فىات 

 الظواهر السكانوة على خرائط املساحات
 

)719 ) 
 

 طشَمت انجزوس انخشبُؼُت . -3

ثؼذ اعشاء ٔفظ اٌخطٛاد ٌزظ١ٕف اٌفئبد اٌزٟ رخض ؽش٠مخ اٌغزٚس اٌزشث١ؼ١خ ِضً ِب فؼٍٕب    

، ٚأللً ل١ّخ  422..5فٟ اٌّجؾش االٚي ، فمذ وبْ اٌغزس اٌزشث١ؼٟ ألػٍٝ ل١ّخ فٟ اٌزٛص٠غ 

ٚثزمغ١ُ اٌفشق ث١ٓ اوجش ل١ّخ ٚالً ل١ّخ فٟ اٌخطٛر١ٓ اٌغبثمز١ٓ ػٍٝ  2422..فٟ اٌزٛص٠غ 

ٚاٌزٟ رّضً ل١ّخ صبثزخ رؼبف ٌىً عزس رشث١ؼٟ (  5.320ئبد ؽظٍٕب ػٍٝ إٌز١غخ )ػذد اٌف

 ( .37ثبٌزغٍغً وّب فٟ اٌغذٚي )

( 37ٚثؼذ ؽظٌٕٛب ػٍٝ ل١ُ االػذاد اٌّمبثٍخ ٌٍغزٚس اٌزشث١ؼ١خ اٌزٟ رّضً ؽذٚد اٌفئبد عذٚي)   

بفظخ االٔجبس ٌغٕخ ٔظّٕب عذٚي ٌٍفئبد ٚاٌزٛص٠ؼبد اٌزىشاس٠خ ٌٕغجخ عىبْ اٌش٠ف أللؼ١خ ِؾ

 (.31اٌغذٚي ) 7132

 (12جدول )

 2112واالعداد المقابلة  لنسبة سكان الريف لسنة  جذر التربيعيالقيمة المضافة وال

 انؼذد انممببم نهجزس انخشبُؼٍ انجزس انخشبُؼٍ انمُمت انمضبفت

 24.9 4.9899 ــــ

1.625 5.6149 31.5 

1.625 6.2399 38.9 

1.625 6.8649 42.1 

1.625 2.4899 56.1 
 (.8اٌّظذس: ِٓ ؽغبة اٌجبؽش ثبالػزّبد ػٍٝ عذٚي )

اْ ؽش٠مخ اٌزؾ٠ًٛ ثطش٠مخ اٌغزس اٌزشث١ؼٟ رّبصٍذ ، ( ٠31 ظٙش ِٓ اٌغذٚي اٌزىشاسٞ )       

فٟ ػذد اٌّشب٘ذاد فٟ وً فئخ ،  ِغ ؽش٠مخ اٌزؾ٠ًٛ اٌٍٛغبس٠زّٟ ٚؽش٠مخ االؽٛاي اٌّزغب٠ٚخ

ــ  71.9، فبؽزفظذ اٌفئخ االٌٚٝ ) ػٍٝ اٌشغُ ِٓ اخزالف اٌؾذٚد اٌذ١ٔب ٚاٌؼ١ٍب ٌٍفئبد ث١ّٕٙب

(. اِب 18.9ــ  13.1فٟ اٌفئخ اٌضب١ٔخ ) ٌّشب٘ذادِٚضٍٙب ِٓ ا ّشب٘ذاد( ثبصٕزبْ ِٓ ا13.1ٌ

عبءد فٟ اٌفئخ  ّشب٘ذاداوجش اٌٚاؽذح ، ٚ ِشب٘ذح ( فظٙشد ف١ٙب12.3ــ  19اٌفئخ اٌضبٌضخ )

 ( ٟٚ٘ صالس .11.3ــ  12.7اٌشاثؼخ )

 (13جدول )

 2112لسنة  طريقة الجذر التربيعيحسب لنسبة سكان الريف جدول التوزيع التكراري 

 ػذد انخكشاساث طىل انفئت انفئت

 2 6.6   31.5 ــ 24.9

 2 2.4 38.9 ــ 31.6

 1 8.2  42.1 ــ 39

 3 9   56.1 ــ 42.2
 (.31اٌّظذس: ِٓ ؽغبة اٌجبؽش ثبالػزّبد ػٍٝ عذٚي )

( ٌٕغجخ ٠ٚ7 ظٙش فٟ اٌخبسؽخ اٌزٟ رّضً ٔزبئظ اٌزظ١ٕف ثبٌغزس اٌزشث١ؼٟ فٟ اٌخبسؽخ )      

ً ػٓ خبسؽخ االؽٛاي اٌّزغب٠ٚخ  عىبْ اٌش٠ف اْ اٌزجب٠ٓ اٌّىبٟٔ ٌٍزٛص٠غ ٌُ ٠ظٙش اخزالفب



 جملة جامعة األنيار للعلوم اإلنسانوة

 

 ( 2العدد )

 2029( زورانح)

 

  (731(  

 

ٌٍفئبد ٚخبسؽخ اٌزؾ٠ًٛ اٌٍٛغبس٠زّٟ ثً وبْ ِزطبثمب ، فٙزا ٠ؼٕٟ أٙب ٌُ رىشف ػٓ ؽمبئك 

اوضش رفظ١ٍ١خ ٌزٛص٠غ ظب٘شح ٔغجخ عىبْ اٌش٠ف رفٛق ِب وشفذ ػٕٗ خبسؽخ االؽٛاي 

 اٌّزغب٠ٚخ ٚخبسؽخ اٌزؾ٠ًٛ اٌٍٛغبس٠زّٟ   .   

  طشَمت سكشبخش)انىسظ انحسببٍ( . -4

اٌؾغبث١خ وّب فٟ اٌّجؾش االٚي ٌزظ١ٕف اٌفئبد ؽغت ٘زٖ اٌطش٠مخ رُ  ثؼذ اعشاء اٌؼ١ٍّبد    

اٌؾذ االدٔٝ ٌٍفئخ اٌضب١ٔخ  ، ٚوبْ اٌؾذ  11.1، ٚ 71.9رؾذ٠ذ ادٔٝ ل١ّخ وؾذ ادٔٝ ٌٍفئخ االٌٚٝ 

 11.3، ٚاػٍٝ ل١ّخ فٟ اٌّفشداد 17، ٚاٌؾذ االدٔٝ ٌٍفئخ اٌشاثؼخ  13.7االدٔٝ ٌٍفئخ اٌضبٌضخ 

ٍفئخ اٌشاثؼخ . ٚثؾغت ِب عجك فغزىْٛ اٌفئبد ٚاؽٛاٌٙب ٚػذد اٌزىشاساد وّب ٟ٘ اٌؾذ االػٍٝ ٌ

 ( . 31فٟ اٌغذٚي )

 (14جدول )

جدول التوزيع التكراري لنسبة سكان الريف حسب طريقة سكربتر )الوسط الحسابي( لسنة 

2112 

 عدد التكرارات طول الفئة الفئة

2..2 – 65.6 0.. 2 

65.. – .3.3 35.5 2 

.3.2 – 03.2 35.5 2 

02 – 03.3 ..3 2 
 (.8اٌّظذس : ِٓ ؽغبة اٌجبؽش ثبالػزّبد ػٍٝ عذٚي )   

فٟ رٛص٠غ  ؽش٠مخ عىشثزش )اٌٛعؾ اٌؾغبثٟ( ( ا٠31ُْظٙش اٌغذٚي اٌزىشاسٞ )      

اٌّشب٘ذاد ػٍٝ اٌفئبد اػبد رٛص٠غ اٌّشب٘ذاد ثشىً ِخزٍف ػٓ اٌطشق اٌضالس اٌغبثمخ ، 

)االؽٛاي اٌّزغب٠ٚخ ، اٌزؾ٠ًٛ اٌٍٛغبس٠زّٟ ، ٚؽش٠مخ اٌغزس اٌزشث١ؼٟ( ، فغبء اٌزٛص٠غ 

ثظٛسح ِزٛاصٔخ )ِزغب٠ٚخ( ث١ٓ اٌفئبد فٟ اٌزىشاساد ، ؽ١ش رىشسد اٌّشب٘ذاد ِشربْ فٟ 

ٚ٘زا ٠ؼٕٟ اْ ؽش٠مخ عىشثزش )اٌٛعؾ اٌؾغبثٟ( لذ اػبدد اٌزٛص٠غ اٌزىشاسٞ ثشىً  وً فئخ .

افؼً ِٚخزٍف ػٓ اٌطشق االخشٜ ؛ ٌزٛص٠ؼٙب اٌّشب٘ذاد ثظٛسح ِزغب٠ٚخ ث١ٓ ع١ّغ اٌفئبد 

. 

( ٠ٚ7ُظٙش رّض١ً ٔزبئظ رظ١ٕف عىشثزش ػٍٝ اٌخبسؽخ  ٌٕغجخ عىبْ اٌش٠ف فٟ اٌخبسؽخ )    

ً اوضش ً ِىب١ٔب رفظ١الً ػٓ اٌزٛص٠غ فٟ خبسؽخ رٛص٠غ اٌفئبد ٌألؽٛاي اٌّزغب٠ٚخ ٚخبسؽخ  رجب٠ٕب

اٌزؾ٠ًٛ اٌٍٛغبس٠زّٟ ٚخبسؽخ اٌغزس اٌزشث١ؼٟ ؽ١ش عبء رٛص٠غ اٌّفشداد ِزٛاصْ ثبٌزّبَ . ار 

( ٚؽذربْ ِغبؽ١زبْ ِزغبٚسربْ )ساٖٚ ، ؽذ٠ضخ( ، 65.6 – 2..2ظٙش فٟ اٌّغّٛػخ االٌٚٝ )

ً فٟ اٌّغّٛػخ ا ( ٚؽذربْ ِغبؽ١زبْ ِزغبٚسربْ )ػٕخ ، 3.3. – ..65ٌضب١ٔخ )ٚظٙش ا٠ؼب

( ظٙشرب ٚؽذربْ ِغبؽ١زبْ ٌٚىٓ غ١ش 03.2 – 3.2.اٌشؽجخ( . اِب فٟ اٌّغّٛػخ اٌضبٌضخ )

( اٌزٟ رّضً اػٍٝ ل١ُ 03.3 – 02ِزغبٚسربْ ّٚ٘ب ١٘ذ ٚاٌمبئُ ، ٚفٟ اٌّغّٛػخ اٌشاثؼخ )

 سربْ ّ٘ب لؼبء اٌشِبدٞ  ٚاٌفٍٛعخ.    ٔغجخ عىبْ اٌش٠ف ظٙشد ٚؽذربْ ِغبؽ١زبْ ِزغبٚ



 إواد حممد خملف العدوان                  د. 

 الياحث مزهر جميل نهر اجلابري
 

االدًخدام االفضل لطرق تصنوف فىات 

 الظواهر السكانوة على خرائط املساحات
 

)733 ) 
 

٠ٚظٙش ِٓ ِمبسٔخ ٘زا اٌزٛص٠غ ِغ ِض١الرٗ اٌزٟ رُ رٕبٌٚٗ فٟ ٘زا اٌّجؾش أٗ اٌزٛص٠غ     

اٌٛؽ١ذ اٌزٞ رغبٜٚ فٟ ػذد اٌّفشداد ِب ث١ٓ اٌفئبد ، ِّب ٠ؼطٟ طٛسح الٔزظبَ رٛص٠غ 

 اٌّفشداد فٟ اٌّغّٛػبد الِض١ً ٌٗ فٟ اٌزم١ٕبد االخشٜ . 

ٚاْ رم٠ُٛ اٌزظ١ٕف فٟ ٘زا اٌّجؾش ٠ُظٙش رفٛق ٘زٖ اٌطش٠مخ )عىشثزش )اٌٛعؾ    

اٌؾغبثٟ((ػٍٝ اٌطشق االخشٜ فٟ ؽبٌخ اٌزٛص٠غ اٌٍّزٛٞ اٌزٛاء عبٌت ٌزؾم١مٙب اٌّؼب١٠ش اٌضالصخ 

اٌزٟ رؾمك اٌزظ١ٕف اٌغ١ذ ثؾ١ش ٌُ رخٍٛ اٞ فئخ ِٓ اٌزىشاساد ٌُٚ رظٙش اٞ ِفشدح ثأوضش ِٓ 

ك فٟ اٌطشق اٌضالس االٌٚٝ ، ٚلذ أفشدد ٘زٖ اٌطش٠مخ فٟ رٛص٠غ اٌّفشداد فئخ ، ٚ٘زا رؾم

                                          رٛص٠ؼبً ِزٛاصٔبً ، اٞ رٛص٠ؼبً ِزشبثٙب  .

 المبحث الثالث
 Uطرق تصنيف البيانات الكمية ذات التوزيع ذو الشكل 

٠ظٙش اٌؼّٛد اٌزٞ ٠ؾزفع ثأوجش ػذد ِٓ اٌزىشاساد فٟ فٟ ٘زا اٌزٛص٠غ ٌزظ١ٕف اٌج١بٔبد     

وسط الشكل كما  ثبرغبٖ ثبالٔخفبعرزذسط اٌزىشاساد فٟ االػّذح االخشٜ  ث١ّٕباٌشىً  ؽشفٟ

اٌغذٚي  7132ٚلذ رُ اخز ٔغجخ إٌٛع ٌغىبْ الؼ١خ ِؾبفظخ االٔجبس ٌغٕخ ( ، 6في الشكل )

 ( ؛ ألٔٗ ِؼجش ػٓ ٔٛػ١خ ٘زا االٌزٛاء .31)

 (15جدول )

 2112اقضية محافظة االنبار لسنة  نسبة النوع لمجموع سكان

 انمبئم انشطبت حذَثت ساوه ػنت انفهىجت هُج انشمبدٌ انمضبء

 6..15 154.5 153.3 ..152 154.3 .15 156.1 1..15 نسبت اننىع

اٌظبدسح ِٓ اٌغٙبص اٌّشوضٞ  7132اٌّظذس: ِٓ ؽغبة اٌجبؽش ثبالػزّبد ػٍٝ رمذ٠شاد عىبْ اٌؼشاق ٌغٕخ 

 ٌإلؽظبء ،  ٚصاسح اٌزخط١ؾ اٌؼشال١خ 

 (3شكم )

 2112المدرج التكراري لتوزيع نسبة النوع لسكان اقضية محافظة االنبار لسنة 

 
 (.31اٌّظذس: ثبالػزّبد ػٍٝ عذٚي )

1 

1 

2 

3 

4 

112.9 - 114.4 114.5 - 116 116.1 - 112.5 112.6 - 119 

 التكرار

 الفئات



 جملة جامعة األنيار للعلوم اإلنسانوة

 

 ( 2العدد )

 2029( زورانح)

 

  (737(  

 

 االطىال انمخسبوَت نهفئبث .طشَمت  -1

ٚلغّزٗ ػٍٝ   ٕغجخ إٌٛعٌ (319) ٚاطغش ل١ّخ (317.9) ثبعزخشاط اٌّذٜ ث١ٓ اوجش ل١ّخ     

( 31وّب فٟ اٌغذٚي )، ( ، ِٚٓ صُ اػبفزٗ إٌز١غخ اٌٝ اٌم١ّخ اٌذ١ٔب ٌٍزٛص٠غ ٚرىشاس اٌؼ١ٍّخ 1)

ش ٚلؼذ ػّٕٙب صالس ( ، ؽ311.1١ - 317.9اٌزٞ ٠ؼُ فئبد ِزغب٠ٚخ االؽٛاي الٍٙب )

فٟ ؽ١ٓ ٌُ رظٙش فٟ  ، ( ، ٚلؼذ ف١ٙب ِشب٘ذح ٚاؽذح311  - 311.1اِب فٟ اٌفئخ ) .ِشب٘ذاد 

  - 312.1( عٜٛ ِشب٘ذح ٚاؽذح ، ٚلذ ػّذ اٌفئخ اٌشاثؼخ )312.1 - 311.3اٌفئخ اٌضبٌضخ )

ٚلذ اظٙش اٌغذٚي اْ اٌّغّٛػز١ٓ االوجش فٟ  . ( صالس ِشب٘ذاد ِضٍٙب فٟ اٌفئخ اال319ٌٝٚ

اٌزىشاس وبٔزب اٌفئخ االٌٚٝ ٚاالخ١شح ؽ١ش ػّذ وً ِّٕٙب صالس رىشاساد ، ث١ّٕب ٌُ رؼُ 

 اٌفئبد اٌضب١ٔخ ٚاٌضبٌضخ عٜٛ رىشاس ٚاؽذ ٌىً ِّٕٙب . 

 (16جدول )
 2112حسب الفئات المتساوية الطول لسنة  لنسبة النوع جدول التوزيع التكراري

 ػذد انخكشاساث طىل انفئت انفئت

152.. - 154.4 1.5 3 

154.5 -  156 1.5 1 

156.1 - 15..5 1.5 1 

15..6 -  15. 1.5 3 

 (.31اٌّظذس: ِٓ ؽغبة اٌجبؽش ثبالػزّبد ػٍٝ عذٚي )

ػٍٝ خبسؽخ االؽٛاي  ث١بٔبد ٔغجخ إٌٛع أللؼ١خ ِؾبفظخ االٔجبس رظ١ٕف اْ رّض١ً     

إٌٛع  غجخاٌزجب٠ٓ اٌّىبٟٔ ٌٙب . ؽ١ش رظٙش ِغّٛػخ ٔ ِذٜ ( ٠ظٙش1اٌخبسؽخ ) فٟ اٌّزغب٠ٚخ

( فٟ صالس ٚؽذاد ِغبؽ١خ ِزغبٚسح )ػٕٗ ، ساٖٚ ، ؽذ٠ضخ( ، 311.1 - 317.9االدٔٝ )

( فٟ صالس ٚؽذاد ِغبؽ١خ ا٠ؼبً، 319  - 312.1ٚرظٙش ِغّٛػخ ٔغجخ إٌٛع االػٍٝ)

اٌمبئُ . اِب اٌفئخ اٌضب١ٔخ ٚاٌضبٌضخ ٟٚ٘ ٚٚؽذح ِٕفظٍخ  ٚؽذر١ٓ ِزغبٚسر١ٓ ) اٌشِبدٞ ، اٌفٍٛعخ(

اٌشؽجخ  لؼبء (311  - 311.1فمذ ػّذ وً ِّٕٙب ٚؽذح ِغبؽ١خ ٚاؽذح ػّذ اٌفئخ اٌضب١ٔخ )

 ١٘ذ .  لؼبء (312.1 - 311.3ٚػّذ اٌفئخ اٌضبٌضخ)، 

 طشَمت انخحىَم انهىغبسَخمٍ . -2

ثؼذ اعشاء ٔفظ اٌخطٛاد اٌزٟ رخض اٌزؾ٠ًٛ اٌٍٛغبس٠زّٟ وّب فٟ اٌّجؾش االٚي    

( 1.171( ٚؽذدٔب اٌفشق ).2.532( ٚادٔٝ ل١ّخ ).2.565اعزخشعٕب ٌٛغبس٠زُ اػٍٝ ل١ّخ )

 ( 32ٍٛغبس٠زُ ؽظٍٕب ػٍٝ اٌغذٚي )( ٚاالػذاد اٌّمبثٍخ 5.5532ٌٚاعزخٍظٕب اٌم١ّخ اٌّؼبفخ)

 

 

 

 

 

 



 إواد حممد خملف العدوان                  د. 

 الياحث مزهر جميل نهر اجلابري
 

االدًخدام االفضل لطرق تصنوف فىات 

 الظواهر السكانوة على خرائط املساحات
 

)731 ) 
 

 (12جدول )

 2112لسنة  النوعالقيمة المضافة واللوغاريتمات واالعداد المقابلة  لنسبة 

 انؼذد انممببم نهىغبسَخم انهىغبسَخم انمُمت انمضبفت

 352.2 .2.532 ـــ

5.5532 2.5343 35... 

5.5532 2.52.2 350.2 

5.5532 2.5633 355.. 

5.5532 2.565. 352 
 (.31ػٍٝ عذٚي )اٌّظذس : ِٓ ؽغبة اٌجبؽش ثبالػزّبد 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 جملة جامعة األنيار للعلوم اإلنسانوة

 

 ( 2العدد )

 2029( زورانح)

 

  (731(  

 

 

 (3خارطة )                                                    

 النوع لسكان اقضية محافظة االنبارنسبة 

  لوغاريتم           االطوال المتساوية     

  

 

 

 

 

 

 

 

                     

 تربيعي                                                        سكربتر             

   

 

 

 

 

 

 

 

لسنة  055555: 3المصدر: جمهورية العراق، الهيئة العامة للمساحة ، خريطة األنبار االدارية ، مقياس 

 (.23، 25، 34، 33، والجداول ) 2555



 إواد حممد خملف العدوان                  د. 

 الياحث مزهر جميل نهر اجلابري
 

االدًخدام االفضل لطرق تصنوف فىات 

 الظواهر السكانوة على خرائط املساحات
 

)731 ) 
 

ٌزٟ رّضً ؽذٚد اٌفئبد ٚاٌزٟ ٚفشد ٌٕب رٕظ١ُ ثبالػزّبد ػٍٝ ل١ُ االػذاد اٌّمبثٍخ ٌٍٛغبس٠زُ ا   

وّب فٟ  7132عذٚي ٌٍزٛص٠ؼبد اٌزىشاس٠خ ٌٕغجخ إٌٛع ٌغىبْ أللؼ١خ ِؾبفظخ االٔجبس ٌغٕخ 

 ( .38اٌغذٚي )

 (18جدول )

 2112حسب التحويل اللوغاريتمي لسنة  نسبة النوعجدول التوزيع التكراري ل

 ػذد انخكشاساث طىل انفئت انفئت

352.2 – 35... 3.0 6 

35..0 – 350.2 3.0 3 

353 – 355.. 3.0 1 

355.0 - 352 3.3 6 
 (.32اٌّظذس: ِٓ ؽغبة اٌجبؽش ثبالػزّبد ػٍٝ عذٚي )

 

( اْ ؽش٠مخ اٌزؾ٠ًٛ اٌٍٛغبس٠زّٟ رّبصٍذ فٟ اٌزٛص٠غ وّب ٠38ظٙش ِٓ اٌغذٚي اٌزىشاسٞ )   

( ، 311.1 - 317.9)فٟ ؽش٠مخ االؽٛاي اٌّزغب٠ٚخ ِٓ ؽ١ش اٌزىشاساد ، فبٌفئخ االٌٚٝ 

( ، ٚلؼذ ف١ٙب ِشب٘ذح ٚاؽذح  311.9  - 311.1ٚلؼذ ػّٕٙب صالس ِشب٘ذاد . اِب فٟ اٌفئخ )

، ٚ ً ( عٜٛ ِشب٘ذح ٚاؽذح ، ٚلذ ػّذ اٌفئخ 312.1 - 311ظٙش فٟ اٌفئخ اٌضبٌضخ )ٌُ ر ا٠ؼب

ٚلذ اظٙش اٌغذٚي اْ  . ( صالس ِشب٘ذاد ِضٍٙب فٟ اٌفئخ اال319ٌٝٚ  - 312.1اٌشاثؼخ )

اٌّغّٛػز١ٓ االوجش فٟ اٌزىشاس وبٔزب اٌفئخ االٌٚٝ ٚاالخ١شح ؽ١ش ػّذ وً ِّٕٙب صالس ، ث١ّٕب 

 بٌضخ وً ٚاؽذح رىشاس ٚاؽذ فمؾ .ػّذ اٌفئخ اٌضب١ٔخ ٚاٌض

( ٌٕغجخ ٠ٚ1ُظٙش رّض١ً ٔزبئظ اٌزظ١ٕف ػٍٝ خبسؽخ اٌزؾ٠ًٛ اٌٍٛغبس٠زّٟ فٟ اٌخبسؽخ )    

إٌٛع اْ اٌزجب٠ٓ اٌّىبٟٔ ٌُ ٠ظٙش اخزالفبً فٟ اٌخبسؽخ راد اٌزؾ٠ًٛ اٌٍٛغبس٠زّٟ ػٓ خبسؽخ 

 ؽش٠مخ االؽٛاي اٌّزغب٠ٚخ ٌٍفئبد ثً وبْ ِزطبثمب .

 انجزوس انخشبُؼُت .طشَمت  -3

ثؼذ اعشاء ٔفظ اٌخطٛاد ٌزظ١ٕف اٌفئبد اٌزٟ رخض ؽش٠مخ اٌغزٚس اٌزشث١ؼ١خ ِضً ِب فؼٍٕب 

( ، ٚأللً 31.1111فٟ اٌّجؾش االٚي ، فمذ وبْ اٌغزس اٌزشث١ؼٟ ألػٍٝ ل١ّخ فٟ اٌزٛص٠غ )

 ث١ٓ اوجش ل١ّخ ٚالً ل١ّخ فٟ (1.7911)( ٚثزمغ١ُ اٌفشق 31.3119ل١ّخ فٟ اٌزٛص٠غ )

ٚاٌزٟ رّضً ل١ّخ صبثزخ  (1.1213اٌخطٛر١ٓ اٌغبثمز١ٓ ػٍٝ ػذد اٌفئبد ؽظٍٕب ػٍٝ إٌز١غخ )

 .(39رؼبف ٌىً عزس رشث١ؼٟ ثبٌزغٍغً وّب فٟ اٌغذٚي)

 

 

 

 

 



 جملة جامعة األنيار للعلوم اإلنسانوة

 

 ( 2العدد )

 2029( زورانح)

 

  (731(  

 

 (19جدول )

 2112لسنة  النوع واالعداد المقابلة  لنسبة جذر التربيعيالقيمة المضافة وال

 انممببم نهجزس انخشبُؼٍانؼذد  انجزس انخشبُؼٍ انمُمت انمضبفت

 352.2 31.3119 ــــ

5.55.3 35.2345 35... 

5.55.3 35.2223 350.2 

5.55.3 35.6332 355.. 

5.55.3 31.1111 352 
 (.31اٌّظذس: ِٓ ؽغبة اٌجبؽش ثبالػزّبد ػٍٝ عذٚي )

 

اعزطؼٕب رٕظ١ُ ثبالػزّبد ػٍٝ ل١ُ االػذاد اٌّمبثٍخ ٌٍغزٚس اٌزشث١ؼ١خ ٚاٌزٟ رّضً ؽذٚد اٌفئبد 

وّب فٟ اٌغذٚي  7132عذٚي ٌٍزٛص٠ؼبد اٌزىشاس٠خ ٌٍٕغجخ إٌٛع أللؼ١خ ِؾبفظخ االٔجبس ٌغٕخ 

(71. ) 

 (21جدول )

 2112لسنة  طريقة الجذر التربيعيحسب لنسبة النوع جدول التوزيع التكراري 

 ػذد انخكشاساث طىل انفئت انفئت

352.2 – 35... 3.0 6 

35..0 – 350.2 3.0 3 

353 – 355.0 3.3 1 

355.3 - 352 3.0 6 
 (.39اٌّظذس: ِٓ ؽغبة اٌجبؽش ثبالػزّبد ػٍٝ عذٚي )

 

( اْ ؽش٠مخ اٌغزس اٌزشث١ؼٟ رّبصٍذ فٟ اٌزٛص٠غ وّب فٟ ٠71ُظٙش ٌٕب اٌغذٚي اٌزىشاسٞ )   

ؽش٠مخ االؽٛاي اٌّزغب٠ٚخ ٚؽش٠مخ اٌزؾ٠ًٛ اٌٍٛغبس٠زّٟ ، ِٓ ؽ١ش اٌزىشاساد ، فبٌفئخ االٌٚٝ 

( ، 311.9  - 311.1( ، ٚلؼذ ػّٕٙب صالس ِشب٘ذاد . اِب فٟ اٌفئخ )311.1 - 317.9)

ً ٚ شب٘ذح ٚاؽذح  ،ٚلؼذ ف١ٙب ِ ( عٜٛ ِشب٘ذح 312.1 - 311ٌُ رظٙش فٟ اٌفئخ اٌضبٌضخ ) ا٠ؼب

 . ( صالس ِشب٘ذاد ِضٍٙب فٟ اٌفئخ اال319ٌٝٚ  - 312.1ٚاؽذح ، ٚلذ ػّذ اٌفئخ اٌشاثؼخ )

ٚلذ اظٙش اٌغذٚي اْ اٌّغّٛػز١ٓ االوجش فٟ اٌزىشاس وبْ اٌفئخ االٌٚٝ ٚاالخ١شح ؽ١ش ػّذ 

 وً ِّٕٙب صالس ، ث١ّٕب ػّذ اٌفئخ اٌضب١ٔخ ٚاٌضبٌضخ وً ٚاؽذح رىشاس ٚاؽذ فمؾ .

( ٌٕغجخ ٠ٚ1ُظٙش رّض١ً ٔزبئظ اٌزظ١ٕف ػٍٝ اٌخبسؽخ اٌزٟ اٌغزس اٌزشث١ؼٟ فٟ اٌخبسؽخ )    

ً فٟ اٌخبسؽخ راد اٌغزس اٌزشث١ؼٟ ػٓ اٌزؾ٠ًٛ إٌٛع اْ اٌزجب ٠ٓ اٌّىبٟٔ ٌُ ٠ظٙش اخزالفب

 اٌٍٛغبس٠زّٟ ٚػٓ ؽش٠مخ االؽٛاي اٌّزغب٠ٚخ ٌٍفئبد ثً عبء ِزطبثمب .

  طشَمت سكشبخش)انىسظ انحسببٍ( . -4



 إواد حممد خملف العدوان                  د. 

 الياحث مزهر جميل نهر اجلابري
 

االدًخدام االفضل لطرق تصنوف فىات 

 الظواهر السكانوة على خرائط املساحات
 

)732 ) 
 

، ٚ٘ٛ الً ل١ّخ ِٓ اٌّفشداد ، ٚاٌؾذ االدٔٝ  317.9ثؼذ اْ ؽذدٔب اٌؾذ االدٔٝ ٌٍفئخ االٌٚٝ   

، ٚ٘ٛ اٌٛعؾ اٌؾغبثٟ ٌٍّفشداد اٌزٟ عبءد ل١ّزٙب ادٔٝ ِٓ اٌٛعؾ  311.8ٌٍفئخ اٌضب١ٔخ 

اٌؾغبثٟ ٌغ١ّغ اٌّفشداد ، ٚاعزخشعٕب اٌٛعؾ اٌؾغبثٟ ٌغ١ّغ اٌّفشداد ٌٍىضبفخ اٌؾغبث١خ 

، اٌزٞ ِضً اٌؾذ االدٔٝ ٌٍفئخ اٌضبٌضخ ، ٚاٌٛعؾ اٌؾغبثٟ ٌٍّفشداد اٌزٟ رض٠ذ  311.8اٌؼبِخ 

اٌزٞ ؽذد ٌٕب اٌؾذ االدٔٝ ٌٍفئخ اٌشاثؼخ ،  312.2ل١ّزٙب ػٓ اٌٛعؾ اٌؾغبثٟ ٌغ١ّغ اٌّفشداد 

اٌزٟ ِضٍذ اٌؾذ االػٍٝ ٌٍفئخ اٌشاثؼخ ؽظٍٕب ػٍٝ ؽذٚد  319ٚاػٍٝ ل١ّخ فٟ اٌّفشداد 

 (  73ٌٕغجخ إٌٛع  ٚػذد اٌزىشاساد وّب فٟ اٌغذٚي ) ٚاؽٛاي اٌفئبد

 (21جدول )

حسب طريقة سكربتر )الوسط الحسابي( لسنة  النوعجدول التوزيع التكراري لنسبة 

2112 

 عدد التكرارات طول الفئة الفئة

352.2 – 356.5 5.4 2 

356.4 – 350.5 2 2 

350.4 – 355.3 3.2 3 

355.5 - 352 3.. 6 
 (.31اٌّظذس : ِٓ ؽغبة اٌجبؽش ثبالػزّبد ػٍٝ عذٚي )   

اْ رٛص٠غ اٌّشب٘ذاد  ثطش٠مخ عىشثزش )اٌٛعؾ اٌؾغبثٟ( (٠73ُظٙش اٌغذٚي اٌزىشاسٞ )   

ػٍٝ اٌفئبد ِخزٍف ػٓ اٌطشق اٌضالس اٌغبثمخ ، )االؽٛاي اٌّزغب٠ٚخ ،اٌزؾ٠ًٛ اٌٍٛغبس٠زّٟ، 

سح ِخزٍفخ ٌٍفئخ االٌٚٝ ٚاٌضب١ٔخ ِٚزشبثٗ فٟ اٌفئخ ٚؽش٠مخ اٌغزس اٌزشث١ؼٟ( ، فغبء اٌزٛص٠غ ثظٛ

 – 352.2اٌضبٌضخ ٚاٌشاثؼخ ، ؽ١ش رىشسد اٌّشب٘ذاد ِشربْ فٟ وً ِٓ اٌفئخ االٌٚٝ )

( 355.3 – 350.4( ِٚشب٘ذح ٚاؽذح فٟ اٌفئخ اٌضبٌضخ )350.5 – 356.4( ٚاٌضب١ٔخ )356.5

( ػٍٝ اٌضالس ِشب٘ذاد رارٙب اٌزٟ رىشسد فٟ 352 - 355.5، ٚؽبفظذ اٌفئخ اٌشاثؼخ )

اٌطشق اٌضالس اٌغبثمخ فٟ ٘زا اٌّجؾش . ٚ٘زا ٠ؼٕٟ اْ ؽش٠مخ عىشثزش )اٌٛعؾ اٌؾغبثٟ( لذ 

 اػبدد اٌزٛص٠غ اٌزىشاسٞ ث١ٓ ع١ّغ اٌفئبد ثشىً افؼً ِٚخزٍف ػٓ اٌطشق االخشٜ.

( رجب٠ٕبً 1فٟ اٌخبسؽخ )٠ُٚظٙش رّض١ً ٔزبئظ رظ١ٕف عىشثزش ٌٕغجخ إٌٛع ػٍٝ اٌخبسؽخ     

( فٟ 311.2 – 317.9إٌٛع االدٔٝ ) غجخؽ١ش رظٙش ِغّٛػخ ٔ ِىب١ٔبً ِخزٍفبً ٌٕغجخ إٌٛع ،

، فؼّذ ٚؽذربْ  (350.5 – 356.4. اِب اٌفئخ اٌضب١ٔخ ) ؽذ٠ضخٚ ساٖٚ  ربِْزغبٚس ربْٚؽذ

١٘ذ ، فمؾ لؼبء  (355.3 – 350.4) ٚػّذ اٌفئخ اٌضبٌضخ ٚػٕخ ، اٌشؽجخ ِزغبٚسربْ ّ٘ب

( فٟ صالس ٚؽذاد ِغبؽ١خ ا٠ؼبً، 319- 312.2) ٚرظٙش ِغّٛػخ ٔغجخ إٌٛع االػٍٝ

 .  اٌمبئُ ٟ٘ لؼبء ٚٚؽذح ِٕفظٍخ، اٌفٍٛعخ ٚاٌشِبدٞ  ّ٘بٚؽذر١ٓ ِزغبٚسر١ٓ 

فٟ ٘زا اٌّجؾش ٠ُظٙش رفٛق ؽش٠مخ  Uاْ رم٠ُٛ ؽشق اٌزظ١ٕف ٌٍج١بٔبد اٌٍّز٠ٛخ ثبٌشىً      

اٌؾغبثٟ( فٟ اٌزظ١ٕف ٚاٌغٛدح ػٍٝ اٌطشق االخشٜ ؛ ألٔٙب اٌطش٠ك اٌٛؽ١ذح  عىشثزش )اٌٛعؾ

اٌزٟ اػبدد رٛص٠غ اٌّفشداد ثشىً ِخزٍف ػٓ ؽش٠مخ االؽٛاي اٌّزغب٠ٚخ ٚاٌزٞ ٌُ رؾممٗ 



 جملة جامعة األنيار للعلوم اإلنسانوة

 

 ( 2العدد )

 2029( زورانح)

 

  (738(  

 

ؽش٠مزٟ اٌزؾ٠ًٛ اٌٍٛغبس٠زّٟ ٚؽش٠مخ اٌغزس اٌزشث١ؼٟ ، ٚاْ ؽشق اٌزظ١ٕف اٌضالصخ االخشٜ 

 عبءد ثٕفظ اٌغٛدح .

 الرابعالمبحث 
 طرق تصنيف البيانات الكمية ذات التوزيع المعتدل

اٌغذٚي  7132أُخز ٕ٘ب ِؼذي إٌّٛ اٌغٕٛٞ ٌّغّٛع عىبْ الؼ١خ ِؾبفظخ االٔجبس ٌغٕخ         

أوجش ػذد ِٓ ٚعؾ اٌشىً  فٟ ظٙش٠  ؽ١ش  ( ؛ ألْ اٌج١بٔبد اٌى١ّخ ف١ٗ راد رٛص٠غ ِؼزذي ،77)

فٟ االػّذح االخشٜ ثبرغبٖ ٔٙب٠زٟ اٌزٛص٠غ اٌذ١ٔب ٚاٌؼ١ٍب ث١ّٕب رزذسط ثبالٔخفبع   اٌزىشاساد

 (.1وّب فٟ اٌشىً )

 (22جدول )

 2112اقضية محافظة االنبار لسنة  معدل النمو السنوي% لمجموع سكان

 القائم الرطبة حديثة راوه عنة الفلوجة هيت الرمادي القضاء

 3.5 4.5 3.6 3.3 4 3 3.6 2.4 معدل النمو

 3992اٌّظذس: ِٓ ؽغبة اٌجبؽش ثبالػزّبد ػٍٝ ٔزبئظ اٌزؼذاد اٌؼبَ ٌغىبْ اٌؼشاق ، ِؾبفظخ االٔجبس ٌغٕخ 

 اٌظبدسح ِٓ اٌغٙبص اٌّشوضٞ ٌإلؽظبء ،  ٚصاسح اٌزخط١ؾ اٌؼشال١خ .  7132ٚرمذ٠شاد عىبْ اٌؼشاق ٌغٕخ 

 طشَمت االطىال انمخسبوَت نهفئبث . -1

( ، 1فٟ ٔغجخ إٌٛع ٚلغّزٗ ػٍٝ ) 7.1 ٚاطغش ل١ّخ 1.1 ل١ّخثبعزخشاط اٌّذٜ ث١ٓ اوجش      

( اٌزٞ 71وّب فٟ اٌغذٚي )، ِٚٓ صُ اػبفزٗ إٌز١غخ اٌٝ اٌم١ّخ اٌذ١ٔب ٌٍزٛص٠غ ٚرىشاس اٌؼ١ٍّخ 

. اِب فٟ  ح ٚاؽذح( ، ؽ١ش ٚلؼذ ػّٕٙب ِشب٘ذ7.9-٠7.1ؼُ فئبد ِزغب٠ٚخ االؽٛاي الٍٙب )

( 1ــ  1.1ٚوزٌه اٌفئخ اٌضبٌضخ ) ٚاؽذح ، ادِشب٘ذ صالس ف١ٙب( ، ٚلؼذ 1.1ــ 1) اٌضب١ٔخ اٌفئخ

 وّب ِضٍٙب ح ٚاؽذح( ِشب٘ذ1.1ــ  1.3، ٚلذ ػّذ اٌفئخ اٌشاثؼخ ) ادِشب٘ذ ٚلؼذ ف١ٙب صالس

ٌضب١ٔخ . ٚلذ اظٙش اٌغذٚي اْ اٌّغّٛػز١ٓ االوجش فٟ اٌزىشاس وبْ اٌفئخ ا فٟ اٌفئخ االٌٚٝ

عٜٛ  االٌٚٝ ٚاٌشاثؼخرىشاساد ، ث١ّٕب ٌُ رؼُ اٌفئبد  ؽ١ش ػّذ وً ِّٕٙب صالس ٚاٌضبٌضخ ،

 رىشاس ٚاؽذ ٌىً ِّٕٙب . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 إواد حممد خملف العدوان                  د. 

 الياحث مزهر جميل نهر اجلابري
 

االدًخدام االفضل لطرق تصنوف فىات 

 الظواهر السكانوة على خرائط املساحات
 

)739 ) 
 

 (4شكم )

 2112المدرج التكراري لتوزيع معدل النمو السكاني لسكان اقضية محافظة االنبار لسنة 

 
 ( .71اٌّظذس: ثبالػزّبد ػٍٝ عذٚي )

 (23جدول )
حسب الفئات المتساوية الطول لسنة  السنوي للسكانلمعدل النمو  جدول التوزيع التكراري

2112 

 ػذد انخكشاساث طىل انفئت انفئت

2.4-2.9 1.5 1 

 3 5.0 3.5ــ 3

 3 5.0 4ــ  3.6

 1 5.0 4.5ــ  4.1
 (.77اٌّظذس: ِٓ ؽغبة اٌجبؽش ثبالػزّبد ػٍٝ عذٚي )

ؽغت ؽش٠مخ االؽٛاي  اْ رّض١ً ث١بٔبد ِؼذي إٌّٛ أللؼ١خ ِؾبفظخ االٔجبس ػٍٝ اٌخبسؽخ   

( ٠ظٙش ِذٜ اٌزجب٠ٓ اٌّىبٟٔ ٌٙب . ؽ١ش رظٙش ِغّٛػخ ِؼذي إٌّٛ 1) اٌّزغب٠ٚخ فٟ اٌخبسؽخ

ٚؽذح ِغبؽ١خ ٚاؽذح ٟٚ٘ لؼبء اٌشِبدٞ ، ٚرظٙش ِغّٛػخ ِؼذي فٟ ( 7.9-7.1االدٔٝ )

( فٟ صالس ٚؽذاد ِغبؽ١خ ٚاؽذح ِٕفظٍخ )لؼبء اٌفٍٛعخ(، ٚٚؽذر١ٓ 1.1ــ 1إٌّٛ  اٌضب١ٔخ )

ً صالس ٚؽذاد 1ــ  1.1ِزغبٚسر١ٓ )ساٖٚ ، اٌمبئُ( . اِب اٌفئخ اٌضبٌضخ ) ( ، فمذ ػّذ  ا٠ؼب

( راد ِؼذي إٌّٛ 1.1ــ  1.3ِغبؽ١خ ِزغبٚسح ) ١٘ذ ، ػٕخ ، ؽذ٠ضخ( ٚػّذ اٌفئخ اٌشاثؼخ )

  ؽذح فمؾ ٟٚ٘ اٌشؽجخاالػٍٝ ٚؽذح ِغبؽ١خ ٚا

 طشَمت انخحىَم انهىغبسَخمٍ . -3

1 

1 

2 

3 

4 

2.4 - 2.9 3 - 3.5 3.6 - 4 4.1 - 4.5 

 التكرار

 الفئات



 جملة جامعة األنيار للعلوم اإلنسانوة

 

 ( 2العدد )

 2029( زورانح)

 

  (771(  

 

 

رُ ؽظٌٕٛب ػٍٝ اٌفئبد ٌّؼذي إٌّٛ اٌغىبٟٔ ٚفك ؽش٠مخ اٌزؾ٠ًٛ اٌٍٛغبس٠زّٟ ، ثؼذ اْ  -1

فٟ اٌزٛص٠غ ، ٚثزمغ١ُ اٌفشق  1.1817، ٌٚٛ الً ل١ّخ  1.1117اعزخشعٕب ٌٛ اػٍٝ ل١ّخ 

 .ث١ٓ اوجش ل١ّخ ٚالً 

 (3خارطة )

 السكانيمعدل النمو 

 االطوال المتساوية                                           لوغاريتم                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 تربيعي                                             سكربتر                           

  

 

 

 

 

 

 

 

ٌغٕخ  111111: 3األٔجبس االداس٠خ ، ِم١بط  اٌّظذس: عّٙٛس٠خ اٌؼشاق، ا١ٌٙئخ اٌؼبِخ ٌٍّغبؽخ ، خش٠طخ

 (.78، 72، 71، 71، ٚاٌغذاٚي ) 7112



 إواد حممد خملف العدوان                  د. 

 الياحث مزهر جميل نهر اجلابري
 

االدًخدام االفضل لطرق تصنوف فىات 

 الظواهر السكانوة على خرائط املساحات
 

)773 ) 
 

 

، ٚاٌزٟ رؼبف ٌىً ٌٛغبس٠زُ ثبٌزغٍغً  5.5342ل١ّخ ػٍٝ ػذد اٌفئبد ؽظٍٕب ػٍٝ اٌم١ّخ 

 ( .71وّب فٟ اٌغذٚي )

 (24جدول )

 2112لسنة  معدل النمو السكانيالقيمة المضافة واللوغاريتمات واالعداد المقابلة  ل

 العدد المقابل للوغاريتم اللوغاريتم القيمة المضافة

 ..2 5.6452 ـــ

5.5342 5...4. 2.4 

5.53420 5.0335 6.6 

5.53420 5.04.20 6.4 

5.53420 5.3062 ..0 
 (.77اٌّظذس : ِٓ ؽغبة اٌجبؽش ثبالػزّبد ػٍٝ عذٚي )

اٌفئبد ، ٚثبالػزّبد ػ١ٍٙب رُ رٕظ١ُ عذٚي اْ ل١ُ االػذاد اٌّمبثٍخ ٌٍٛغبس٠زُ رّضً ؽذٚد 

وّب فٟ  7132اٌزٛص٠ؼبد اٌزىشاس٠خ ٌّؼذي إٌّٛ اٌغٕٛٞ ٌغىبْ ألؼ١خ ِؾبفظخ االٔجبس ٌغٕخ 

 ( .71اٌغذٚي )

 (25جدول )

 2112حسب التحويل اللوغاريتمي لسنة  معدل النمو السكانيجدول التوزيع التكراري ل

 ػذد انخكشاساث طىل انفئت انفئت

 3 ..5 2.8ــ  2.4

 2 ..5 3.3ــ  2.9

 3 ..5 3.8ــ  3.4

 2 5.3 4.5ــ  3.9
 (.71اٌّظذس: ِٓ ؽغبة اٌجبؽش ثبالػزّبد ػٍٝ عذٚي )

 

ػٓ ؽش٠مخ االؽٛاي  ؽش٠مخ اٌزؾ٠ًٛ اٌٍٛغبس٠زّٟ خزالف( ا71اٌغذٚي اٌزىشاسٞ ) ٠ٛػؼ   

فٟ فئز١ٓ )اٌضب١ٔخ ٚاٌشاثؼخ( ، ٚعبءد ِزشبثٙخ فٟ اٌفئخ االٌٚٝ  اٌّشب٘ذاد فٟ رٛص٠غ اٌّزغب٠ٚخ

( ، 7.8ــ  7.1ٚاٌضبٌضخ ػٓ ؽش٠مخ االؽٛاي اٌّزغب٠ٚخ ِٓ ؽ١ش اٌزىشاساد ، فبٌفئخ االٌٚٝ )

، ٚاٌفئخ ِشب٘ذر١ٓ ف١ٙب  فغبءد( 1.1ــ  7.9اِب فٟ اٌفئخ اٌضب١ٔخ ) .ٚلغ ػّٕٙب ِشب٘ذح ٚاؽذح 

. ٚلذ ِشب٘ز١ٓ ( 1.1ــ  1.9، ٚلذ ػّذ اٌفئخ اٌشاثؼخ ) ِشب٘ذاد س( صال1.8ــ  1.1اٌضبٌضخ )

اظٙش اٌغذٚي اْ اٌّغّٛػخ االوجش فٟ اٌزىشاس ٟ٘ اٌفئخ اٌضبٌضخ ؽ١ش ػّذ صالس رىشاساد ، 

 ث١ّٕب ػّذ اٌفئخ اٌضب١ٔخ ٚاٌشاثؼخ وً ِٕٙب رىشاساْ ٚالً رىشاس عبء فٟ اٌفخ االٌٚٝ .

اٌٍٛغبس٠زّٟ ػٍٝ خبسؽخ ِؼذي إٌّٛ اٌغىبٟٔ فٟ اٌخبسؽخ ٠ُٚظٙش رّض١ً ٔزبئظ اٌزظ١ٕف     

ؽ١ش رظٙش  ( اْ اٌزجب٠ٓ اٌّىبٟٔ اخزٍف فٟ ثؼؼٗ ػٓ ؽش٠مخ االؽٛاي اٌّزغب٠ٚخ ،1)

ٚؽذح ِغبؽ١خ ٚاؽذح ٟٚ٘ لؼبء اٌشِبدٞ ،  فٟ (7.8-7.1ِغّٛػخ ِؼذي إٌّٛ االدٔٝ )
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زبْ ّ٘ب ِٕفظٍ زبِْغبؽ١ ٚؽذربْ( فٟ  1.1 – 7.9ٚرظٙش ِغّٛػخ ِؼذي إٌّٛ اٌضب١ٔخ )

 ( ، فمذ ػّذ ا٠ؼبً صالس ٚؽذاد ِغبؽ١خ1.8ــ  1.1. اِب اٌفئخ اٌضبٌضخ )لؼبء اٌفٍٛعخ ٚساٖٚ 

ٚػّذ اٌفئخ ،  ٚؽذ٠ضخ ، ٚٚاؽذح ِٕفظٍخ ٟٚ٘ لؼبء اٌمبئ١ُ٘ذ  ّ٘ب ربِْزغبٚس اصٕزبْ

 اٌشؽجخ ّبٚ٘ ربْ ِغبؽ١زبْ ِزغبٚسربْ ( راد ِؼذي إٌّٛ االػٍٝ ٚؽذ1.1ــ  1.3اٌشاثؼخ )

  . ٚػٕخ

 طشَمت انجزوس انخشبُؼُت . -3

ٌزظ١ٕف فئبد ِؼذي إٌّٛ اٌغىبٟٔ فٟ الؼ١خ ِؾبفظخ االٔجبس ٚفك ؽش٠مخ اٌغزٚس اٌزشث١ؼ١خ    

،  3.1193، ٚاٌغزس اٌزشث١ؼٟ أللً ل١ّخ  7.3731، اعزخشعٕب اٌغزس اٌزشث١ؼٟ ألػٍٝ ل١ّخ 

ل١ّخ ، ٚلغّزٗ ػٍٝ ػذد اٌفئبد ؽظٍٕب ػٍٝ ٚثؼذ اٌؾظٛي ػٍٝ اٌفشق ث١ٓ اوجش ل١ّخ ٚالً 

، ٚرّضً ٘زٖ ل١ّخ صبثزخ رؼبف ٌىً عزس رشث١ؼٟ ثبٌزغٍغً وّب فٟ اٌغذٚي  5.3.65اٌم١ّخ 

(71. ) 

 (26جدول )

 2112لسنة  معدل النمو السكانيواالعداد المقابلة  ل جذر التربيعيالقيمة المضافة وال

 انممببم نهجزس انخشبُؼٍانؼذد  انجزس انخشبُؼٍ انمُمت انمضبفت

 ..2 3.0.23 ــــ

5.3.65 3.3223 2.2 

5.3.65 3.4602 6.. 

5.3.65 3.2542 6.2 

5.3.65 2.3236 ..0 
 (.77اٌّظذس: ِٓ ؽغبة اٌجبؽش ثبالػزّبد ػٍٝ عذٚي )

 

( ، ِضٍذ ٌٕب ؽذٚد اٌفئبد ِّب أِىٕب 71اْ ل١ُ االػذاد اٌّمبثٍخ ٌٍغزٚس اٌزشث١ؼ١خ فٟ اٌغذٚي)   

  7132رٕظ١ُ عذٚي ٌٍزٛص٠ؼبد اٌزىشاس٠خ ٌّؼذي إٌّٛ اٌغىبٟٔ أللؼ١خ ِؾبفظخ االٔجبس ٌغٕخ 

 ( .72اٌغذٚي )

 (22جدول )

 2112لسنة  التربيعي طريقة الجذرحسب لمعدل النمو السكاني جدول التوزيع التكراري 

 ػذد انخكشاساث طىل انفئت انفئت

 3 5.0 2.9ــ  2.4

 2 5.0  3.4ــ  3

 3 5.0 3.9ــ  3.5

 2 5.3 4.5ــ  4
 (.71اٌّظذس: ِٓ ؽغبة اٌجبؽش ثبالػزّبد ػٍٝ عذٚي )

( اْ ؽش٠مخ اٌغزس اٌزشث١ؼٟ رشبثٙذ فٟ اٌزٛص٠غ وّب فٟ ٠72ظٙش ِٓ اٌغذٚي اٌزىشاسٞ )   

( ، ٚلغ ػّٕٙب 7.9ــ  7.1فبٌفئخ االٌٚٝ ) ؽش٠مخ اٌزؾ٠ًٛ اٌٍٛغبس٠زّٟ ، ِٓ ؽ١ش اٌزىشاساد،



 إواد حممد خملف العدوان                  د. 

 الياحث مزهر جميل نهر اجلابري
 

االدًخدام االفضل لطرق تصنوف فىات 

 الظواهر السكانوة على خرائط املساحات
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( 1.9ــ  1.1، ٚاٌفئخ اٌضبٌضخ ) (1.1ــ  1فٟ اٌفئخ اٌضب١ٔخ ) ، ٚعبءد ِشب٘ذربِْشب٘ذح ٚاؽذح 

. ٚلذ اظٙش اٌغذٚي اْ ِشب٘ذربْ( 1.1ــ  1، ٚلذ ػّذ اٌفئخ اٌشاثؼخ ) ِشب٘ذادس صال

اٌّغّٛػخ االوجش فٟ اٌزىشاس ٟ٘ اٌفئخ اٌضبٌضخ ؽ١ش ػّذ صالس رىشاساد ، ث١ّٕب ػّذ اٌفئخ 

 اٌضب١ٔخ ٚاٌشاثؼخ وً ِٕٙب رىشاساْ ٚالً رىشاس عبء فٟ اٌفخ االٌٚٝ .

ٝ خبسؽخ ِؼذي إٌّٛ اٌغىبٟٔ ػٍٝ اعبط اٌغزس اٌزشث١ؼٟ ٠ُٚظٙش رّض١ً ٔزبئظ اٌزظ١ٕف ػٍ    

( ، اْ اٌزجب٠ٓ اٌّىبٟٔ ٌُ ٠ظٙش اخزالفبً ػٓ اٌخبسؽخ اٌزٟ سعّذ ػٍٝ اعبط 1فٟ اٌخبسؽخ )

ُ ػٓ اٌخبسؽخ اٌزٟ سعّذ ػٍٝ اعبط ؽش٠مخ االؽٛاي  اٌزؾ٠ًٛ اٌٍٛغبس٠زّٟ ٚوبْ ِخزٍفب

 اٌّزغب٠ٚخ  .

  طشَمت سكشبخش)انىسظ انحسببٍ( . -4

رُ اؽزغبة ؽذٚد ٚاؽٛاي اٌفئبد ٌّؼذي إٌّٛ اٌغىبٟٔ ، ثؼذ ِؼشفخ اٌؾذ االدٔٝ ٌٍفئخ االٌٚٝ  

ٚ٘ٛ اٌٛعؾ اٌؾغبثٟ ٌٍّفشداد اٌزٟ رمً ل١ّزٙب ػٓ  7.9. ٚاٌؾذ االدٔٝ ٌٍفئخ اٌضب١ٔخ  7.1

ٚ٘ٛ اٌٛعؾ اٌؾغبثٟ ٌغ١ّغ  1.1اٌٛعؾ اٌؾغبثٟ ٌغ١ّغ اٌّفشداد ٚاٌؾذ االدٔٝ ٌٍفئخ اٌضبٌضخ

ٚ٘ٛ اٌٛعؾ اٌؾغبثٟ  1.9ٌّفشداد ٌٍىضبفخ اٌؾغبث١خ اٌؼبِخ . اِب اٌؾذ االدٔٝ ٌٍفئخ اٌشاثؼخ ا

 1.1ٌٍّفشداد اٌزٟ رض٠ذ ل١ّزٙب ػٓ اٌٛعؾ اٌؾغبثٟ ٌغ١ّغ اٌّفشداد ٚوبْ اٌؾذ االػٍٝ ٌٙب 

ٚ٘ٛ اػٍٝ ل١ّخ فٟ اٌّفشداد ٚ٘زا أزظ ٌٕب اٌفئبد ٚاؽٛاٌٙب ٚػذد اٌزىشاساد وّب فٟ اٌغذٚي 

(78 . ) 

 (28جدول )

حسب طريقة سكربتر )الوسط الحسابي(  معدل النمو السكانيجدول التوزيع التكراري ل

 2112لسنة 

 عدد التكرارات طول الفئة الفئة

2.. – 2.4 5.. 3 

2.2 – 6.. 5.3 2 

6.0 – 6.4 5.. 6 

6.2 – ..0 5.3 2 
 (.77اٌّظذس : ِٓ ؽغبة اٌجبؽش ثبالػزّبد ػٍٝ عذٚي )   

اْ رٛص٠غ  ثطش٠مخ عىشثزش )اٌٛعؾ اٌؾغبثٟ( رظ١ٕف اٌفئبد (٠78ُظٙش اٌغذٚي اٌزىشاسٞ )   

اٌّشب٘ذاد ػٍٝ اٌفئبد ٌُ ٠خزٍف ػٓ ؽش٠مزٟ )اٌزؾ٠ًٛ اٌٍٛغبس٠زّٟ، ٚؽش٠مخ اٌغزس 

اٌزشث١ؼٟ( ، ٚاخزٍف ػٓ ؽش٠مخ االؽٛاي اٌّزغب٠ٚخ ، فغبء اٌزٛص٠غ ِشب٘ذح ٚاؽذح فٟ اٌفئخ 

( ، ٚصالس ِشب٘ذاد فٟ ..6 – 2.2( ، ِٚشب٘ذربْ فٟ اٌفئخ اٌضب١ٔخ )2.4 – ..2االٌٚٝ )

 ( ظٙشد ف١ٙب ِشب٘ذربْ . 0.. – 6.2( ، ٚاٌفئخ اٌشاثؼخ )6.4 – 6.0اٌفئخ اٌضبٌضخ )

٠ُٚظٙش رّض١ً ٔزبئظ اٌزظ١ٕف ػٍٝ اٌخبسؽخ ٌّؼذي إٌّٛ اٌغىبٟٔ ػٍٝ اعبط ؽش٠مخ     

ىبٟٔ ٌُ ٠ظٙش اخزالفبً ػٓ اٌخبسؽخ اٌزٟ سعّذ ػٍٝ ( ، اْ اٌزجب٠ٓ ا1ٌّعىشثزش فٟ اٌخبسؽخ )
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اعبط اٌزؾ٠ًٛ اٌٍٛغبس٠زّٟ ٚخبسؽخ ؽش٠مخ اٌغزس اٌزشث١ؼٟ ٚوبْ ِخزٍفبُ ػٓ اٌخبسؽخ اٌزٟ 

 سعّذ ػٍٝ اعبط ؽش٠مخ االؽٛاي اٌّزغب٠ٚخ  .

٠ٚظٙش رم١١ُ ؽشق اٌزظ١ٕف ٌٍج١بٔبد اٌٍّز٠ٛخ اٌزٛاء ِؼزذي ِٓ ٔبؽ١خ اٌغٛدح ، رفٛق      

شق اٌضالصخ )اٌزؾ٠ًٛ اٌٍٛغبس٠زّٟ ، اٌغزس اٌزشث١ؼٟ ، عىشثزش( ِٓ ٔبؽ١خ اٌغٛدح ػٍٝ اٌط

ً ٚثٕفظ  ؽش٠مخ االؽٛاي اٌّزغب٠ٚخ االلً عٛدح ؛ الْ اٌزٛص٠غ فٟ اٌطشق اٌضالس عبء ِزشبثٙب

 اٌغٛدح . 

 ٚاٌزؼب٠ش اٌزالؽُ ل١ُ فٟ غشط اٌّغزّؼٟ اٌؾٛاس ثشٔبِظ ٘ذف اٌجؾش اعزمظبء دٚس

اٌزؾؼ١ش٠خ. ٚاٌجؾش ػٍٝ إٌّٙظ شجٗ اٌزغش٠جٟ، ؽ١ش  ثبٌغٕخ اٌغبِؼخ ؽالة ٌذٜ اٌّغزّؼٟ

رُ االػزّبد ػٍٝ رظ١ُّ اٌّغّٛػخ اٌٛاؽذح رٚ االخزجبس اٌمجٍٟ ٚاٌجؼذٞ ٌّٕبعجزٗ ٌطج١ؼخ اٌجؾش 

ٚاٌؼ١ٕخ اٌجؾض١خ. ٚلذ اػزّذ اٌجؾش ػٍٝ اعزجبٔخ وأداح ٌغّغ اٌج١بٔبد. ٌٚمذ رىٛٔذ ػ١ٕخ اٌجؾش 

ً ٚؽبٌجخ )29ِٓ ػذد ) ؽبٌجخ ِٓ اإلٔبس( ِٓ ؽالة  18ؽبٌجب ِٓ اٌزوٛس، ٚ  73( ؽبٌجب

اٌغبِؼخ ِٓ اٌّم١ذ٠ٓ ثبٌغٕخ اٌزؾؼ١ش٠خ. ٌمذ أصجزذ ٔزبئظ اٌزؾ١ًٍ اإلؽظبئٟ ٌٍج١بٔبد اٌزٟ رُ 

عّؼٙب ِٓ ؽالة ػ١ٕخ اٌجؾش فبػ١ٍخ ثشٔبِظ اٌؾٛاس اٌّغزّؼٟ فٟ ر١ّٕخ ل١ُ اٌزالؽُ ٚاٌزؼب٠ش 

ة اٌغبِؼخ ثبٌغٕخ اٌزؾؼ١ش٠خ ؽ١ش أوذد ٔزبئظ اٌزؾ١ًٍ اإلؽظبئٟ ػٍٝ اٌّغزّؼٟ ٌذٜ ؽال

ٚعٛد فشٚق راد دالٌخ إؽظبئ١خ ث١ٓ ِزٛعطٟ دسعبد اٌطالة فٟ اٌزطج١ك اٌمجٍٟ ٚاٌجؼذٞ 

ٌظبٌؼ اٌزطج١ك اٌجؼذٞ ثّب ٠ش١ش إٌٝ فؼب١ٌخ ثشٔبِظ اٌؾٛاس اٌّغزّؼٟ. وّب أشبسد إٌزبئظ إٌٝ 

 ً ٠ّىٓ ػضٖٚ إٌٝ إٌٛع فٟ إٌزبئظ اٌزٟ رٛطً إ١ٌٙب اٌجؾش. رُ  أٔٗ ال ٠ٛط فشق داي إؽظبئ١ب

 ِٕبلشخ إٌزبئظ، ٚرُ رمذ٠ُ اٌزٛط١بد اٌخبطخ ثبٌجؾش.

 االحبالث
                                                 

3
، االعزخذاَ االفؼً ٌزم١ٕبد اٌزظ١ٕف اٌى١ّخ فٟ اٌذساعبد اٌغغشاف١خ ، ٚصاسح  ػجذ اٌشصاق دمحم اٌجط١ؾٟ - 

 .3989اٌزؼ١ٍُ اٌؼبٌٟ ٚاٌجؾش اٌؼٍّٟ ، عبِؼخ ثغذاد ، ث١ذ اٌؾىّخ ، ثغذاد ، 
7
،  3989ِؼش خ١ًٍ اٌؼّش ، االؽظبء اٌغغشافٟ ، ِطبثغ اٌزؼ١ٍُ اٌؼبٌٟ  عبِؼخ اٌجظشح ، اٌجظشح ،  - 

 . 798ص
1
ش ، اٌغغشاف١خ ِٛػٛػٙب ِٕٚب٘غٙب ٚا٘ذافٙب ، داس اٌفىش ٌٍطجبػخ ٚاٌزٛص٠غ ٚإٌشش ، دِشك ، طفٛػ خ١ - 

 .711، ص7117عٛس٠ب ، 
1
ػجذ اٌشصاق دمحم اٌجط١ؾٟ ، ؽشائك اٌجؾش اٌغغشافٟ ، ِطجؼخ داس اٌىزت ٌٍطجبػخ ٚإٌشش ، عبِؼخ  - 

 .317، ص  3988اٌّٛطً ، 
5
 -Scripter, R. "Classification", Canadian Geography, NO. 3, 1969. P.73 


ٌٛ ْ ، ؽ١ش اْ )ْ( ػذد اٌج١بٔبد . اٌّظذس : ِؼش خ١ًٍ اٌؼّش ، ِظذس عبثك ، ص  1ػذد اٌفئبد =  - 
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 مصبدس انجذاول وانخشائظ

اٌّغّٛػخ  عّٙٛس٠خ اٌؼشاق ، ٚصاسح اٌزخط١ؾ ٚاٌزؼبْٚ اإلّٔبئٟ ، اٌغٙبص اٌّشوضٞ ٌإلؽظبء ، - 3

 . 3/1عذٚي  7131 - 7137االؽظبئ١خ اٌغ٠ٕٛخ ٌغٕخ 

رمذ٠شاد عىبْ عّٙٛس٠خ اٌؼشاق ، ٚصاسح اٌزخط١ؾ ٚاٌزؼبْٚ اإلّٔبئٟ ، اٌغٙبص اٌّشوضٞ ٌإلؽظبء ، -7

 .7132اٌؼشاق ٌغٕخ 

 .7112ٌغٕخ  111111: ١3بط عّٙٛس٠خ اٌؼشاق، ا١ٌٙئخ اٌؼبِخ ٌٍّغبؽخ ، خش٠طخ األٔجبس االداس٠خ ، ِم - 1

 


