
  
  

التباين المكاني ألنواع الكثافات السكانية التباين المكاني ألنواع الكثافات السكانية 
فـــي محافظـــة بغداد باستخدام نظم فـــي محافظـــة بغداد باستخدام نظم 

   )  ) GGIISS((المعلومــات الجغرافيــةالمعلومــات الجغرافيــة
  

  

  

  

  

  رسالة تقدمت بها
  شيماء اآرم احمد الجبوري 

  

  ابن رشد بجامعة بغداد /الى مجلس آلية التربية 
  لبشريةوهي جزء من متطلبات نيل درجة ماجستير آداب في الجغرافية ا

  

  

  بأشراف 
  األستاذ المساعد الدآتور 

  أيـــــاد عاشور الطائي  
 

 



  

  
  

  
  

  َوَفْوَق ُآلِّ ِذي ِعْلٍم َعِليٌمَوَفْوَق ُآلِّ ِذي ِعْلٍم َعِليٌم    
  

                            
  

  

  )٧٦ آية:يوسف(                                                 
 



  رفـرار المشـإق
  

داد    إشرافنا هذه الرسالة جرى تحت      إعداد إننشهد        ة بغ /  في جامع
ـة     ة        / آليـة التربي سم الجغرافي ن رشد ، ق ات     . اب وهي جزء من متطلب

  .البشرية / نيل درجة الماجستير في الجغرافية 
  
  

  

  

  

  :التوقيع                                                       

   أياد عاشور الطائي. د .م.أ : السم ا

  

  

  .بناءًا على التوصية المقدمة ، ارشح هذه الرسالة للمناقشة 
  

  

  

  :التوقيع                                                       

    الطيفإبراهيمبشير . د.م.أ: االسم 

   رئيس قسم الجغرافية                                                              

  :  التاريخ                                                   
 



   ةـة المناقشـ لجنرارـإق
  

شهد        ان يس إنن ضاء رئ ذه وأع ى ه ا عل شة ، اطلعن ة المناق  لجن
الة  ومة الرس ي   (الموس سكانية ف ات ال واع الكثاف اني ألن اين المك التب

ة         شنــا    ) )GIS(محافظة بغداد بإستخدام نظم المعلومات الجغرافي د ناق وق
وري      الطالبة   ا            شيماء أآرم أحمد الجب ة به ه عالق ا ل ا وفيم في محتوياته
ل درج        إنهاونرى   القبول لني ة        ـ جديرة ب ة الماجستير آداب في الجغرافي

  .البشرية 
  

  

  

  :             التوقيع :                              التوقيع 
  

   حسون القصابإبراهيم. د.م.أ:    االسم               الطيفإبراهيمبشير . د.أ: االسم  

  

  

  

  : التوقيع :                                          التوقيع 

  إياد عاشور الطائيد .م.أ:  االسم                   قاسم محمود السعدي. د.أ: االسم 

  

  

  
   .ابن رشد قرار لجنة المناقشة/  مجلس آلية التربية           اقر

  :                                                        التوقيع 

  :                                                        االسم  

  :                                                        التاريخ 
 



  اإلهداء 
  

  
  

  

  .. إلى من وقف بجانبي وساندني والدي العزيز      
  عرفانًا  ووفاءًا  وإحسانا 

  

  .. إلى التي علمتني المحبة والحنان وبارآتني بدعائها والدتي  
  )البسها اهللا ثوب  العافية (   

  

  ) .عماد(شقيقي العزيز ..  إلى سندي  
  

  

  حبًا..     آية    و احمد اليانعة زهورال إلى 
  

  
  

  
   .. اهدي ثمرة جهدي هذا

  

                                                                  )
  )شيماء 

 



   رـديـقـر وتــشك
  

 والمرسلين وعلـى    األنبياء   الحمد هللا العلي القدير ، والصالة والسالم على خاتم          
   .أجمعينآله وصحبه 

  

 أتقـدم  أن هذه الرسـالة ـ   إنجاز انتهيت من أننه يسعدني ـ بعد   بعد ، فإأما      

وراً  عاشور الطائي الذي تفـضل مـشك   أياد الفاضل   األستاذ إلىبخالص الشكر والتقدير    

  . بهذه الصورة إخراجها على هذه الرسالة ، واسهم بتوجيهاته السديدة في باإلشراف
  

 في كلية التربيـة ـ قـسم    األفاضلوأتقدم بجزيل الشكر واالمتنان إلى أساتذتي       

الجغرافية وفي مقدمتهم األستاذ الدكتور بشير إبراهيم الطيف والـدكتور اكـرم زينـل              

 وأتقدم الرسالة   أغنتاية علمية فضالً عن آرائهم القيمة التي        الصالحي لما أبدوه من رع    

  .كافة أساتذة القسم الذين ساهموا في إعداد وتأهيلي  إلىبالشكر الجزيل 
  

 في كلية   األستاذ الدكتور عباس فاضل السعدي      إلى بوافر الشكر والتقدير     وأتقدم      

جامعة المأمون ، والدكتور مـضر      /  الحديثي   إبراهيمجامعة بغداد ، والدكتور      / اآلداب

ن مـساعدة بـشأن موضـوع       ـجامعة ديالى  لما قدموه م     / كلية التربية / خليل العمر   

  .الرسالة 
  

نظم المعلومات   كل من مد لي يد العون في تعلّم          إلى بالشكر والعرفان    أتقدمكما          

ابتـداءاً  ) شركة المتحدة للحاسبات    ( بالذكر كل العاملين في      وأخص ) GIS(الجغرافية  

 مثنـى الحـديثي مـع       واألستاذمن المهندس محمد القيسي والدكتورة رحاب فليح حسن         

  .تمنياتي لهم بالعطاء الدائم والموفقية 
  

 أياد  واألستاذة الموصل   جامع/  حسون القصاب    إبراهيم الدكتور   األستاذواشكر        

مدير مركز البتاني لعلـوم     / الجامعة المستنصرية  والدكتور قاسم السعدي       / علي فارس 

 من مساعدة علمية من خالل توجيهاتهم القيمة حول موضـوع نظـم             أبدوهالفضاء لما   

  .المعلومات الجغرافية وكيفية توظيفه في موضوع الدراسة 
 



  )المحتويات ( 
  الصفحة  المحتويات

     االطارالنظري للبحث والخصائص الجغرافية لمنطقة الدراسة: الفصل األول 
    المقدمة: ١-١
    مبررات الدراسة : ١-١-١
    هدف الدراسة:٢-١-١
    مشكلة الدراسة : ٣-١-١
    فرضية البحث٤-١-١
    حدود الدراسة : ٥-١-١
    الدراسات السابقة: ٦-١-١
    منهجية وهيكل الدراسة : ٧-١-١
    التعديالت اإلدارية لحدود محافظة بغداد  : ٢-١

العوامل الجغرافية المؤثرة في تباين الكثافة السكانية فـي : الفصل الثاني 

   محافظة بغداد
  

    العوامل الطبيعية  : ١-٢
    السطح : ١-١-٢
     المناخ٢-١-٢
    التربة : ٣-١-٢
    يجية  التربة المز١-٣-١-٢
    التربة المزيجية او الطينية ذات االفق الملحي  : ٢-٣-١-٢
    تربة المنخفضات والمجاري القديمة  : ٣-٣-١-٢
    الموارد المائية : ٤ـ١ـ٢
    العوامل البشرية  : ٢-٢



 الصفحة  المحتويات
     طرق النقل ١-٢-٢
    النشاط االقتصادي  : ٢-٢-٢
    العامل الديني  : ٣-٢-٢
    العامل االداري  : ٤-٢-٢
    )معدل النمو العام للسكان (العامل الديموغرافي  : ٥-٢-٢

     انواع الكثافات السكانية ومقاييسها: الفصل الثالث 
    الكثافة العامة  : ١-٣
    الكثافة الزراعية  : ٢-٣
    الكثافة الفيزيولوجية او اإلنتاجية  : ٣-٣
    الكثافة الريفية  : ٤-٣

   في منطقة الدراسة ) GIS(توظيف نظام المعلومات الجغرافية : ابع الفصل الر
    مدخل الى انظمة المعلومات الجغرافية  : ١-٤
    نظم المعلومات الجغرافية  : ١-١-٤
    فوائد نظم المعلومات الجغرافية  : ٢-١-٤
    انواع نظم المعلومات الجغرافية  : ٣-١-٤
    ة الخطية نظم المعلومات الجغرافي : ١-٣-١-٤
    نظم المعلومات الجغرافية المساحية  : ٢-٣-١-٤
    وظائف نظم المعلومات الجغرافية  : ٤-١-٤
تطبيق انظمة المعلومات الجغرافية لدراسة التباين المكاني النواع الكثافات  : ٥-١-٤

   السكانية في محافظة بغداد
  

    مصادر البياات وطبيعتها : ١-٥-١-٤
    ات واالجهزة المستخدمة االدو : ٢-٥-١-٤



  الصفحة  المحتويات

    ) Hard ware(المكونات المادية  : ١-٢-٥-١-٤
    ) Soft ware( البرامجيات  : ٢-٢-٥-١-٤
     )ARC VIEW- Version 3 .1(برنامج  : ٣-٥-١-٤
    ) GIS(مراحل بناء نظام معلومات جغرافي  : ٤-٥-١-٤
    مرحلة جمع البيانات  : ١-٤-٥-١-٤
    مرحلة ادخال البيانات  : ٢-٤-٥-١-٤
    مرحلة بناء قواعد البيانات  : ٣-٤-٥-١-٤
    مرحلة تحليل البيانات والحصول على المخرجات  : ٤-٤-٥-١-٤
السباب تباين انواع الكثافات السكانية في ) ARC VIEW( نتائج تحليل نظام : ٢-٤

  محافظة بغداد 
  

لكثافة العامـة في محافظة بغداد باستخـدام برنامـج نتائج تحليل اسباب تباين ا : ١-٢-٤

)ARC VIEW(   
  

نتائج تحليل اسباب تباين الكثافة الزراعية والفيزيولوجية واالنتاجية باستخدام  : ٢-٢-٤

   ) .ARC VIEW(برنامج 
  

    :االستنتاجات 
    :التوصيات 

    .الخالصة باللغة االنكليزية 
 



  )المحتويات ( 
  الصفحة  المحتويات

     االطارالنظري للبحث والخصائص الجغرافية لمنطقة الدراسة: الفصل األول 
    المقدمة: ١-١
    مبررات الدراسة : ١-١-١
    هدف الدراسة:٢-١-١
    مشكلة الدراسة : ٣-١-١
    فرضية البحث٤-١-١
    حدود الدراسة : ٥-١-١
    الدراسات السابقة: ٦-١-١
    منهجية وهيكل الدراسة : ٧-١-١
    التعديالت اإلدارية لحدود محافظة بغداد  : ٢-١

العوامل الجغرافية المؤثرة في تباين الكثافة السكانية فـي : الفصل الثاني 

   محافظة بغداد
  

    العوامل الطبيعية  : ١-٢
    السطح : ١-١-٢
     المناخ٢-١-٢
    التربة : ٣-١-٢
    يجية  التربة المز١-٣-١-٢
    التربة المزيجية او الطينية ذات االفق الملحي  : ٢-٣-١-٢
    تربة المنخفضات والمجاري القديمة  : ٣-٣-١-٢
    الموارد المائية : ٤ـ١ـ٢
    العوامل البشرية  : ٢-٢



 الصفحة  المحتويات
     طرق النقل ١-٢-٢
    النشاط االقتصادي  : ٢-٢-٢
    العامل الديني  : ٣-٢-٢
    العامل االداري  : ٤-٢-٢
    )معدل النمو العام للسكان (العامل الديموغرافي  : ٥-٢-٢

     انواع الكثافات السكانية ومقاييسها: الفصل الثالث 
    الكثافة العامة  : ١-٣
    الكثافة الزراعية  : ٢-٣
    الكثافة الفيزيولوجية او اإلنتاجية  : ٣-٣
    الكثافة الريفية  : ٤-٣

   في منطقة الدراسة ) GIS(توظيف نظام المعلومات الجغرافية : ابع الفصل الر
    مدخل الى انظمة المعلومات الجغرافية  : ١-٤
    نظم المعلومات الجغرافية  : ١-١-٤
    فوائد نظم المعلومات الجغرافية  : ٢-١-٤
    انواع نظم المعلومات الجغرافية  : ٣-١-٤
    ة الخطية نظم المعلومات الجغرافي : ١-٣-١-٤
    نظم المعلومات الجغرافية المساحية  : ٢-٣-١-٤
    وظائف نظم المعلومات الجغرافية  : ٤-١-٤
تطبيق انظمة المعلومات الجغرافية لدراسة التباين المكاني النواع الكثافات  : ٥-١-٤

   السكانية في محافظة بغداد
  

    مصادر البياات وطبيعتها : ١-٥-١-٤
    ات واالجهزة المستخدمة االدو : ٢-٥-١-٤



  الصفحة  المحتويات

    ) Hard ware(المكونات المادية  : ١-٢-٥-١-٤
    ) Soft ware( البرامجيات  : ٢-٢-٥-١-٤
     )ARC VIEW- Version 3 .1(برنامج  : ٣-٥-١-٤
    ) GIS(مراحل بناء نظام معلومات جغرافي  : ٤-٥-١-٤
    مرحلة جمع البيانات  : ١-٤-٥-١-٤
    مرحلة ادخال البيانات  : ٢-٤-٥-١-٤
    مرحلة بناء قواعد البيانات  : ٣-٤-٥-١-٤
    مرحلة تحليل البيانات والحصول على المخرجات  : ٤-٤-٥-١-٤
السباب تباين انواع الكثافات السكانية في ) ARC VIEW( نتائج تحليل نظام : ٢-٤

  محافظة بغداد 
  

لكثافة العامـة في محافظة بغداد باستخـدام برنامـج نتائج تحليل اسباب تباين ا : ١-٢-٤

)ARC VIEW(   
  

نتائج تحليل اسباب تباين الكثافة الزراعية والفيزيولوجية واالنتاجية باستخدام  : ٢-٢-٤

   ) .ARC VIEW(برنامج 
  

    :االستنتاجات 
    :التوصيات 

    .الخالصة باللغة االنكليزية 
 



  قائمــة األشكــــال
  الصفحة  العنوان  الرقم

  التغير المطلق للكثافة العامة لمحافظة بغداد بحسب وحداتهــا للمــدة  )١(

)١٩٨٧-١٩٧٧(  

٦٢  

  التغير النسبي للكثافة العامة لمحافظة بغداد بحسب وحداتهــا للمــدة  )٢(

)١٩٨٧-١٩٧٧(  

٦٤  

  غداد بحسـب وحداتهـا للمــدةالتغير المطلق للكثافة العامة لمحافظة ب  )٣(

)١٩٩٧-١٩٨٧(  

٦٥  

  التغير النسبي للكثافة العامة لمحافظة بغداد بحسب وحداتهــا للمــدة  )٤(

)١٩٩٧-١٩٨٧(  

٦٧  

عدد العاملين بالزراعة في محافظة بغداد بحسب وحداتها اإلدارية للمـــدة     )٥(

)١٩٩٧-١٩٨٧(  

٧٦  

حافظة بغداد بحسب وحـداتها اإلداريـة       زراعية لم ٣التغير المطلق للكثافة ال     )٦(

  )١٩٩٧-١٩٨٧(للمدة 

٨٠  

التغير النسبي للكثافة الزراعية لمحافظة بغداد بحسب وحداتها اإلدارية للمدة            )٧(

)١٩٩٧-١٩٨٧(  

٨٣  

التغير المطلق للكثافة اإلنتاجية لمحافظة بغداد بحسب وحداتها اإلدارية للمدة            )٨(

)١٩٩٧-١٩٨٧(  

٩٢  

نسبي للكثافة اإلنتاجية لمحافظة بغداد بحسب وحداتها اإلدارية للمدة         التغير ال   )٩(

)١٩٩٧-١٩٨٧(  

٩٤  

التغير المطلق للكثافة الريفية لمحافظة بغداد بحسب وحداتها اإلدارية للمـدة             )١٠(

)١٩٩٧-١٩٨٧(  

١٠٣  

التغير النسبي للكثافة الريفية لمحافظة بغداد بحسب وحداتها اإلدارية للمـدة             )١١(

)١٩٩٧-١٩٨٧(  

١٠٤  

في النظام اإلحداثي ودورها    ) النقطة والخط والمضلع    (عناصر الرسم الخطي      )١٢(

  المكاني في نظم المعلومات الجغرافية

١٠٧  

  ١١١  وأدواته) ARC VIEW(مقدمة عن برنامج   )١٣(

  

  



على الربط مـا بين الخارطـة والجـدول   ) ARC VIEW(إمكانية برنامج  )١٤(

  )ID(بواسطـة 

١١٣  

على االستدالل على أي معـلومة مــن   ) ARC VIEW(إمكانية برنامج   )١٥(

  أي منطقـة  

١١٤  

  على الربط ما بين الخارطة والجـدول  ) ARC VIEW(إمكانية برنامج   )١٦(

  والشكل الكارتوكـرافي 

١١٥  

 



  قائمــة الجــداول 
  

  الصفحة  العنوان  الرقم

للمــدة ) م(المعدالت الشهرية والسنوية لدرجات الحرارة العظمـى والصغـرى   )١(

)١٩٩٩-١٩٧٠(  

٢١  

  لمحطـة بغـداد للمــدة) ملـم(معدل كميات األمطار الشهريـة والسنويـة   )٢(

)١٩٩٩-١٩٧٠(  

٢١  

  ٣٤  )١٩٩٧(قتصادية الممارسة في محافظة لعام التوزيع العددي والنسبي لألنشطة اال  )٣(

  ٣٩  النسبة المئوية للمساحة بحسب الوحدات اإلدارية لمحافظة بغداد ) ٤(

  ٤١  )١٩٩٧-١٩٧٧(معدل النمو العام السنوي لمحافظة بغداد للمدة   )٥(

-١٩٧٧(معدل الزيادة الطبيعية باأللف في محافظة بغداد على مستوى اإلدارية   )٦(

١٩٩٧(  

٤٣  

  ٤٤  )١٩٩٧-١٩٧٧(صافي الهجرة في محافظة بغداد بحسب وحداتها اإلدارية للمدة   )٧(

  ٥٤  )١٩٩٧-١٩٧٧(الكثافة العامة لمحافظة بغداد بحسب وحداتها اإلدارية للمدة )  ٨(

التغير المطلق والنسبي للكثافة العامة لمحافظة بغداد بحسـب اإلدارية للمــدة   )٩(

)١٩٩٧-١٩٧٧(  

٦١  

الكثافة الزراعية فـي محـافظة بغـداد بحسـب وحداتهـا اإلدارية للمـدة  )١٠(

)١٩٩٧-١٩٨٧(  

٧١  

التغير المطلق والنسبي للكثافة الزراعية في محافظة بغداد بحسب الوحدات اإلدارية  )١١(

  )١٩٩٧-١٩٨٧(للمدة 

٨٠  

  ٨٥  )١٩٩٧-١٩٨٧(الكثافة اإلنتاجية لمحافظة بغداد بحسب الوحدات اإلدارية للمدة  )١٢(

في محافظة بغداد بحسب ) اإلنتاجية (التغير المطلق والنسبي للكثافة الفيزيولوجية  )١٣(

  )١٩٩٧-١٩٨٧(الوحدات اإلدارية للمدة 

٩١  

  ٩٦  )١٩٩٧-١٩٨٧(الكثافة الريفية في محافظة بغداد وحسب وحداتها اإلدارية للمدة ) ١٤(

يفية في محافظة بغداد بحسب الوحدات اإلدارية التغير المطلق والنسبي للكثافة الر )١٥(

  )١٩٩٧-١٩٨٧(للمدة 

١٠٢  

 



  قائمـــة الخــرائط
  

 الصفحة  العنوان  الرقم

  ١٠  موقـع محافظة بغـداد بالنسبــة للقـطر   )١(

  ١٦  التقسيمـات اإلدارية في محافظـة بغـداد   )٢(

  ١٩  خطوط االرتفاع المتساوية في محافظة بغداد   )٣(

  ٢٢  في العـراق )ملم(المعدالت السنوية لألمطار   )٤(

  ٢٤  محافظـة بغـداد أصنـاف التـرب فـي   )٥(

  ٢٨  خارطة الموارد المائيـة في محافظـة بغـداد   )٦(

  ٣٢  شبكة الطرق الرئيسـية والثانـوية في محافظـة بغـداد   )٧(

  ٣٧  توزيع المـراكز الدينيـة فـي محـافظة بغـداد   )٨(

  ٥٥  )١٩٧٧(الكثافة العامة في محافظة بغداد بحسب وحداتها اإلدارية   )٩(

  ٥٧  )١٩٨٧(كثافة العامة في محافظة بغداد بحسب وحداتها اإلدارية لعـامال  )١٠(

  ٥٩  )١٩٩٧(الكثافة العامة في محافظة بغداد بحسب وحداتها اإلدارية لعـام  )١١(

  ٧٣  )١٩٨٧(الكثافة الزراعية في محافظة بغداد بحسب وحداتها اإلدارية   )١٢(

  ٧٤  )١٩٩٧(حداتها لعـامالكثافة الزراعية في محافظة بغداد بحسب و  )١٣(

  ٧٨ )١٩٨٧(المساحة المزروعة فعالً في محافظة بغداد بحسب وحداتها اإلدارية لعام   )١٤(

  ٧٩ )١٩٩٧(المساحة المزروعة فعالً في محافظة بغداد بحسب وحداتها اإلدارية لعام   )١٥(

  ٨٦  )١٩٨٧(الكثافة اإلنتاجية في محافظة بغداد بحسب وحداتها اإلدارية   )١٦(

  ٨٩  )١٩٩٧(الكثافة اإلنتاجية في محافظة بغداد بحسب وحداتها اإلدارية   )١٧(

  ٩٧  )١٩٨٧(الكثافة الريفية في محافظة بغداد بحسـب وحداتها لعـام  )١٨(

  ٩٩  )١٩٩٧(الكثافة الريفية في محافظة بغداد بحسـب وحداتها لعـام  )١٩(

  ١١٧  الدينية في بغـدادللمراكـز ) Buffering(تحديد منطقـة التأثير   )٢٠(

الناتجة من خارطة تحديث منطقة التأثير للمراكز الدينية بهدف ) ٢١(خارطة   )٢١(

  . تعميم منطقة التأثير على كل الوحدة اإلدارية
١١٨  

  ١٢٠  تصنيف طرق النقل في محافظة بغداد  )٢٢(

ق النقل الناتجة من تطابق خارطة توزيع المراكز الدينية مع خارطة تصنيف طر  )٢٣(

  .١٩٩٧مضافا اليها خارطة تصنيف الكثافة العامة لعام 
١٢٢  



  ١٢٣  بالنسـبة للوحـدات المجاورة لـه) Buffering(منطقة تأثير نهـر دجلـة   )٢٤(

الناتجة من تطابق خارطة التربة مع خارطة الموارد المائية بعد تحديد منطقة   )٢٥(

  . التأثير لها
١٢٦  

 فـي ) ١٩٩٧(الكثافـة الزراعيـة لعـام  ة مـع خارطةتطابق خارطة الترب  )٢٦(
  محافظة بغداد 

١٢٧  

الناتجة من تطابق خارطة التربة والموارد المائية بعد تحديد منطقة التأثير مع   )٢٧(

  .١٩٩٧خارطة تصنيف الكثافة الزراعية لعام 
١٢٨  

  ١٢٩  حافظـة بغدادم) ١٩٩٧(تطابق خارطة التربة مع خارطة الكثافة اإلنتاجية لعام   )٢٨(

الناتجة من تطابق خارطة التربة والموارد المائية بعد تحديد منطقة التأثير مع   )٢٩(

  .١٩٩٧خارطة تصنيف الكثافة االنتاجية لعام 
١٣١  

  ١٣٢   بغدادفي محافظة) ١٩٩٧(تطابق خارطة التربة مع خارطة الكثافة الريفية لعام   )٣٠(

ربة والموارد المائية بعد تحديد منطقة التأثير مع الناتجة من تطابق خارطة الت  )٣١(

  .١٩٩٧خارطة تصنيف الكثافة الريفية لعام 
١٣٣  
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الفصل األول                                                                      
  المبحث الثاني

  ١

 المبحث األول   
  

  اإلطـــار النـظـــــري
  

  : المقدمة ١- ١
  

للدراسات السكانية أهمية خاصة ولها اثر كبير جداً في عمليات التخطيط والتنمية               

     . ألي بلد 
وقد نال موضوع السكان أهمية كبيرة في اغلب الدراسـات الجغرافيـة واخـذ              

 الخلفية الرئيسة لعلم الجغرافية ،وهو يعـد        الجغرافيون يهتمون به ، إذ عده بعضهم بأنه       

  .المصدر المهم الذي تستمد منه العديد من الدراسات مادتها

ولذلك ظهر أثر الجغرافي في دراسة السكان ،ولعل من أهم المـشكالت التـي              

تواجه هذا النوع من الدراسة هي عدم االنتظام في توزيع وكثافة السكان من منطقة إلى               

تؤثر في تبـاين    ) طبيعية وبشرية   (ي ذلك هو وجود عوامل جغرافية       أخرى ، والسبب ف   

توزيعهم، ولذلك فان دراسة السكان على شكل توزيع نسبي ال يعطي عالقة واضحة بين              

  .السكان وأعدادهم ، وكذلك مدى تزاحمهم 

لذلك كان البد من إيجاد مقياس يوضح تلك العالقة، ومن هنا تأتي أهمية دراسة              

انية ألي منطقة كانت بوصفها أحد المقاييس المهمة لمعرفة توزيع الـسكان            الكثافة السك 

  .في أي مكان في العالم 

وتعد كثافة السكان مقياساً الستجابة اإلنسان للبيئة التي يعيش فيهـا ، ومقـدار                 

وال يقتصر األمر على ذلك بل إن كثافة السكان في منطقة ما تعد مقياساً              .التفاعل بينهما   

شبع المنطقة بسكانها ،ومن خاللها أيضا يمكـن معرفـة المـستوى المعيـشي              لدرجة ت 

  .لسكانها

الكثافة العامـة ،الكثافـة الزراعيـة       (ولذلك ظهرت عدة مقاييس للكثافة ،ومنها       

وقد اعتمدت هذه المقاييس على مستوى      ) اإلنتاجية(،الكثافة الريفية ،الكثافة الفيزيولوجية     

  .داد في هذا البحث الوحدات اإلدارية لمحافظة بغ
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  :  مبررات الدراسة ١-١-١
  

نظراً لكون محافظة بغداد تعد مركزاً مهماً بوصفها عاصمة العراق ، ولكونهـا             

اعتبرت من أهم المحافظـات إذ      ) ٢٠٠١-١٩٧٧(وبخاصة منذ عام    -منذ فترات قديمة    

  .ألخرىتبوأت مركز الصدارة في ارتفاع كثافتها السكانية مقارنة بالمحافظات ا
  

لذلك كان ال بد من دراسة ظاهرة تباين الكثافة السكانية فيها لغرض معرفة سبب                 

هذا التباين ، ومحاولة حل هذه المشكلة لغرض التقليل من الضغط المتزايد على محافظة              

  .بغداد إذ إن أغلب السكان يفضلون السكن فيها بسبب توافر الخدمات بأنواعها 

لسكانية تعد أحد مقاييس التوزيع كان ال بد من التعمـق            فضالً عن إن الكثافة ا    

فيها من خالل دراسة اكثر من نوع لغرض الوصول إلى معلومات دقيقة ،  عالوة على                

إن موضوع دراسة الكثافات السكانية يعد من المواضيع المهمة التي تشغل اكثر الباحثين             

         .                      لمعرفة صورة التوزيع السكاني 
  

ولذلك درست الكثافة في موضوع الرسالة على مـستوى الوحـدات اإلداريـة             

لمحافظة بغداد الن التقسيم اإلداري على مستوى الوحدات يمكـن أن يعطـي صـورة               

.                                                  واضحة للكثافة إذ كلما تصغر المساحة كلما تزداد الدقة 
  

  

  

الرغبة فـي   : فهو اوالً ) GIS) (نظم المعلومات الجغرافية  (أما عن سبب استخدام تقنية      

استخدام تقنية حديثة إذ اصبح استخدام الحاسوب من ضرورات العصر وقد دخـل فـي     

وتوظيفهـا فـي موضـوع    ) GIS( مختلف المجاالت ، لذلك فان استخدام أحد أنظمـة     

هدف الخروج بنتائج تحليلية دقيقة عالوة على إن الحصول على معلومات           الدراسة كان ب  

شاملة وجديدة باالعتماد على المواقع الجغرافية يعتبر من األمور المهمة جداً والسـيما             

للمعلومات اإلحصائية وهو بدوره مهم وبخاصة لدوائر الدولة وأخـص بالـذكر هيئـة              

اإلحصائية إضافة إلى باقي دوائر الدولـة       التخطيط بوصفها المركز الممول للمعلومات      

  .مثل أمانة بغداد وغيرها
  

  

  
  

  :  هدف الدراسة ٢-١-١ 
  

في  ترمي الدراسة إلى إبراز التباين المكاني لكل نوع من أنواع الكثافات السكانية    

 محافظة بغداد ، وتحليل العوامل الجغرافية المؤثرة فيها ، ومحاولة توظيف أحد أنظمة
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GIS) (  الحصول على مخرجات كارتوكرافية وخرائط وتحلـيالت إحـصائية ،          بهدف

والربط بين العالقات المكانية للظواهر ، والحصول على خـرائط نموذجيـة بأسـلوب              

  .حديث 
  

  

  
  

     :  مشكلة الدراسة٣-١-١
  

  : تحاول الدراسة اإلجابة عن التساؤالت اآلتية 

  ظة بغداد ؟إلى أي درجة تتباين الكثافة السكانية في محاف/ س

  إلى أي درجة تتباين العوامل المؤثرة على تباين توزيع الكثافة السكانية / س 

  في قوة تأثيرها ؟

  هل هناك نمط جغرافي للكثافة السكانية في محافظة بغداد؟/س 
  

  

إن هذه التساؤالت التي طرحت في مشكلة الدراسة يمكن عدها صلب الدراسة 

  .م اإلجابة عنها بكل دقة بهدف حلهاوسيتناولها البحث بالتفصيل وستت
  

  :  فرضية البحث ٤-١-١
  

  -:يمكن إن تعد  فرضية الدراسة حلوالً أولية لمشكلة البحث ويمكن إن نفترض ما يأتي 
  

الكثافة العامة ، الكثافة الزراعيـة ، الكثافـة اإلنتاجيـة           (   تتأثر الكثافة السكانية     )١(

تعمل إلى تباينها من مكان     ) عية وبشرية   طبي(بعوامل جغرافية   ) والكثافة الريفية   

  .إلى أخر 

           :يختلف تأثير العوامل السابقة الذكر بحسب نوع الكثافة إذ يفترض البحث   )٢(

إن العوامل البشرية اكثر تأثيرا من العوامل الطبيعية في تباين  الكثافة العامة               )أ 

  .في محافظة بغداد بحسب وحداتها اإلدارية 

بيعية فهي اكثر تأثيراً من العوامل البشرية في تباين الكثافة          أما العوامل الط    )ب 

  .الزراعية واإلنتاجية والريفية 

وفي الوقت نفسه ال يمكن أن ننفي اشتراك العوامل الطبيعية والبشرية معاً فـي              

  .نحاول إبراز أثر اكثر العوامل المؤثرة في التباين - مع ذلك –التباين ولكن 
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  :سة    حدود الدرا٥-١-١
تشمل حدود الدراسة على محافظة بغداد التي تتكون من ثالث وعشرين وحـدة             

، وهذه بمثابة الحدود    )٢٠٠١بعد إجراء التعديل اإلداري للوحدات وفق الخارطة        (إدارية  

  ).٢٠٠١ إلى ١٩٧٧(المكانية ،أما الحدود الزمانية فهي المدة من 
  

  :الدراسات السابقة   ٦-١-١
لسابقة تعد من األسس المهمة لغرض تعزيز أي دراسـة          إن عرض الدراسات ا   

علمية إذ إنها تعطي فكرة عن تطور مشكلة البحث اوالً ،  وعن طبيعة الدراسـة التـي          

  .نحن بصددها ثانياً 

التباين المكاني ألنواع   (وال بد من اإلشارة إلى انه لم يتم تناول موضوع الدراسة            

 سابقاً مشروعاً لبحث بصورة كاملة ولكن وجدت        )الكثافات السكانية في محافظة بغداد      

بعض الدراسات التي تناولت موضوع الكثافة السكانية وكان تناولها البعض  بـصورة             

عشوائية كمبحث بسيط في دراسة عامة ، فضالً عن عدم وجود دراسة استخدمت فيهـا               

 السكانية ومن   الحديثة وتوظيفها في موضوع الكثافات    ) نظم المعلومات الجغرافية    (تقنية  

هذه الدراسات التي تناولت موضوع الكثافة بوصفها مؤشراً لدراسة صـورة التوزيـع             

      :السكاني وهي

 للباحث زهران عبـد اهللا      )١()دراسة في جغرافية السكان     : قضاء المحمودية    ( -  أوال

ناصر الرواشدة ، لقد تناول الباحث موضوع الكثافة السكانية بوصـفها أحـد مقـاييس               

وزيع السكان ، وقد أظهرت الدراسة إن القضاء يعد من الوحدات اإلداريـة المعتدلـة               ت

الكثافة على مستوى القطر والمنخفضة الكثافة بالنسبة للمحافظة ، إضـافة إلـى إنهـا               

أظهرت وجود تباين في توزيع السكان بين وحدات  القضاء اإلداريـة وذلـك بتـأثير                

   ).طبيعية وبشرية(العوامل الجغرافية  
  

ًا       للباحث عباس فاضل السعدي     )٢() دراسة في جغرافية السكان      -محافظة بغداد    (-ثاني

لقد كشفت الدراسة وجود ارتفاع في الكثافة السكانية في منطقـة الـسهل  الرسـوبي                : 

                                                           
  زهران عبد اهللا الرواشدة ، قضاء احملمودية دراسة يف جغرافية السكان ، رسالة ماجستري ،غري منشورة مقدمة إىل كلية اآلداب             )١(

  .١٩٨٥والعلوم اإلنسانية ، اجلامعة اللبنانية ،
  .١٩٧٦،مطبعة األزهر ، ١دراسة يف جغرافية السكان ،طحمافظة بغداد ،   عباس فاضل السعدي ، )٢(
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مقارنة بالمناطق األخرى التي امتازت بانخفاض كثافتها السكانية ، وهذا ناجم عن تركز             

هر دجلة ، وقلة عددهم في المناطق البعيدة عن النهر،وقد تطـرق            السكان على شريط ن   

إلى موضوع الكثافة بوصفها أحد مقاييس الـسكان فـي المحافظـة خـالل الـسنوات                

)١٩٥٧،١٩٦٥،١٩٧٠ . (  
  

ًا     للباحثة جنـان    )١()١٩٧٧-١٩٥٧التغير المكاني للسكان في العراق للفترة من         ( -ثالث

  :محيي احمد الخطيب 

لت الباحثة الكثافة السكانية بوصفها أحد مقاييس التوزيع الـسكاني وقـد            لقد تناو    

وقد طبقت هـذا المقيـاس      . تناولتها بصورة عامة عن العراق وأثر التغير المكاني فيه        

، وقد استخدمت اكثر المعايير اإلحصائية قبوالً وهو        ) ١٩٦٥،١٩٧٧ ، ١٩٥٧(لألعوام  

وعلى وجه  ) االنحراف المعياري ( السكاني   ما يتصل بمقاييس النزعة المركزية للتوزيع     

الدقة الدرجة المعيارية ، وقد أظهرت الدراسة بأن محافظة بغداد ذات إقليم عال الكثافة              

  .لكونه يشكل مراكز استقطاب للسكان 
  

اً   تقدم بها الباحث فـاروق      )٢() اجتماعية   -سكان العراق ، دراسة ديموغرافية       (- رابع

  :محمد أمين صالح 

تناول الباحث موضوع الكثافة السكانية بوصفها أحد مقاييس توزيع السكان           لقد  

وتناول العوامل المؤثرة في التوزيع ، وقد توصل الباحث إلى إن أمانة بغـداد تتميـز                

بارتفاع كثافتها السكانية ، بسبب ارتفاع حجم السكان ، وصغر حجم مـساحتها، وهـذا               

،كذلك أوضـحت تبـاين     ) ١٩٨٧(عام  ) ٧١،٣١( بلغتإذ  . ناتج عن عوامل جغرافية     

  .توزيع السكان داخل الوحدات اإلدارية للمحافظة 

                                                           
، رسالة مقدمة إىل كليـة التربيـة   )١٩٧٧ – ١٩٥٧التغري املكاين للسكان يف العراق للفترة من       ( جنان حميي امحد اخلطيب ،       )١(

  .١٩٩٠،جامعة بغداد ،غري منشورة ،
،رسالة ماجستري ،غري منشورة ،مقدمة إىل كلية اآلداب        ) اجتماعية  – دراسة دميغرافية    سكان العراق ( فاروق حممد أمني صاحل ،       )٢(

  .١٩٩٠وهيئة الدراسات العليا يف علم االجتماع ،
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 ، للباحث لطيف هاشـم      )١()التوزيع السكاني والسياسة السكانية في العراق       (  -خامسًا    

  :كزار الطائي 

 لقد أشارت هذه الدراسة إلى موضوع الكثافات السكانية وأنواعها بوصفها أحـد         

ع السكاني وقد استخرجت الدرجة المعيارية بحسب المحافظات لألعـوام          مقاييس التوزي 

وقد استنتجت الدراسة بان بغداد هي منطقـة الثقـل          )١٩٩٣،  ١٩٨٧،  ١٩٧٧،  ١٩٦٥(

) ٤،٠٤(االقتصادي والسكاني في العراق إذ بلغ االنحراف المعياري للكثافة العامة فيها            

) ١٩٩٣( لعام) ٠٤،٤(و) ١٩٨٧(لعام) ٠٥،٤(و  ) ١٩٧٧(عام  )٠٧،٤(و  ) ١٩٦٥(لعام  

وقد أوضحت الدراسة نطاق الوحدات اإلدارية العالية الكثافة الذي توزع على أمانـة             . 

  .بغداد

ًا    : للباحث لطيف هاشم كزار الطائي     )٢() خصائص السكان في محافظة واسط     ( -سادس

لغت أظهرت هذه الدراسة انخفاض الكثافة العامـــة للسكــان في المحافظـة، إذ ب          

، كذلك أوضحت تباين توزيع السكان داخل الوحدات اإلداريـة          ١٩٨٧عام   ) ٣١,٧١( 

  . للمحافظة
  

ابعًا     للباحـث جـواد كـاظم       )٣()التباين المكاني لخصائص سكان محافظة بابل        ( -س

  :الحسناوي 

كشفت هذه الدراسة عن وجود تباين في الكثافة السكانية في محافظة بابل بـين              

 في مركز قـضاء     ٢كم/نسمة  ) ٢١٦٦( و ٢كم/نسمة) ١٦٧٠(ية إذ بلغت    وحداتها اإلدار 

 في ناحية الطليعة    ٢كم/نسمة  ) ٧٩( و ٢كم/نسمة) ٦٣(و) ١٩٩٧ -١٩٨٧(الحلة لعامي   

للعامين نفسهما على التوالي ، كذلك الحال بالنسبة للكثافة اإلنتاجية فقد وجد هناك تباين              

لسكان بين تلك الوحدات فضالً عن تباين       من وحدة إدارية إلى أخرى بسبب تباين عدد ا        

المساحة الصالحة للزراعة ، كذلك كشفت الدراسة عن التباين فـي الكثافـة الزراعيـة               

                                                           
، رسالة دكتوراه ،غري منشورة ، مقدمـة إىل         ) التوزيع السكاين والسياسة السكانية يف العراق       (  لطيف هاشم كزار الطائي ،       )١(

  .١٩٩٦عة بغداد ،كلية اآلداب ،جام
، قدمت إىل كليـة التربيـة       )غري منشورة   ( لطيف هاشم كزار الطائي ، خصائص السكان يف حمافظة واسط، رسالة ماجستري             ) ٢(

  . ١٩٨٩جامعة بغداد، 
ـ          ) التباين املكاين خلصائص سكان حمافظة بابل       (  جواد كاظم احلسناوي ،    )٣( ة ، رسالة ماجستري ،غري منشورة ، مقدمـة إىل كلي

  .١٩٩٩ ، بغداداآلداب جامعة 
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كما أظهرت وجـود    . ومكانياً بين الوحدات اإلدارية     ) ١٩٩٧ -١٩٨٧( زمانياً لعامي   

  ) .١٩٨٧(عما كانت عليه عام ) ١٩٩٧( ارتفاع في الكثافة لعام

اً   للباحث سعد عبد الـرزاق      )١() حافظة النجف ، دراسة في جغرافية السكان        م ( - ثامن

أظهرت الدراسة انخفاضاً في الكثافة ، وعدم انتظامها في أنحاء منطقة الدراسة           : محسن  

بسبب تباين العوامل الجغرافية ، كما أظهرت الدراسة إن المحافظة مـن المحافظـات              

  .الطاردة للسكان 
  

عًا       ، للباحث عبد العزيـز      )٢()١٩٦٥-١٩٤٧وزيع سكان محافظة بغداد     تغير ت  ( -تاس

  :محمد حبيب 

لقد تناول الباحث موضوع الكثافة السكانية فوجد إن محافظة بغداد تعـد اكثـر                 

المحافظات كثافة في سكانها ، وقد تعرضت وحداتها إلى تغيرات كبيـرة فـي توزيـع                

  . السكان 

ن وحداتها اإلدارية ناتج من تـأثير عوامـل         وان وجود تباين في التوزيع فيما بي      

،وقد قسمت المحافظة إلى إقليم وقد وجدت الدراسة إن أدنى معدل           ) طبيعية و وبشرية    (

 في اإلقليم الشمالي بينما توجد الكثافة العالية فـي          ٢كم/نسمة  ) ٢٦-٤(الكثافة كان بين    

   .٢كم/نسمة ) ٤٠١٧-٢٧( اإلقليم الجنوبي إذ تراوحت نسبة الكثافة العامة ما بين 
  

                                                             : منهجية وهيكل الدراسة٧ -١-١
  

اعتمدت الدراسة األسلوب الكمي في الوصف والتحليل لغرض الوصـول إلـى            

  .نتائج تفسر المشكلة وتحاول حلها 

اإلطـار  (اشتمل على أربعة فصول تضمن الفصل األول        أما هيكل الدراسة فقد     

وقد شمل هـذا الفـصل علـى        ) النظري للبحث والخصائص الجغرافية لمنطقة الدراسة     

تناولت الباحثة في المبحث األول اإلطار النظري للبحث أما المبحث الثاني فقد            : مبحثين  

                                                           
، رسالة ماجستري ،غري منشورة ،مقدمة إىل كلية اآلداب  )حمافظة النجف دراسة يف جغرافية السكان       (   سعد عبد الرزاق حمسن،     )١(

  .١٩٨٨،جامعة البصرة ،
منشورة،مقدمة إىل كلية   ، رسالة ماجستري غري     ) ١٩٦٥-١٩٤٧تغري توزيع سكان حمافظة بغداد      (   عبد العزيز حممد حبيب ،      )٢(

  .١٩٧٦اآلداب ،جامعة بغداد ، 
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ارية التـي أجريـت     شمل الخصائص الجغرافية لمنطقة الدراسة ، واهم التعديالت اإلد        

  ) .٢٠٠١ (حتى) ١٩٧٧(عليها منذ عام 

وتضمن الفصل الثاني العوامل الجغرافية المؤثرة في تباين الكثافة السكانية فـي            

محافظة بغداد ،وقد شمل هذا الفصل مبحثين ،تناول المبحث األول العوامـل الطبيعيـة              

ي فقد تناول العوامل البـشرية      أما المبحث الثان  ) السطح،المناخ،التربة،والموارد المائية   (

طرق النقل ، النشاط االقتصادي ، والعامـل الـديني والعامـل اإلداري             (والتي تشمل   

  ).النمو العام للسكان (والعامل الديموغرافي والعامل الديني 

في ) GIS(وفي الفصل الثالث فقد درس كيفية توظيف نظام المعلومات الجغرافية            

تمل المبحث األول على مدخل إلـى       اش: منطقة الدراسة وقد تضمن هذا الفصل مبحثين        

أنظمة المعلومـات الجغرافيـة ،أمـا  المبحث الثانـي فقد تضمن نتائــج تحليــل             

  . ألسباب تباين أنواع الكثافات السكانية في محافظة بغداد ) ARC VIEW(نظام 

وتختتم الرسالة بأهم االستنتاجات التي توصل إليها البحـث فـضال عـن أهـم               

  . لغرض التقليل من مشكلة الدراسةالتوصيات المهمة
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 المبحث الثاني   
  
                                  :  لمنطقة الدراسةوقع والحدود ال٢-١ 

  
  

    تـقـع محافـظـة بغـداد وسـط العـراق ، وتمتد ما بين دائـرتــي عرض           

 بحـسب   )44ْ، 57َ و 43ْ، 53َ(شماالً وما بين خطـي طـول        ) 40َ،33ْو45َ،32ْ(

  . )١(الخارطة 

أما حدودها اإلدارية فيحدها من الشمال محافظة صالح الدين وديالى ، ومـن الـشرق               

محافظتا ديالى وواسط ، ومن جهة الجنوب تحدها محافظة بابل ، أما من جهة الغـرب                

  .فتحدها محافظة االنبار 
  

  : التعديالت اإلدارية لحدود محافظة بغداد ١-٢-١
  

األقـضية  (دراسة أجريت على محافظة بغداد بكامل وحداتها اإلدارية           ونظراً لكون ال  

كان ال بد من التطرق إلى أهم التعديالت التي أجريت          ) ٢٠٠١-١٩٧٧(للمدة  ) والنواحي

  . على الوحدات اإلدارية 

  :تعديالت وكاألتيالوسوف نتطرق إلى هذه 
  

مراكـز اقـضية    (ية  وحدة إدار ) ٢٢(كانت محافظة بغداد تتكون من      ) ١٩٧٧( في عام 

وقد كانت ضمن التشكيالت اإلدارية للمحافظة ناحية التأميم تم بعدها اسـتبدال            ) ونواحي

بمحافظة بابل مـع بقيـة الوحـدات        ) ١٩٨٧(اسمها إلى ناحية الرشيد ألحقت في عام        

الحق القضاء بكامل حـدوده اإلداريـة       ) ١٩٩٧(اإلدارية لقضاء المحمودية ثم في عام       

   .)١(ت اإلدارية لمحافظة بغدادضمن التشكيال

) ١٩٧٧(أما ناحية أبي غريب فقد كانت ضمن التشكيالت اإلدارية لمحافظة بغداد لعـام        

) ١٩٨٧أي بعـد عـام      (ألحقت الناحية بمحافظة االنبار تم بعدها       ) ١٩٨٧(أما في عام    

استحداث قضاء أبي غريب بمحافظة االنبار والتي أصبحت ناحية أبي غريـب إحـدى              

من المرسوم الجمهوري المرقم    ) ١(الفقرة(الته ولكن باْسم مركز قضاء أبي غريب        تشكي

فقد ألغيت محافظـة بغـداد بموجـب        ) ١٩٨٧(أما في عام    ) ٢٠/٢/١٩٨٩في  ) ١٠٤(

  .محلها أمانة بغداد وحلت ) ١٧/٦/١٩٨٧س(في ) ٤٣٠(مالمرسوم الجمهوري المرق

                                                           
  )٢٠٠٢/ ٣ /٢(  مقابلة شخصية مع الست بان ، مسؤولة التخطيط العمراين قسم الوحدات اإلدارية يف وزارة الداخلية ، املوافق  )١(
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ي كانت تابعـة لمحافظـة بغـداد وألحقـت          وعليه تم فك ارتباط األقضية والنواحي الت      

 آب  ١٠فـي   ) ٤٦٣(بالمحافظات المجاورة لها بموجب المرسوم الجمهـوري المـرقم          

إذ ألحقت ناحية الراشدية التي كانت تابعة لقضاء أالعظمية بقضاء الخالص           ) . ١٩٨٧(

 في محافظة ديالى ، وألحقت ناحية أبو غريب التي كانت تابعة لقضاء الكاظمية بقـضاء              

الفلوجة في محافظة االنبار وألحقت ناحيتا الطارمية والتاجي اللتين كانتا تابعتين لقضاء            

الكاظمية بقضاء بلد في محافظة صالح الدين والحق قضاء المـدائن بكامـل حـدوده               

اإلدارية بمحافظة ديالى وكذلك الحق قضاء المحمودية بكامل حدوده اإلدارية بمحافظـة            

  .بابل 
  
  

  

شارة إلى إن هذه التعديالت لم تقتصر علـى مراكـز القـضاء أو    وال بد من اإل  

  :الناحية فقط بل اجري التغير على مستوى المقاطعات وكاألتي  

بوب الـشام الواقعـة     /١٠يزايز كميرة والفحامة و     /٢١إذ تم إلحاق أجزاء المقاطعتين      

يذاً لقرار مجلس   قرار وزير الحكم المحلي تنف    .(خارج حدود أمانة بغداد بناحية الراشدية       

  .١٧/٦/١٩٨٧في  ) ٤٣٠(قيادة الثورة المرقم 

التاجيات ناحية  /٢٥أبو جدايل ،  /٢٦فاضل الوركية ،  /٢٣وقد تم إبقاء المقاطعات     

  )١-الفقرة اوالْ ،ب.((الثنية /٢الصابيات ، جزء من /٢٢السالميات ، /٥التاجي ، 

  ) .٢٧/٧/١٩٨٧ في ٤٦٣المرسوم الجمهوري ) ١/اْ /ثانياً

عكركوف والشعار   /١٤دهنة وجزء من كل من المقاطعتين       /١٥وتبقى المقاطعة      

 مـن المرسـوم الجمهـوري       ١-الفقرة ثانياً ب  (، أبي غريب ضمن حدود أمانة بغداد        

  ) .١٧/٧/١٩٨٧(في ) ٤٦٣( المرقم

آبو دسبر الغربية وجزء من كل من المقاطعـات         /١الزويجية ، /٣كذلك إبقاء المقاطعات    

ناحية الرشـيد ضـمن     –أبو معالف   /١١الجيبة حي الغربي ،   /٢ الشرقي ،    الجيبة جي /١

فـي  ) ٤٦٣(الفقـرة ثالثـاً مـن المرسـوم الجمهـوري المـرقم           (حدود أمانة بغـداد     

)٢٧/٧/١٩٨٧.(  

الـشواطئ ،الـدورة    /١٠الـسمرة ،  /٨السيانة ، /٧المناري ، /٦وقد تم إلحاق المقاطعات     

اطئ الدورة الجنوبيـة ،وجـزء مـن        شو/١٢الشواطئ الدورة الوسطى ،   /١١الشمالية ، 

ناحية المأمون الواقعة خارج حدود أمانة بغداد بقضاء المحموديـة          _الجيبة  /٥المقاطعة  

وكذلك ) . ٢٧/٧/١٩٨٧(في  )  ٤٦٣( الفقرة ثالثاً، ب، من المرسوم الجمهوري المرقم      (
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ء ناحية المنصور الواقعة خارج حدود أمانة بغداد بقـضا         /١٧لحق جزء من المقاطعة     

   ).٢٧/٧/١٩٨٧(في ) ٤٦٣(من المرسوم الجمهوري المرقم) ج(الفقرة ثالثاً(المحمودية 

وتم تعـديل الحـدود الجنوبيـة الغربيـة ألمانـة بغـداد وتـشمل القطـع المرقمـة                   

السويب ،واألجزاء  /١٧من المقاطعة   ) ٢٠،٢١،٢٣،٣٦،٣٧،٣٩،٤٠،٤٥،٤٦،٤٧،٥٧(

  ) .٢٨/١١/١٩٨٧(،في ٩٦٣لمرقم المرسوم الجمهوري ا(والمتروكات التي تتخللها 
  

ركـة  /١٠الشاعورة وأم جدر وجـزء مـن المقاطعـة          /٥وقد ألحقت المقاطعة       

قـضاء  /الطابور ، ناحية بغداد الجديدة الواقعة خارج حدود أمانة بغداد بناحية بني سعد              

فـي   ) ٤٦٣( الفقرة خامساً ب،من المرسوم الجمهوري المرقم     (محافظة ديالى   /بعقوبة  

)٢٧/٧/١٩٨٧. (  
  

مقاطعـة  ) ٥٤،٥٥،٥٦ ، ٥٣ ، ٢٦،٤٩،٥٠،٥٢(تم فك ارتباط القطع المرقمـة       

كـشك  /١٣المقاطعـة   /٢وجزء من القطعة المرقمة     ) ١( التبويب والقطعة المرقمة  /١٧

األميري المشيدة عليها قرية الرضوانية العصرية واألجزاء والمتروكات التـي تتخلـل            

الفقـرة اوالً مـن     ( مودية وتلحق أمانة بغداد   قضاء المح /القطع أعاله من ناحية الرشيد      

   ) .١٧/٤/١٩٨٨(  في٣٥٧المرسوم الجمهوري المرقم 
  

  

وقد استحدثت ناحية الزيدان حيث تم ربطها بقضاء أبي غريب ومركزها منطقة            

فـي  ) ١٠٤(من المرسوم الجمهوري المرقم   ) ٢(الفقرة  (الزيدان وهذا ضمن ما جاء في       

الدفار من مركز قضاء الفلوجة وإلحاقهـا       / ٣المقاطعة  ، وفك ارتباط    ) ٢٠/٢/١٩٨٩(

  في) ١٠٤( من المرسوم الجمهوري المرقم٧الفقرة (قضاء أبي غريب /بناحية الزيدان 

 ) ٢٠/٢/١٩٨٩. (  

المحمودي من ناحية أبي غريب وإلحاقها      /٨الغربية و /٤وفك ارتباط المقاطعتين    

كذلك ) ٢٠/٢/١٩٨٩(،في)١٠٤(مرقم  منالمرسوم الجمهوري ال  ٨الفقرة  (بناحية الزيدان   

الرضوانية الغربيـة ،ناحيـة اليوسـفية ،قـضاء         /١٧تم فك ارتباط جزء من المقاطعة       

الحـد  (العامرية ،ناحية العامرية ،قـضاء الفلوجـة        /٧المحمودية وجزء من المقاطعة     

مـن  ٩،١٠الفقـرة   (وإلحاقها بناحية الزيدان قضاء أبي غريـب        ) الفاصل لنهر الفرات    

أبـو  /٢وقد تم فك ارتبـاط المقاطعـة        ). ٢٠/٢/١٩٨٩(م الجمهوري المرقم في   المرسو

قرار وزير الحكـم    (قضاء الفارس     /سريول من ناحية التاجي وألحقت بناحية الطارمية      
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) ٧،  ٣١(،وفك ارتباط المقاطعتين    ) ٤/١/١٩٨٧( في) ٣(المحلي وفق الكتاب المرقم من    

الـصخيرية  /٨مظهريـة الـشاوي ،    /٢٦الجاوة الشرقي وجزء من كل من المقاطعات        

الفقـرة  ( الجاون الغربي من ناحية الرشيد وتلحق مركز قضاء المحمودية           ٣٧الغربية ، 

  ) .٢٧/١/١٩٩٠(في )٣٧( المرسوم الجمهوري المرقم ١١من
  

  

الخكرية وجزء من   ٢١تل الذهب ،  /٢٣الجديدة ، /٢٠كذلك فك ارتباط المقاطعات     

الفقرتين (يفة وتلحق بمركـز قضـاء المحموديـة      اللطيفة من ناحية اللط   /١٥المقاطعة  

  ) .٢٧/٢/١٩٩٠( في ٣٧من المرسوم الجمهوري المرقم ) ١٢،١٣( 

الرضوانية الغربية فقد تم فك ارتباطها من ناحيـة اليوسـفية           /١٧أما المقاطعة   

مـن المرسـوم    ١٤الفقرة  (قضاء المحمودية وتلحق بناحية الزيدان ،قضاء أبي غريب         /

  ) .٢٧/١/١٩٩٠( في)٣٧(رقم الجمهوري الم
  

وتعديل حدودها لتشمل   ) النصر والسالم (وتم تغيير اسم ناحية الزيدان إلى ناحية        

) الحد الفاصل لنهـر الفـرات     (العامرية/٧الغربية والسليماني ،    ٤الدفار ، /٣المقاطعات  

 )الرمادي  -الحد الفاصل لطريق المرور السريع بغداد     ( بيالة/٩المحمودي والمغينية ،  /٨

وهذا ضمن ما جاء فـي الفقـرتين        (الرضوانية الغربية   /١٧عبادي وهور الباشا ،   /١٠،

س ( من بيان وزير الحكم المحلي الصادر بكتاب وزارة الحكم المحلي المـرقم            ) ١،٢(

  ) .٥/٨/١٩٩٠في ٦١٦/
  

قضاء الكاظميـة   /بكامل حدودها إلى ناحية التاجي      ) البو/٧(وتم ضم المقاطعة    

ذا ما جاء في بيان وزير الداخلية الصادر بكتاب المديريـة العامـة             وه( محافظة بغداد /

  ) .٢٧/٨/١٩٩١(في )٣/١/١٤٠(للتخطيط العمراني في 

الحـد  (العامريـة   /٧الدفار وجزء من المقاطعـة      /٣وقد تم فك ارتباط المقاطعة      

قضاء أبي غريـب محافظـة بغـداد        /من ناحية النصر والسالم     ) الفاصل لنهر الفرات  

قرار وزير الداخلية المرفق طياً ،كتاب      (بمركز قضاء الفلوجة بمحافظة االنبار      وإلحاقها  

  ).١٧/١١/١٩٩٣ والصادر في ٣٣٧(المديرية العامة للتخطيط العمراني المرقم 
  

قضاء فارس محافظـة صـالح      /ناحية الطارمية   /أبو سريول   /٢/وفك ارتباط م  

بيان وزير الداخلية المبلغ    (ة التاجي   ناحي/قضاء الكاظمية   /الدين وإلحاقها بمحافظة بغداد     
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وقد تـم إعـادة     ) . ٢٨/٩/١٩٩٤(في٢٥٧/بكتاب المديرية العامة للتخطيط العمراني س     

  )٩/٦/١٩٩١ في١٧٣(استحداث محافظة بغداد بموجب قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 
  

) ١٧/٦/١٩٨٧ (٤٣٠إعادة المحافظة الملغاة قرار مجلس قيـادةالثورةالمرقم      (والمتضمن

  : بوحداتها اإلدارية السابقة المرتبطة بها قبل إلغائها بعد مراعاة ما يأتي
  

  

) النـصر والـسالم   (إبقاء قضاء أبي غريب بمستواه الحالي وترتبط به ناحية          ) ١(

ويفك ارتباط ناحية الكرمة بكامل حدودها اإلدارية مـن القـضاء المـذكور             

  .محافظة االنبار ) الفلوجة (وتلحق بقضاء 
  

يبقى ارتباط ناحية الطارمية بكامل حدودها اإلدارية بقضاء الفارس محافظة صالح           ) ٢(

  .الدين 

بكامل حدودها اإلدارية من قضاء المحمودية وتلحـق        ) اللطيفية  (يفك ارتباط ناحية    ) ٣(

  . محافظة بابل /بقضاء المحاويل 

الجمهوري وتم إعادة ارتباط ناحية اللطيفية بقضاء المحمودية بموجب المرسوم          

،وتم فك ارتباط ناحية الطارمية من قـضاء الفـارس          ) ٢٦/٥/١٩٩٢ في   ٢٤٠(المرقم  

بمحافظة صالح الدين وألحقت بقضاء الكاظمية بمحافظـة بغـداد بموجـب المرسـوم              

  ) .٨/١٢/١٩٩٩ في ٢٢٢( الجمهوري المرقم

ـ  )مدينة الراشدية   (وقد تم أيضا استحداث ناحية الزهور ومركزها         ع الجديدة وتتب

بموجب ) الخالص  –بغداد  ( قضاء االعظمية ويفصلها عن ناحية الراشدية الطريق العام         

وبهذا التاريخ أيضا تم إلغاء قضاء      ) ٢/١١/١٩٩٩في  ١٨٦( المرسوم الجمهوري المرقم  

مدينة صدام الذي كان يمثل وحدة إدارية كاملة واستحداث قضاء صدام وتتبعه ناحيتـا              

ناحيتا النخـوة والفـارس     داث قضاء القائد صدام وتتبعه      الفداء وبطل التحرير واستح   

  .قضاء الرصافة /العربي واستحداث ناحية فلسطين 
  

مما سبق تم إعطاء تصور واضح عن أهم التغيرات والتعديالت اإلدارية التـي             

حسب ما جاءت به وزارة الداخلية قسم       ) ٢٠٠١-١٩٧٧( جرت لمحافظة بغداد منذ عام    

  .)١(وجب المراسيم الجمهورية السابقة الذكرالوحدات اإلدارية بم
  
  

                                                           
 ٢٠٠١ة اإلدارية حملافظـة بغـداد ،          وزارة الداخلية ، املديرية العامة للتخطيط العمراين ، قسم الوحدات اإلدارية ، اخلارط              )١( 

   .٢٥٠٠٠٠:  ١مبقياس 
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وال بد من اإلشارة إلى إن الرسالة اعتمدت على نتائج التعداد العام لسكان محافظة بغداد               

) ٢٢ (١٩٧٧، حيث ضمت محافظة بغداد في عام        ) ١٩٩٧ ،   ١٩٨٧،  ١٩٧٧(لألعوام  

اجـري التعـداد     فقد   ١٩٨٧، أما في تعداد عام      ) مراكز اقضية ونواحي    (وحدة إدارية   

لهذا العام للوحدات اإلدارية الداخلة ضمن حدود بغداد المركز  بعد إن ألغيت محافظـة               

 فحـسب   ١٩٩٧، أما في عام     ) ١٧/٦/١٩٨٧س  (في  ) ٤٣٠(بغداد وفق الكتاب المرقم     

مراكـز  (وحدة إداريـة    ) ٢٢( النتائج التي جاءت بها التعداد العام للسكـان فقد ضمت        

  ) .اقضية ونواحي 
  

 ١٩٧٧،١٩٨٧( ولكن تـم إجـراء تعديل إداري لنتائج التعداد العام لألعـوام           

 ولكـن   ٢٠٠١بحسب التعديالت اإلدارية التي جاءت بها وزارة الداخلية لعام          ) ١٩٩٧،

باستثناء بعض الوحدات التي لم يتم الحصول على بياناتها من قبل الجهـاز المركـزي               

لك الحال بالنسبة لناحية الزهور لـذلك تـم         لإلحصاء ،مثال على ذلك ناحية فلسطين كذ      

حساب الكثافة لمنطقة الراشدية كوحدة واحدة مع ناحية الزهور حسب النتـائج تعـداد              

وحساب مركز قضاء صدام ومراكزه التي استحدثت كوحدة واحدة ، أما ناحية             . ١٩٩٧

تابعة لها  الطارمية فكان من السهل إدخالها من خالل إرجاعها من المحافظة التي كانت             

  . بسبب عدم توافر البيانات عنها

وحدة ) ٢٣(وبعد إجراء التعديل الذي تم ذكره مسبقاً تم االعتماد في النهاية على             

باستثناء الوحدات التي لـم يـتم       ) خمسة عشر ناحية وثمانية اقضية      (إدارية مكونة من    

ب مركز قضاء   ناحية الزهور وناحية فلسطين وأيضا حسا     (توافر المعلومات عنها وهي     

  ) . ٢(صدام هو وتقسيماته الحديثة كوحدة إدارية واحدة كما هو واضح في الخارطة 
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  الثانيالثانيالفصل الفصل 

  

  

  اين الكثافة السكانيةــالعوامل الجغرافية المؤثرة في تب
  ي محافظة بغداد ـ ف

  

א א:א א א
  

א א:א א א
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  تمهيد
هناك كثير من العوامل التي تؤثر في تباين كثافة السكان في محافظـة بغـداد،               

وتتباين هذه العوامل الجغرافية في درجة تأثرها مكانياً وزمانياً،  ولهذه العوامل مجتمعة             

أثر مهم في توزيع السكان ، ومن ثم في رسـم مالمـح شخـصية               ) طبيعية وبشرية   (

  .)١(المكان
  

ل  المبحث األو  
   العوامل الطبيعية ١-٢

للعوامل الطبيعية اثر كبير في تباين كثافة السكان، وتتمثل هذه العوامل بمظاهر            

السطح والمناخ والتربة والموارد المائية، وإن هذه العناصر متفاوتة  تتباين فـي قـوة               

جـة   نتي-تأثيرها من مكان إلى أخر،وعلى الرغم من أهمية هذه العوامل أال إن اإلنسان      

 استطاع إخضاعها وأصبحت قوة تأثيرها في تباين كثافة السكان          -التقدم العلمي والتطور  

مقارنة مع تأثير العامل البشري فـي تبـاين         ) محافظة بغداد   (قليلة في منطقة الدراسة       

الكثافة  السكانية، ومع ذلك فأن اإلنسان يختار المكان الذي يالئمه للتوطن واالسـتقرار              

  .مكان من العالمالبشري في أي 
  

  :واهم العوامل الطبيعية المؤثرة في تباين كثافة السكان هي
  

  : السطح ١-١-٢
  

   

للتضاريس أثر بالغ األهمية في تباين السكان وكثافتهم، اذ يؤثر السطح في الحياة             

   .)٢(االقتصادية بصورة واضحة وال سيما بكل ما يتعلق بحياة اإلنسان 
  

اريس والسكان ليست عالقة بسيطة بل هـي عالقـة مركبـة            التض العالقة ما بين   وان

   .)٣(مباشرة وغير مباشرة 
  

وغالباً ما تُعد السهول مركز جذب السكان وذلك لكونها مالئمة لنشاط اإلنـسان             

إذ أنها تكون مالئمة للنشاط الزراعي ألنها تـسهل أجـراء العمليـات             . وتلبية متطلباته 

                                                           
(1) Zelinsky. W,A, “ Prologue to population Geography” , prentice Hall 
International, Inc, London, 1970, p.5. 

  .٩٠،ص١٩٧١  صالح الدين الشامي ، الجغرافية دعامة التخطيط ، منشأة المعارف ، اإلسكندرية ، )٢(
  .٥٩،ص١٩٥٧،القاهرة ) ١(، ج ) ١١(قاهرة ،جملد، جملة كلية اآلداب ، جامعة ال) يف العالقة بني السكان والتضاريس (   مجال محدان ،)٣(
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 وسقيها إضافة إلى سهولة استخدام اآلالت الزراعية     الزراعية المتمثلة في حراثة األرض    

  .)١(وسهولة مد طرق المواصالت لتسهيل العملية اإلنتاجية

أما ما يتصل بمنطقة الدراسة فهي منطقة سهلية منبسطة تغطيها ترسبات حديثة            

  .)٢(Geosynicline)(جلبها نهرا دجلة والفرات ومأل بها االلتواء المقعر
  

نجد إن المنطقة متـساوية تقريبـاً فـي االرتفـاع           ) ٣(طة  وعند مالحظة الخار  

فـوق  ) م  ٤٥(باستثناء المنطقة الواقعة جنوب غرب المحافظة حيث يصل ارتفاعها إلى           

ويستثنى منها أيضا المناطق المرتفعة عـن مـستوى األراضـي           . مستوى سطح البحر  

 غـداد مـن أخطـار     المحيطة بها مثال ذلك  السداد واألسوار التي بنيت لحماية مدينة ب           

الفيضان فضالً عن تراكم أنقاض األبنية القديمة وكذلك مـن تأسـيس مبـانٍي جديـدة               

  .)٣(فوقهـا

كما تجنب السكان في السابق السكن في المناطق المنخفضة مثـل الزعفرانيـة             

والثورة بسبب خطر الفيضان ولكن بعد إنجاز مشروع الثرثار انتـشر الـسكان خلـف               

  .)٤(ذت مدينة بغداد تتوسع بشكل أفقي لتصبح بشكلها الحاليالسداد الترابية وأخ

يتبين مما تقدم أن اثر السطح في تباين الكثافة السكانية في محافظة بغداد قليـل               

لكون منطقة الدراسة منطقة سهلية منبسطة وحتى المناطق المنخفضة القليلة الكثافة سابقاً 

مثال على ذلك مدينة صدام ، أما المناطق        أصبحت اليوم من المناطق ذات الكثافة العالية        

المحيطة ببغداد المركز فهي ذات كثافة سكانية قليلة والسبب في ذلـك تـدخل عوامـل                

جغرافية أثرت في قلة الكثافة ويدخل عامل السطح بشكل قليل إذ أن ارتفـاع المنطقـة                

  .اًالواقعة جنوب غرب المحافظة جعل السكان يتجهون نحو المناطق األقل ارتفاع
  

  :  المناخ ٢-١-٢
للمناخ تأثير مباشر وغير مباشر في توزيع السكان ، إذ يؤثر بصورة مباشـرة              

أما تأثيره غير مباشر فيكون من خـالل        . من خالل تأثيره في اإلنسان وفعالياتِه ونشاطهِ      

  لذلك فهو يعد أحـــد  )٥ (التأثير في التربة والحياة النباتية والزراعة وطبيعة استغاللها
                                                           

  . ٨٨ ص١٩٧٥  إبراهيم املشهداين ، مبادئ وأسس اجلغرافية الزراعية ، الطبعة الثانية ، بغداد )١(
  .١٩-١٨، ص١٩٧٦  صاحل فليح اهلييت ، تطور الوظيفة السكنية ملدينة بغداد الكربى ، الطبعة األوىل ، جامعة بغداد ،)٢(
  .١٢يح اهلييت ، املصدر نفسه ،ص  صاحل فل)٣(
  .٥٦، مصدر سابق، ص)حمافظة بغداد دراسة يف جغرافية السكان (  عباس فاضل السعدي ،)٤(

(5) Gleen T. Trewartha , Agreography of population word Patterns’ New york , 1969, P. 82  
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العوامل المسببة لالختالفات الواضحة في الكثافات السكانية في مختلف أجـزاء           

أما مناخ منطقة الدراسة فنظراً لكون بغداد تقع في منطقة سهلة منبسطة فهـي               )١(العالم  

ال تنفرد بمناخ خاص بها يختلف عن مناخ ظهيرها يستثني من ذلك اثر نهر دجلة الذي                

ويتسم مناخ محافظة بغداد   . )٢(تعدى  ضفافه إذ يكون الجو رطباً      يتوغلها إذ إن تأثيره ال ي     

ويمتاز مناخ بغداد أيضا بأنه ذو تطرف شديد في درجـات           ، )٣(بجفافه وقاريته ومداريته  

الحرارة ذو إشعاع شمسي كبير إذ  يسودها المناخ الصحراوي شبه المـداري وبـذلك               

حراري السنوي واليومي بـسبب بعـد       تحققت القارية العالية والفرق الكبير في المدى ال       

لرطوبـة  المنطقة عن المسطحات المائية فضال عن قلة الغطاء النبـاتي ،وانخفـاض ا            

   . )٤(، وقلة الغيوموصفاء السماء 

فقد بلغ معدل درجة الحرارة السـنوي للمـدة       ) ١(وكما هو واضح في الجدول        

 الـسنة إذ يكـون      ، ويمثل شهر كانون الثاني ابرد شهور      )م  ٢٢,٤) (١٩٩٩الى  ١٩٧٠(

ويتمثل بفصل الشتاء ،آما شهر تموز فهو فصل الـصيف          ) م٩,٥(معدل درجة حرارته    

، أما معدل درجة الحرارة الصغرى لشهر كانون        ) م   ٣٤,٣(ويبلغ معدل درجة حرارته     

  . للشهر نفسه )م١٥,٤(في حين كان معدل درجة الحرارة العظمى ) م٣,٧(الثاني فهو 

 ،ومعدل درجة الحـرارة       )م٢٤,٩(لحرارة الصغرى لشهر تموز      وكان معدل درجة ا   

  . )م٤٣,٧(العظمى للشهر نفسه قد بلغت 

وترتفع درجة حرارة فصل الصيف وال سيما خالل شهري تموز وآب إذ تصل درجات              

  علـى التوالـي، أمـا درجـات الحرارة )م ٤٣،١ و ٤٣,٧(الحرارة العظمى لهما إلى 
  

  

                                                           
  .١٦١،ص١٩٨٢األوىل ،   فوزي سهاونة ، مبادئ الدميوغرافيا ، األردن ، الطبعة )١(
  .٢٦  صاحل فليح اهلييت ، مصدر سابق ، ص)٢(
  .٧٥،ص١٩٤٨جاسم حممد اخللف ، املطبعة العربية ،بغداد، .   هستدكوردن ،األسس الطبيعية جلغرافية  العراق ، تعريب  د)٣(
، ) غـري منـشورة     (جامعـة بغـداد       صاحل عايت املوسوي ، اجلزيرة احلرارية يف مدينة بغداد ، رسالة ماجستري مقدمـة إىل                  )٤(

  .٤٣،ص١٩٩٨
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  )١(الجدول 
  )١٩٩٩-١٩٧٠(لمحطة بغداد للفترة  ) 0م( دالت الشهرية والسنوية لدرجات الحرارة العظمى والصغرىالمع

  ١ك  ٢ت  ١ت  أيلول  آب  تموز  حزيران  مايس  نيسان  آذار  شباط  ٢ك  االشهر
المعدل 

  السنوي

معدل درجة 

  الحرارة
٢٢,٤  ١٠,٩  ١٦,٨  ٢٤,٢  ٣٠  ٣٢,٥  ٣٤,٣  ٣٢  ٢٧,٩  ٢٢,٥  ١٦,٥  ١١,٧  ٩,٥  

  ٣٠,٤  ١٦,٩  ٢٣,٨  ٣٣,١  ٤٠,٠  ٤٣,١  ٤٣,٧  ٤١,١  ٣٦,٢  ٢٩,٨  ٢٣,٩  ١٨,٣  ١٥,٤  العظمى

  ١٤,٣  ٥,٠  ٩,٣  ١٥,٣  ٢٠,٠  ٢٢,٠  ٢٤,٩  ٢٢,٩  ١٩,٦  ١٤,٧  ٩,٢  ٥,٢  ٣,٧  الصغرى
  

  .حطة الرصد الزلزالي،  بيانات غير منشورةوزارة النقل والمواصالت، الهيئة العامة لألنواء الجوية، م: المصدر
  

على التوالي في حـين نجـد إن        )  م ٢٢،٠ و ٢٤،٩(الصغرى لهما فتصل إلى       

) م٥,٠ و   ٣,٧( بلغـت    لشهري كانون الثاني وكانون االول قد     درجة الحرارة الصغرى    

ري تموز وآب فهو    ـام لدرجات الحرارة لشه   ـري الع ـعلى التوالي، أما المعدل الشه    

أن المعدل الشهري العام لشهري كانون الثاني       على التوالي، في حين     )  م ٣٢،٥و٣٤،٣( 

  .م على الترتيب)١٠,٩ و ٩,٥(وكانون األول هو

إما فيما يتعلق باألمطار فتمتاز بقلتها إذ إن منطقة الدراسة تقع ضمن خط المطر              

نجد ) ٢(ومن خالل الجدول      ). ٤(ملم كما هو واضح في الخارطة         ) ١٥٠(المتساوي  

) ١٠,٦( بلغت   ١٩٩٩ إلى   ١٩٧٠ الساقطة خالل المدة من        أن المعدل السنوي لألمطار   

  ملم وهو يمثل فترة المطر ) ٢٢,٦(ملم،شهر آذار إذ سجلت كمية األمطار المتساقطة فيه 

  .أما في شهري تموز وآب فينعدم التساقط فيهما. الربيعية
  

  ج

  )٢(الجدول 
  )١٩٩٩-١٩٧٠(لمحطة بغداد للمدة ) ملم(معدل آميات األمطار الشهرية والسنوية

  

  األشهر
كانون 

  الثاني
  أيلول آب تموز  حزيران  مايس  نيسان  آذار  شباط

تشرين 

  األول

تشرين 

  الثاني

كانون 

  األول

المعدل 

  السنوي

كميات 

  األمطار
١٠,٦  ٢١,٣  ٥,٢  ٩,٦  ٠,٠٣  ٠  ٠  ٠,٠٥  ٤,٣  ١٥,٦  ٢٢,٦  ٢٠,٠  ٢٩,١  

  .ية، محطة الرصد الزلزالي، بيانات غير منشورةوزارة النقل والمواصالت، الهيئة العامة لألنواء الجو: المصدر
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يتبين مما تقدم أن ارتفاع درجات الحرارة في فصل الصيف ،وانخفاضـها فـي              

فصل الشتاء، وارتفاع المدى الحراري اليومي والـسنوي ،وتذبـذب كميـة األمطـار              

لمراكز السكانية وجعلها   المتساقطة قد أثر في تباين الكثافة السكانية ومن ثم اثر ذلك في ا            

تميل ألي االقتراب من مصادر المياه والمتمثلة باألنهـار وبمحـاذاة ضـفاف األنهـار               

  .وجداول الري حيث تتوافر التربة الجيدة

إذ أن تركز الكثافة السكانية العالية في محافظة بغداد بالقرب من نهر دجلـة لكـون أن                 

حرارة مما يجعل الجو رطباً لذلك يفـضل        النهر يعمل على التقليل من ارتفاع درجات ال       

  .السكان  السكن بالقرب من مصادر المياه لغرض تلبية احتياجاتهم منها
  

  :  التربة٣-١-٢
       وهي أحد العوامل الطبيعية المهمة والمؤثرة في تباين الكثافة الـسكانية إذ تعـد              

  .)١(م والشرابالترب أهم هبة أعطتها الطبيعة للعنصر البشري ألنها مصدر الطعا

وال يمكن اعتبار التربة مؤثرة بصورة مباشرة في توزيع السكان الن اعتماد الزراعـة              

على التربة جعلها تؤثر بصورة غير مباشرة في تجمع السكان، وتركزهم فـي منطقـة               

  .)٢(دون األخرى

لذلك فهي تعد أحد العناصر الطبيعية المهمة في تأثيرها غير المباشر في توزيع                

من خـالل عالقتهـا     )٣(كان، ويظهر هذا التأثير بشكل واضح في األقاليم الزراعية          الس

  .)٤(بالمحاصيل الزراعية نوعاً وكماً ومدى قدرتها على إعالة السكان
  

يظهر إن هناك أنواعاً متباينة الجودة من الترب مـن          ) ٥(ومن خالل الخارطة    

لسكان وقد ظهرت في المنطقـة       حيث صالحيتها لإلنتاج الزراعي ،وقدرتها على إعالة ا       

تصانيف معينة بحسب الدراسة التي قام بها الدكتور فليح حسن الطائي في بحثه المقـدم               

إذ قسم ترب   ) ١٩٧٠(إلى المؤتمر األول التحاد المهندسين الزراعيين في الخرطوم لعام          

العراق بصورة عامة إلى مجموعات عظمى وأخرى ثانوية كذلك  قسمها علـى رتـب               

  .ة ورتب ثانوية، وقد أبرزت الدراسة مدى قابلية التربة لإلنتاج الزراعيكبير
                                                           

  هادي امحد خملف الدليمي ، حيازة األرض الزراعية  واستثمارها يف حمافظة بغداد ، رسالة ماجستري ،غري منشورة مقدمـة إىل                       )١(
  .١٨٨، ص١٩٧٥كلية اآلداب ، جامعة بغداد ، 

  .٥٠-٥٤  إبراهيم املشهداين ، مصدر سابق ، ص)٢(
  .٥٤، ص١٩٧٢، دار النهضة العربية ، بريوت ، ) يف جغرافية السكان (حممد وهيبة ،   عبد الفتاح )٣(
  .٢٦  عبد العزيز حممد حبيب ، مصدر سابق ، ص)٤(
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  :أما منطقة الدراسة بحسب ما ذكره تصنيف فليح حسن الطائي فقد صنفت إلى ما يأتي

  .التربة المزيجية - ١

  .التربة المزيجية أو الطينية ذات األفق الملحي - ٢

  . تربة المنخفضات والمجاري القديمة - ٣
  
  

   :Tprrifluventsبة المزيجية  التر١-٣-١-٢

       ويطلق عليها تسمية تربة كفوف األنهار وان هذا النوع من الترب يشغل جـانبي              

نهر دجلة وفروعه في محافظة بغداد، ولها أهمية زراعية كبيرة، ومن خواصـها أنهـا               

متوسطة النسجة و أنها جيدة الصرف، وخالية من األمالح ، وماؤها األرضـي عميـق              

ال يؤدي إلى تملح التربة ويتحرك منها الماء والهواء ، وتكون جذور النباتات فيها              بحيث  

بصورة جيدة ، ويزرع في هذا النوع من الترب أشجار الفواكه وكذلك تزرع الخـضر،               

وتتكون تربة هذا النوع من عدة طبقات وبنسجات مختلفة من مزيجية رملية ناعمة جداً              

ن حركة المواد الدقيقة فيها معدومة عدا حركة األمالح         ألي مزيجية طينية غرينية، وتكو    

  .)١(%) ٢٥( الذائبة وأحيانا الجبس أما كمية الكلس في كل طبقات التربة فتصل إلى 
  

ويشتهر هذا النوع من الترب بزراعة القمح ،وان اغلب النواحي التي يخترقهـا             

 على هذا المحصول بل     نهر دجلة تشتهر بزراعته وبنسب كبيرة جداً ، وال يقتصر األمر          

   .)٢(مختلفة أنواع المحاصيل الشتوية والصيفية
  

  : التربة المزيجية أو الطينية ذات األفق الملحي٢-٣-١-٢

      تشمل هذه المجموعة الترب التي تحتوي على أفق ملحي يتكـون عـادة بـسبب               

  ا النوع ارتفاع المياه قرب سطح األرض ، وحين تتبخر تترك ورائها األمالح ،وان هذ

من الترب اخذ باالنتشار في العراق بسبب استغالل األرض ،وضآلة البزل الطبيعي أو             

   .)٣(االصطناعي أو انعدامه أحيانا

                                                           
وزارة الري ، مديرية التربة واستصالح األراضي العامة، حصر وتقييم موارد التربة واألراضي يف ختطيط مـشاريع التنميـة،                ) ١(

 الدكتور فليح حسن الطائي، املؤمتر الفين الدوري األول الحتاد املهندسـني الـزراعيني العـرب،                تقرير غري منشور أعداد   
  .٧ ، ص ١/١٩٧٠ ك ٢٧-٢٢اخلرطوم 

 وزارة الزراعة ، مديرية التربة واستصالح األراضي العامة يف أيب غريب ، دراسة القابلية اإلنتاجية لتربة كتوف األار ، تقرير                     )٢(
  .٨،ص١٩٦٩،إعداد محيد نشأت إمساعيل وآخرين ١٩٦٨-١٩٦٧نطة،  حمصول احل٨رقم 

  .١٠  وزارة الري ، مديرية التربة واستصالح األراضي العامة ، املصدر نفسه ، ص)٣(
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ويوجد هذا النوع من الترب ضمن منطقة الدراسة في كل من الطارمية والتاجي             

  . )١(وأبي غريب واليوسفية والمحمودية واللطيفية إذ تتراكم األمالح على سطحها

وتتصف تربتها بكونها ذات تغاير عاٍل في النسجة ،وهي كلسية أيضاً ،وقليلـة             

المادة العضوية، ويزرع فيها الذرة الصفراء والباقالء والسمسم والمـاش عنـد تـوافر              

   .)٢(كميات كافية من المياه 
  

   :Torripsamments تربة المنخفضات والمجاري القديمة ٣-٣-١-٢

جموعة الترب التي تكونت بفعل الرياح أو في مجـاري األنهـار                  وتشمل هذه الم  

القديمة، وهذا النوع من الترب فقير بالمواد الغذائية والعضوية و أنها تحتوي على نسبة              

وتنتشر ضمن منطقة الدراسة بصورة قليلة وإنها موجودة ضـمن          . )٣(عالية من الملوحة  

  .منطقة المدائن 

ر التربة بوصفه عامالً طبيعياً في تباين كثافة        والبد من اإلشارة إلى أن تأثي     

السكان في محافظة بغداد قليل، حيث نجد أن تأثير التربة في الوحـدات اإلداريـة               

الداخلة ضمن حدود أمانة بغداد قليل وأن تركز السكان فيها لم يأِت نتيجـة تـأثير                

ـ              م حـضر   التربة بل جاء نتيجة عوامل بشرية عدة، كذلك أن سكان مدينة بغداد ه

ومنها ناحيـة الفحامـة وبغـداد الجديـدة         ) ١٩٧٧( باستثناء بعض النواحي في عام    

) ١٩٨٧( والمأمون في حين عدت بغداد المركز مركزاً للسكان الحضر في تعداد عـام            

فقد عدت بغداد المركز بكامل      )١٩٩٧(واستثنيت منها ناحية الفحامة، أما في تعداد عام         

  .كان الحضر وهم ال يمارسون النشاط الزراعيوحداتها اإلدارية مركزاً للس

فأن تأثير عامل التربـة يظهـر       ) أمانة بغداد   ( أما النواحي الواقعة خارج حدود    

واضحاً إذ أن السكان يحاولون التركز في المناطق التي تكون تربتها قادرة على إعالـة               

طارميـة  سكانها بحيث يستطيع اإلنسان زراعتها إذ إن  أراضـي ناحيـة التـاجي وال              

واليوسفية واللطيفية من نوع الترب المزيجية أو الطينية ذات األفق الملحي وعلى الرغم             

من عيوب هذا النوع من الترب أن السكان يحاولون زراعتها بالمحاصيل التي تتحمـل              

الملوحة العالية ، فعلى سبيل المثال تشتهر هذه النواحي بزراعة محصول الشعير الـذي          
                                                           

  .١٩٧-١٩٦ هادي امحد خملف ، مصدر سابق ، ص)١(
  .١٩٩٤) افظيت بغداد و بابل حم( وزارة الري ، مركز حبوث املوارد املائية والتربة ، خارطة التربة لعموم القطر )٢(
  .٨  وزارة الري ، مديرية التربة واستصالح األراضي العامة ،مصدر سابق،ص)٣(
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لك فان استغالل السكان للتربة جعلها مركـزاً للتجمـع الـسكاني أمـا              يقاوم األمالح لذ  

النواحي التي تتركز فيها تربة المنخفضات والمجاري القديمة فنالحظ أن كثافتها السكانية    

  .قليلة بسبب فقر تربتها ومثال على ذلك ناحية الوحدة
  

فـي التـرب    إن تأثير التربة في الكثافة السكانية جعل السكان يفضلون التركز           

المزيجية والتي تسمى بترب كفوف األنهار لكونها ترب خصبة تساعدهم في ممارسـة             

نشاطهم الزراعي لذلك فان أعلى الكثافات تتركز فوق الترب المزيجية أما باقي أصناف             

الترب فتكون كثافتها السكانية قليلة وهذا واضح في الوحدات اإلدارية التي تقع خـارج              

ة والمتمثلة بأطراف بغداد المركز لذلك فسكانها يحاولون معالجـة          نطاق الترب المزيجي  

حياتهم وزراعتها بالمحاصـيل التـي تقـاوم     هذا النوع من الترب لغرض سد متطلبات    

  .الملوحة العالية فضالً عن إقامة مشاريع الري المتعددة
  

  :  الموارد المائية٤-١-٢
  

 كثيفة وبخاصة في المنـاطق      تؤدي األنهار دوراً مهماً في خلق تجمعات سكانية       

التي تفتقر إلى األمطار الكافية بحيث ال تستطيع سد حاجتها مما يضطر الـسكان إلـى                

التجمع حول األنهار لغرض استغاللها سواء  لألغراض الزراعية أو الصناعية وغيرها            

  .من  متطلبات حياتهم اليومية
  

. ان حول نهري دجلة والفرات    وتبرز هذه الظاهرة في العراق بشكل عام إذ يتجمع السك         

أما منطقة الدراسة فقد كانت الموارد المائية فيها سبباً رئيساً في نموها وتطورها حتـى               

  .أصبحت بالشكل الحالي
  

إذ أن وجود نهري دجلة والفرات وروافدهما جعل من المنطقة مركـز جـذب              

إذ  ) ٦( لالستيطان البشري في منطقة السهل الرسوبي كما هو واضح فـي الخارطـة              

يدخل نهر دجلة منطقة الدراسة ابتداء من شمالها حتى جنوبها ويتصل به رافـده نهـر                

  .ديالى
  

محافظـة  ( أما عن عالقة الموارد المائية بالكثافة السكانية في منطقة الدراسـة          

فهي أن أعلى الكثافات السكانية نجدها في الوحدات اإلدارية الواقعة قرب نهـر             ) بغداد

اورة له ثم تأخذ الكثافة بالتناقص في الوحدات البعيدة عن مصادر الميـاه             دجلة أو المج  

  كذلك الحال بالنسبة للوحدات اإلدارية الواقعة قرب نهر الفرات والذي ال يدخل ضمن 
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منطقة الدراسة بل يحدها من جهة الغرب ، وعلى الرغم من ذلك فهو يؤثر في               

دول أبي غريب وجدول اليوسفية وجدول      الموارد المائية لمنطقة الدراسة إذ أن وجود ج       

اللطيفية شجع على تركز السكان في هذه المنطقة فضالً عن توافر مشاريع الري التـي               

سهلت ممارسة النشاط الزراعي أما الوحدات التي تقع بعيدة عن مـصدر الميـاه فـان                

  .كثافتها السكانية قليل جداً
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 الثاني  المبحث  
  : العوامل البشرية ٢-٢

للعوامل البشرية اثر بالغ األهمية في توزيع السكان وتباين الكثافة السكانية مـن             

مكان إلى آخر، فقد تنعدم الظروف الطبيعية المالئمة للسكن في مكـان مـا ولكـن إذا                 

  .توافرت ظروف بشرية مالئمة تكون المنطقة صالحة للسكن 

بيراً في التأثير في بيئته الطبيعية من خـالل المهـارات           إذ إن  لإلنسان دوراً ك     

المختلفة التي يمارسها إضافة إلى قدراته في الحد من العوامل الطبيعية من اجل إخضاع              

  .عناصر البيئة التي يعيش فيها لخدمته
  

  :ومن العوامل البشرية المهمة والمؤثرة هي 
  

  

   :  طرق النقل١-٢-٢
ة بتوزيع السكان وكثافتها، وهذه العالقـة متبادلـة إذ أن            عالقة وثيق  النقللطرق  

وجود نقل في منطقة ما يعد عامل جذب للسكان ، ووجود سكان في منطقة مـا يكـون                  

  .عامالً لتوافر النقل فيها

إذ لطرق النقل أهمية لإلنسان من خالل اعتماده عليها في االنتقال من مكان إلى آخـر،                

ما توافرت طرق النقل في منطقة ما ساعد ذلك على جذب           وفي تسويق منتجاته لذلك فأين    

السكان نحوها ، وتركزهم فيها مما يؤدي إلي ارتفاع الكثافة الـسكانية ألنهـا وفـرت                

  .الخدمات للسكان
  

سواء  أما منطقة  الدراسة فهي تقع وسط العراق ، وهي تشكل عقدة المواصالت               

يد من الطرق المعبدة وذلك لربط مختلف       في المحافظة أو القطر إذ تتخلل المحافظة العد       

  .وحداتها اإلدارية

فقد بلغت  )  ١٩٩٠(أما ما يتعلق بمجموع أطوال الطرق في محافظة بغداد لعام           

، في حين بلغ مجموع أطوال الطرق فـي         )١(كم من الطرق الرئيسية والثانوية      ) ١٢٥١(

 كـم لكـل     ١نـسبة   كم إذ أن كثافة الطرق في المحافظة تشكل         ) ٢٧٨٧٥(العراق نحو   

 من مساحة محافظة بغداد ، وقد جاءت هذه النسبة بهذا االرتفاع الن مساحة               ٢كم) ٠,٦(

                                                           
  . غري منشورةإحصائية جداول –لطرق واجلسور اهليئة العامة لوزارة النقل واملواصالت،  )١(
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 وألن تركز السكان فيها عاٍل جداً مما أدى إلى وجود شبكة نقل             )١(المنطقة محدودة جداً    

  .متطورة نسبياً

نجد إن مدينة بغداد تربط بطرق رئيسية وأخـرى         ) ٧(وعند مالحظة الخارطة    

ثانوية إذ ترتبط المدينة بمحافظة صالح الدين و محافظة واسط ومحافظة بابل ومحافظة             

االنبار ومحافظة ديالى بطرق رئيسة في حين ترتبط بغداد مع اغلب مراكـز االقـضية               

  .والنواحي المجاورة لها بطرق ثانوية

يـة  إن  مدينة بغداد ما زالت تمثل بؤرة ومركزاً لطرق النقل الرئيـسة و الثانو              

 وقد تركـزت  الطـرق       )٢(كم) ٣٠,٥(إضافة إلى الطرق الريفية المنجزة إذ بلغت نحو         

بشكل كبير في الوحدات اإلدارية الداخلة ضمن حدود أمانة بغداد مما جعلها تتميز بشكل              

واضح عن باقي أطرافها من حيث تركز أعلى الكثافات السكانية فيها، وأصبحت مراكز             

  .جذب للسكان وتمركزهم

وجود التباين المحلي في الطرق داخل الوحدات اإلدارية للمحافظة أدى بدوره          أن  

إلى تباين الكثافة السكانية إذ أن الطرق المنجزة في الوحـدات اإلداريـة التـي تمثـل                 

ضواحي المدينة قليلة جدا كما في مركز قضاء المـدائن ونواحيـه أو مركـز قـضاء                 

لتاجي و الطارمية،  و مركز أبـي غريـب          المحمودية ونواحيه كذلك الحال في ناحية ا      

ونواحيه لذلك فان هذه الوحدات اإلدارية تكون الكثافة السكانية فيها قليلة بسبب قلة توافر         

  .طرق النقل
  

بعكس ما نجده في مركز قضاء صدام ومركز قضاء الكاظمية ومركز  قـضاء              

غداد فأنه لتـوافر    االعظمية و ناحية المنصور أي الوحدات الداخلة ضمن حدود أمانة ب          

شبكات متعددة من طرق النقل الثانوية التي تربط ما بين الوحدات اإلدارية جعلها مركز              

جذب للسكان، وقد وفر ذلك وجود مراكز تسويقية وساعدت الطرق على زيادة الحركة             

  .فيها

                                                           
  .٥٤، ص ١٩٩١ ، بغداد، ١٩٩٠  هيئة التخطيط،  الواقع التنموي حملافظة بغداد لعام )١(
اهليـئة العامة للطـرق واجلـسور ، بيانات أخذت من خارطة لطرق حمافظـة بغـداد مقياسـها     وزارة النقل واملواصالت ،     )٢(

  .٢٠٠١ لسنة ٢٥٠٠٠٠: ١
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لذلك فان توافر طرق النقل الكفوءة في محافظة بغداد ساعد على زيادة ارتبـاط              

 مع مراكز المدينة األمر الذي أدى إلى تقليل الفروق الحضارية ما بين سكان              الضواحي

  . ومن ثم اختارها كثير من الناس مستقراً لهم)١(المدينة وضواحيها
  

  :  النشاط االقتصادي٢-٢-٢

يعد النشاط االقتصادي أحد العوامل البشرية المؤثرة في تباين الكثافة الـسكانية            

ركز السكان في منطقة ما يعتمد على طبيعة النشاط المتـداول           في محافظة بغداد، وان ت    

  .فيها

إن ممارسة النشاط االقتصادي يعتمد على ظروف البيئـة، ومـدى اسـتغاللها             

فنظراً لعدم توافر البيانات الخاصة باألنشطة      ) محافظة بغداد   (وبالنسبة لمنطقة الدراسة    

الباحثة إلى االعتمـاد علـى       اضطرت   ♦١٩٨٧-١٩٧٧االقتصادية  لبيانات تعداد عام      

وقد .  على مستوى الوحدات اإلدارية    ١٩٩٧البيانات الخاصة باألنشطة االقتصادية لعام      

 ، فضالً عن انه يوجد تصنيف عـام         )٢(صنفت األنشطة االقتصادية إلى سبع عشرة فئة        

  -: هي)٣(ما سبقه في انه يضع هذه النشاطات في ثالث مجموعات رئيسةعيختلف 
  

  

  . وتشمل الزراعة والغابات والصيد:الفعالية األولىمجموعة  - ١

  .وتشمل الصناعة والتعدين والبناء والكهرباء والغاز: مجموعة الفعالية الثانية  - ٢

 وتشمل التجارة والنقل والخزن والمواصالت والخـدمات        : مجموعة الفعالية الثالثة   - ٣

  .العامة وغيرها

ي محافظة بغداد يقع ضـمن      يظهر إن النشاط السائد ف    )  ٣(ومن خالل الجدول    

في حين بلغـت نـسبة   %) ٧٦,٨(الفعالية الثالثة إذ يشكل نسبة العاملين في هذه الفعالية   

أما نسبة العاملين في الفعالية األولى فقـد بلغـت          %) ١٤,٧(العاملين في الفعالية الثانية     

أما على مستوى الوحدات اإلدارية فأن بعض الوحـدات اإلداريـة امتـازت             %) ٨,٣(

                                                           
  .١٤٨، ص ١٩٨٢ البطيحي وعادل عبد اهللا خطاب، جغرافية الريف، بغداد، حممدعبد الرزاق )  ١(

[  
  .٣٤اجلدول رقم ) ١٩٩٧نتائج التعداد العام للسكان لسنة ( هيئة التخطيط، اجلهاز املركزي لإلحصاء، حمافظة بغداد )  ٢(

(3)  U.N methods of projection the economilly active population studies No. 46, 
New York, 1971, p.p. 52-80. 

  . يؤيد ذلك١٦٣٩  / ٣/١/٨، رقم الكتاب )اجلهاز املركزي لإلحصاء (  كتاب رمسي من هيئة التخطيط ♦
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بارتفاع نسبة العاملين في الفعالية األولى في حين نجد بعض الوحدات امتازت بارتفـاع              

  .نسبة العاملين في الفعاليتين الثانية والثالثة
  

  )٣(الجدول 
  )١٩٩٧  (التوزيع العددي والنسبي لألنشطة االقتصادية الممارسة في محافظة بغداد لعام

  

الوحدات اإلدارية      الفعالية الثالثة  لثانيةاالفعالية   الفعالية األولى
  %  عددهم  %  عددهم  %  عددهم

  ٣,٢  ٣٠٨٦٥  ٤  ٧٢٨٤  %١  ١٩٢   مركز قضاء الرصافة-١

  ٤,٦  ٤٤٠٢٤  ٥  ٨٩٥٣  ٠,٧  ٧٩٧   ناحية الكرادة الشرقية-٢

  ١٣,٠ ١٢٢٨٠٩  ١٤  ٢٤٧٤٠  ١,٦  ١٧٠٦   ناحية بغداد الجديدة-٣

  ٥  ٤٧٢٦٣  ٤  ٧٦٥٥  ١,١  ١١٧٧   مركز قضاء االعظمية-٤

  ٦,٦  ٦٢٣٢١  ٧  ١٢٠٢٢  ١,٤  ١٤٣٦   ناحية الفحامة-٥

  ١,٦  ١٥١٤٩  ١,٧  ٣١١٠  ٣,٣  ٣٤٦٩   ناحية الراشدية-٦

  ٨ ١٦٨٦٧٠  ١٩,٤  ٣٥٠٠٩  ١  ١٠٤٦  صدام مركز قضاء -٧

  ٣  ٢٤٤٨٦  ٢,١  ٣٨٧١  ٠,١  ١٦٣   مركز قضاء الكرخ-٨

  ٨,٣  ٧٨٥٥٦  ٥,٤  ٩٨٩٦  ٠,٨  ٩١٩   ناحية المنصور-٩

  ١٦ ١٥٠٥٧٩  ١٤,٢  ٢٥٦٩٨  ٤  ٣٧٢٢  ناحية المأمون -١٠

  ١٠  ٩٢٨٣٩  ١١,١  ٢٠١٣٢  ٢,١  ٢٢٢١   مركز قضاء الكاظمية-١١

  ٠,٥  ٤٧٦٠  ٠,٣  ٦٦٧  ٥  ٤٧٨٩   ناحية الطارمية-١٢

  ٠,٠٩  ٣٩٣  ٠,٠٥  ٩٦  ٢,٢  ٢٣٤٠   ناحية ذات السالسل-١٣

  ١,٢  ١١٧٤١  ١,٥  ٢٨٠٨  ٧,١  ٧٣٦٩   ناحية التاجي-١٤

  ١,٤  ١٤٠٨٤  ١,٨  ٣٣٥٠  ٦,١  ٦٣٠٧  ب مركز قضاء أبي غري-١٥

  ١  ٨٧٦١  ١,٦  ٢٨٩١  ١٠  ١٠١٧٨   ناحية النصر والسالم-١٦

  ١,٥  ١٤٧٩٤  ١,١  ٢١٢٩  ٥,١  ٥٢٦٣   مركز قضاء المحمودية-١٧

  ٠,٦  ٥٩٤٥  ٠,٢  ٤٣٩  ١٤,٣  ١٤٧٥٨   ناحية اليوسفية-١٨

  ٠,٥  ٥٠٥٩  ٠,٢  ٥٠٢  ١٣,٢  ١٣٦٠٣   ناحية اللطيفية-١٩

  ١  ٧٥٢٢  ٠,٥  ١٠٠٣  ٩,١  ٩٤٤٠   ناحية الرشيد-٢٠

  ٠,٦  ٦٢٧٠  ٠,٦  ١٢١٤  ٢,٢  ٢٣٣٤   مركز قضاء المدائن-٢١

  ١,٣  ١٢٦٥٢  ٢  ٣٤٦٨  ٣  ٢٩١٥   ناحية الجسر-٢٢

  ١,١  ١١٢١١  ٢,٣  ٤١٦٩  ٦,٤  ٦٦٦٥   ناحية الوحدة-٢٣
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 %٧٦،٨ ٩٤١٢٩٩ %١٤،٧  ١٨٠٢٠٦  %٨،٣  ١٠٢٨٠٩  المجموع

  :من عمل الباحثة باالعتماد على بيانات      

  . التخطيط، الجهاز المركزي لإلحصاء، بيانات غير منشورة        هيئة
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فبالنسبة للفعالية األولى التي تمثلت بالزراعة والغابات والصيد  نجـد أن نـسبة              

العاملين فيها ترتفع وال سيما في منطقة الضواحي أي الوحدات اإلدارية المحيطة بأمانة             

 أن هذه المناطق اسـتغلت تربتهـا        بغداد وذلك ألن نسبة الريف فيها مرتفعة إضافة إلى        

للزراعة على الرغم من المشكالت التي تقف أمام المزارعين، وأخذت مشاريع الـري             

تتركز فيها، ومثال على ذلك ارتفاع نسبة العاملين في الزراعة فـي كـل مـن ناحيـة        

 اليوسفية و اللطيفية وناحية النصر والسالم وناحية الرشيد والوحدة ومركز أبي غريب إذ        

وهكـذا حتـى    % ) ٦,١،  %٦,٤،  %٩,١،  %١٠،  %١٣,٢،  %١٤,٣(بلغت النـسبة    

في كل من مركز قضاء الرصـافة ومركـز         % ) ٠,١( تنخفض هذه النسبة لتصل إلى    

  .قضاء الثورة
  

    أما الفعالية الثانية التي تمثلت بالصناعة والتعدين والبناء والتشييد والكهرباء والغاز فإنها            

 إذ  صـدام دارية الداخلة ضمن حدود أمانة بغداد ومنها مركز قضاء          تركزت في الوحدات اإل   

ثم تليها ناحيـة المـأمون إذ بلغـت نـسبة          % ) ١٩,٤( بلغت نسبة العاملين في هذه الفعالية     

بعدها تأتي ناحية بغـداد الجديـدة، ومركـز قـضاء            % ) ١٤,٢( العاملين في هذه الفعالية   

، % )١٤( نـسبة فـي هـذه الوحــدات اإلداريـة        الكاظمية، وناحية الفحامة إذ بلغـت ال     

، على التوالي ثم تأخذ هذه النسبة باالنخفاض تدريجياً حتى تصل إلـى              %) ٧(،% )١١,١(

ـ     في كل من ناحية اليوسفية واللطيفية ألن         ) ٠,٢(  إذ   يهذه الوحدات تمارس النشاط الزراع

  . لى يشكل نسبة عالية جداً من السكان العاملين في الفعالية األو

لمواصـالت والخـدمات             أما الفعالية الثالثة التي تمثلت بالتجارة والنقل والخزن وا        

ـ       ـفأنها تبوأت أعل   ٠العامة وغيرها  ة بغـداد إذ    ـى نسبة من العامـلين فـــي محافـظ

أما على مستوى الوحدات اإلدارية فأن ناحية المأمون شغلت المركـز           %) .  ٧٦,٨(بلغـت  

ثم تأتي ناحية بغـداد     %) ١٦( ع نسبة العاملين فيها في هذه الفعالية إذ بلغت        األول في ارتفا  

بعد ذلك يأتي مركز قضاء الكاظمية  إذ بلغت نـسبة         %) ١٣(الجديدة وتصل النسبة فيها إلى      

ثم بعدها يأتي كل من ناحية المنصور ومركز قضاء صدام إذ بلغـت             % ) ١٠(العاملين فيه   

على التـوالي بعـدها تأخـذ       % ) ٨(  ، % )٨,٣(  النشاط إلى    نسبة العاملين فيهما في هذا    

  ٠في ناحية الطارمية%) ٠,٥(النسبة باالنخفاض حتى تصل إلى
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مما سبق يالحظ أن نسبة العاملين في الفعالية الثانية والثالثة تتركز في الوحدات             

  .اإلدارية الداخلة ضمن حدود أمانة العاصمة بغداد المركز

رتباط موجب بين ارتفاع نسبة العاملين في الفعاليات الثانية والثالثة          إذ أن هناك ا      

وبين الكثافة السكانية العالية ، وارتباط سالب بين ارتفاع نسبة العـاملين فـي الفعاليـة                

   ٠األولى والكثافة السكانية الواطئة 

حيث أن التركز الصناعي في بعض الوحدات اإلدارية أدى إلى اجتذاب األيـدي             

 ٠ملة إليها وهذه بدوره يؤدي  إلى تركز السكان فيها ومن ثم ارتفاع الكثافة السكانية                العا

وبصورة عامة نجد أن بغداد المركز تحوي على اكبر عدد في نسبة العاملين في الفعالية               

الثانية والثالثة مثال على ذلك مركز قضاء صدام ومركز قضاء االعظمية ومركز قضاء             

الرصافة ومركز قضاء الكرخ في حين نجـد أن هـذه النـسبة             الكاظمية ومركز قضاء    

لكـون هـذه    ) بغـداد المركـز   ( تنخفض في الوحدات الخارجة عن حدود أمانة بغداد         

الراشدية والفحامة والتاجي والطارمية ومركز أبي غريب       (الوحدات والتي تشمل كل من      

فع فيها نسبة العاملين    ترت) ونواحيه ومركز المحمودية ونواحيه ومركز المدائن ونواحيه        

  . في الفعالية األولى وهي الزراعة لكونهم يمارسون النشاط الزراعي 

     لذلك فإن ممارسة النشاط الصناعي والتجاري والخدمات تعمل على جذب السكان 

   ٠ومن ثم ترتفع الكثافة السكانية فيها 
  

   : العامل الديني ٣-٢-٢ 
 توزيع السكان وكثافتهم وبالنسبة لمنطقـة الدراسـة   للعامل الديني تأثير كبير في         

إذ جعلت منها منـاطق     ) ٨(دسة كما هو واضح في الخارطة       توجد فيها أماكن دينية مق    

جذب للسكان مما جعلها مناطق ذات كثافة سكانية عالية جداً مقارنة بالمناطق األخرى             

) عليهما الـسالم  (اد  محمد  الجو  و  فعلى سبيل المثال أن وجود اإلمامين  موسى الكاظم          

في منطقة الكاظمية كذلك وجود مرقد األمام أبى حنيفة النعمان في مركـز االعظميـة               

المراكـز  ووجـود   ) باب الـشيخ    (ووجود مرقد الشيخ عبد القادر الكيالني في منطقة         

إذ أصبحت هذه المناطق محط  أنظار الـسكان         ) سلمان باك   (الدينية في مركز المدائن     

إذ توفرت فيها فرص عمل كثيرة ومتنوعة لغـرض         في داخل المحافظة وفي خارجها      
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خدمة الزوار القادمين أليها لذلك فأن تطور مثل هذه المناطق وارتفاع كثافتها الـسكانية    

  .سببه بشكل رئيسي 
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إن وجود هذه المراكز الدينية المقدسة  جعل السكان يفضلون الـسكن بـالقرب منهـا                 

ق سياحية ليس فقط لسكان المحافظة  بل        بوصفها مناطق مباركة إضافة إلى عدها مناط      

  . للعراق عامة و يفضل السكان الذهاب أليها 
  

  

  :  العامل اإلداري ٤-٢-٢
للمراتب اإلدارية أثر بارز في توزيع السكان وتباينهم من منطقة إلـى أخـرى              

والسبب في ذلك هو حصر الخدمات اإلدارية والبلدية وتدرجها من مركز المحافظة ثم             

الناحية إذ أن افضل الخدمات تكون في مركز المحافظة اكثر مـن القـضاء ،               القضاء ف 

والقضاء اكثر من الناحية والناحية اكـثر من القـرى وهكـذا وان هـذه الــخدمات       

لذلك فإن مركـز    ) الخدمات الصحية والتعليمية والترفيهية وهكذا      ( متنوعة إذ تشـمل    

ضافة إلى توافر الخدمات االقتصادية كافة      المحافظة يضم دوائر الدولة الحكومية كافة إ      

مما يجعلها مراكز جذب للسكان لذلك فإن أعلى كثافة للسكان تتركز ضمن الوحـدات              

وخير مثال على ذلـك ارتفـاع الكثافـة         ) بغداد المركز (اإلدارية الداخلة ضمن حدود     

السكانية في مركز قضاء االعظمية وفي مركز قضاء صـدام وفـي مركـز قـضاء                

ية ومركز قضاء االعظمية وهكذا حتى تتدرج الكثافة وتصبح قليلة في أطـراف             الكاظم

  .محافظة بغداد مثل ناحية الوحدة

وال يقتصر األمر على العامل اإلداري بل أن توزيع السكان وتباين كثافتهم مـن              

 لذلك فإن ارتفـاع الكثافـة       ،حدة اإلدارية   منطقة إلى أخرى يعتمد أيضا على مساحة الو       

السكانية في مركز قضاء الرصافة ومركز قضاء صدام ومركز قضاء الكاظمية إضـافة             

 ومركز قضاء االعظمية فضالً عن العوامل آنفة الذكر، يعـود           الكرخإلى مركز قضاء    

 كل منها مقارنة مع مساحة الوحدات اإلداريـة األخـرى ذات الكثافـة              إلى قلة مساحة  

  .الواطئة 

، %٠,٢٥( يتضح أن الوحدات آنفة الذكر تشكل نسبة         ) ٤( ومن خالل الجدول    

علماً أن  . على التوالي من مجموع مساحة المحافظة       %) ٠,٥،  %٠,٤،  %٠,٦،  %١,٥

 اإلدارية األخـرى التـي تكـون        هذه النسب قليلة جدا إذا ما قورنت مع بعض الوحدات         

في حين أن الكثافات الواطئة شكلت نسباً معينة من المساحة مثـل            . مساحتها واسعة جداً  

على التوالي  %) ١٠،  %١٠،  %١٨,٢( واللطيفية إذ شكلت نسب      ةناحية الوحدة واليوسفي  
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ا مما  و تعد هذه المناطق الواسعة مناطق فقيرة بسبب عدم توافر الخدمات الكافية لسكانه            

  .يجعلها مناطق طاردة للسكان
  

  

  )٤(جدول رقم 
  النسبة المئوية للمساحة بحسب الوحدات اإلدارية لمحافظة بغداد

  
  **النسبة المئوية لمساحة الوحدة إلى المحافظة *المساحة   الوحدات اإلدارية

  ٠,٢٥  ١٢,٦٢٥   مركز قضاء الرصافة-١
  ١,٠  ٤٩   ناحية الكرادة الشرقية-٢
  ٢,٢  ١١١  بغداد الجديدة ناحية -٣
  ٠,٥  ٢٩   مركز قضاء االعظمية-٤
  ٢  ٩٠   ناحية الفحامة-٥
  ٣  ١٣٨   ناحية الراشدية-٦
  ١,٥  ٧٥   مركز قضاء صدام-٧
  ٠,٤  ٢١,٥  الكرخ مركز قضاء -٨
  ٢,٤  ١١٩   ناحية المنصور-٩
  ١,٦  ٨٢   ناحية المأمون-١٠
  ٠,٦  ٣٢   مركز قضاء الكاظمية-١١
  ٦  ٢٨٨  ة ناحية الطارمي-١٢
  ٣,٠  ١٤٧   ناحية ذات السالسل-١٣
  ٨  ٣٨٨   ناحية التاجي-١٤
  ٨,٨  ٤٣١   مركز قضاء أبي غريب-١٥
  ٥,٣  ٢٦٢   ناحية النصر والسالم-١٦
  ١,٣  ٦٨   مركز قضاء المحمودية-١٧
  ١٠  ٤٨٦   ناحية اليوسفية-١٨
  ١٠  ٤٨٤   ناحية اللطيفية-١٩
  ٦,٣  ٣١١   ناحية الرشيد-٢٠
  ٤,٣  ٢١٠  لمدائن مركز قضاء ا-٢١
  ٣,١  ١٥٣   ناحية الجسر-٢٢
  ١٨,٢  ٨٩٠   ناحية الوحدة-٢٣

  %١٠٠  ٤٨٧٧  المجموع
  

  .اهليئة العامة للمساحة، بيانات غري منشورة*   
   وهي من عمل الباحثة وحتسب عن طريـق**  

  

  

  مساحة الوحدة اإلدارية
  مساحة احملافظة

 ×١٠٠  
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  : )معدل النمو العام للسكان (  العامل الديموغرافي ٥-٢-٢
ي أي مكان في العالم إلى حركة تغير مـستمرة          يتعرض السكان بصورة عامة ف    

لهم، والتي ينتج عنها أما زيادة أو نقصان في عددهم وهذا يؤكد أن النمو السكاني لـيس    

مجرد ظاهرة محدودة البعد بل أن لها أبعاداً مترابطة سواء فيما يتعلق بالفرد أو البيئـة                

  .)١(المحيطة به

لوفيات والهجرة إذ يترتب عليها اختالف      ويمكن تمثيل هذا العامل في المواليد وا      

معدالت النمو السكاني من منطقة إلى أخرى ، وإذا كانت المواليد والوفيات تـؤثر فـي                

 علـى   )٢(توزيع السكان فإن عامل الهجرة يؤدي إلى إعادة توزيع السكان في المنطقـة            

سكـان سواء  الرغم من أن العوامل الديموغرافية هي التي تقرر التغيرات فـي توزيع ال           

   .)٣(أكانت الفترات قصيرة أم طويلة فهي أيضا تتأثر بعوامل أخرى
  

النمو : األول: وان النمو السكاني في منطقة ما هو أال نتاج عاملين أساسيين          

،والثاني هو صافي الهجـرة مـن والـى         ) بالوالدات والوفيات ( الطبيعي المتمثل   

ة ما عن معدل النمو الطبيعي فـإن        المنطقة، وكلما ارتفع معدل نمو السكان لمنطق      

  .)٤(ذلك يعني أن هناك تدفقاً في الهجرة إلى تلك المنطقة والعكس صحيح

وبالنسبة لمنطقة الدراسة فقد تم حساب معدل النمو العام لها باالعتماد على            

 ) ١٩٨٧( وترك البيانات الخاصة بتعداد السكان لعـام       ) ١٩٩٧-١٩٧٧( بيانات  

الذي حدث للوحدات اإلدارية فيها، ولما كان الحصول علـى          بسبب التغير الكبير    

  .بيانات كافية عن هذا الموضوع غير ممكن تم االستغناء عنهما

الذي يوضح معدل النمو العام لسكان محافظة       ) ٥(وحين ننظر إلى الجدول     

بغداد نالحظ أن هناك تبايناً كبيراً في معدالت النمو على مستوى وحدات المنطقـة      

ة إذ ظهرت وحدات إدارية امتازت بارتفاع معدالت النمو في حين أن هناك             اإلداري

  .وحدات إدارية ظهر فيها معدل النمو سالباً
                                                           

 أطروحة غري منـشورة،     ١٩٩٧-١٩٧٧حسني علي عبد حممد الراوي، تغري سكان حمافظة االنبار وحركام املكانية للمدة             )  ١(
  .١٩١، ص ١٩٩٩إىل كلية اآلداب، جامعة بغداد، مقدمة 

  .٢٢٣، ص٤، ط١٩٧٨حممد صبحي عبد الكرمي، السكان دميوغرافيا وجغرافيا، جامعة القاهرة، حممد السيد غالب، و)  ٢(
  .١٧١ص   ،مصدر سابق ، فوزي سهاونة)  ٣(
، ٧٥٨، دراسة رقم    ١٩٨٧-١٩٧٧ حسب تعدادي    هيئة التخطيط اإلقليمي،  واقع  فترة إقامة املهاجرين إىل مدينة بغداد           )  ٤(

  .١٢، ص ١٩٨٠
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  )٥(جدول ال
  )١٩٩٧-١٩٧٧(معدل النمو العام السنوي لمحافظة بغداد للمدة 

  

 ٧٧عدد السكان   الوحدات اإلدارية
)١(  

 ٩٧عدد السكان 
)٢(  

 )٣% (معدل النمو 

  ٦,٤١-  ١٢٨٨٥٥  ٢٤٩٨٢٤  ضاء الرصافة مركز ق-١

  ١,٨٩-  ٢١٧٩٠٤  ٢٦٣٨٢٥   ناحية الكرادة الشرقية-٢

  ٧,٨٣  ٦٨٣٥٩٣  ٣٢١٥٨٠   ناحية بغداد الجديدة-٣

  ٢,٢٣  ٢٢١٣٩٩  ١٧٧٦٠٥   مركز قضاء االعظمية-٤

  ١٠,٧٤  ٣٣٣٢٨٧  ١٢٠١٤٢   ناحية الفحامة-٥

  ٢٢,٨٦  ١٠١٤٨١  ١٢٩٥٢   ناحية الراشدية-٦

  ٤,٢٣  ١٠٣٣٩٥٠  ٦٨٢٩٥٦  م مركز قضاء صدا-٧

  ٢,٢٠-  ١٠٩٢١٢  ١٣٦٣٩١  الكرخ مركز قضاء -٨

  ٠,٢٩  ٣٧٢٦١٧  ٣٦١٩٩٨   ناحية المنصور-٩

  ٢٥,٤٥  ٧٩٣٥٩٥  ٨٢١٩١   ناحية المأمون-١٠

  ٥,٦١  ٥٠٧٦٧٨  ٢٩٤٠٥٢   مركز قضاء الكاظمية-١١

  ١٠,٩٦  ٤٤٨٤٠  ١٥٨٤٦   ناحية الطارمية-١٢

  ٢٠,٠٧-  ١٤٤٥٥  ١٣٥٧٧٦   ناحية ذات السالسل-١٣

  ٦,٠٦  ١٠٦٥٥٦  ٥٩١٧٠   ناحية التاجي-١٤

  ١١,٦٢  ١١٠٢٦٣  ٣٦٧٤١   مركز قضاء أبي غريب-١٥

  ١١,٦٢  ١٢٥٣١٠  ٤١٧٥٥   ناحية النصر والسالم-١٦

  ١٤,١١  ٩٣١٤٦  ٢٤٨٨٩   مركز قضاء المحمودية-١٧

  ٩,٧٥  ٩٢٤٨٦  ٣٦٤٦٢   ناحية اليوسفية-١٨

  ٧,٠١  ٧٣٠١٥  ٣٧٠٩٤   ناحية اللطيفية-١٩

  ٩,٤٥  ٧٢٨٧١  ٢٩٥٢٩  ديشالر ناحية -٢٠

  ٦,٥٢  ٤٣٦٤١  ٢٣٢٠٥   مركز قضاء المدائن-٢١

  ١١,٠٢  ٨٦١٤٦  ٣٠٢٩٠   ناحية الجسر-٢٢

  ٢٠,٨٥  ١٠٢٥٠٤  ١٥٤٢٧   ناحية الوحدة-٢٣
  

كمـا هو  ) ١٩٧٧(لعام  مت استخدام طريقة النسبة والتناسب لغرض فصل سكان مركز قضاء أيب غريب وناحية النصر والسالم                
  .لغرض حساب معدل النمو بصورة أدق) ١٩٩٧( دادموجود يف تع

  .بيانات منشورة، )١٩٩٧(هيئة التخطيط ، اجلهاز املركزي لإلحصاء، نتائج التعداد العام لسكان حمافظة بغداد لعام ) ١  (
  .ات منشورة، بيان) ١٩٧٧(هيئة التخطيط ، اجلهاز املركزي لإلحصاء، نتائج التعداد العام لسكان حمافظة بغداد لعام ) ٢(
  

100  =    من عمل الباحثة باالعتماد على معادلة النمو ) ٣(
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  ٤٤

وقاعدة عامة أن السكان يتزايدون بصورة طبيعية ومستمرة وال يحدث النقصان           

في عدد السكان أال عند حدوث كوارث طبيعية أو صحية أو بسبب حدوث تغيـر فـي                 

  .الوحدات اإلدارية أو بسبب الهجرة

اد فقد تبوأت ناحية المأمون المركز األول في ارتفاع معدل          فبالنسبة لمحافظة بغد  

ثم تليها ناحية الراشـدية     %) ٢٥,٤٥(إذ بلغ    ) ١٩٩٧-١٩٧٧( النمو العام لسكانها للمدة   

للمدة نفسها كذلك الحال بالنسبة إلى ناحية       % ) ٢٢,٨٦( إذ بلغ معدل النمو العام لسكانها     

، وان السبب في ارتفاع معـدالت       %) ٢٠,٨٥(الوحدة إذ بلغ معدل النمو العام لسكانها        

  .النمو للسكان يختلف من وحدة إدارية إلى أخرى

لوجدنا أن معدل الزيادة الطبيعية لناحية المأمون في       )  ٦(ولو نظرنا إلى الجدول     

فـي   ) ١٥,٢( باآللف في حين ارتفع هذا المعدل إلى       ) ١٠,٣(  فقد بلغ  ) ١٩٧٧(العام  

 دةـة للم ــنسم) ٧٠١٢٨٠(غ  ـا فقد بل  ـهـ الهجرة ل  افيـا ص ـ، أم  )١٩٩٧( عام  

وهذا إن دل على شئ فإنه      ) ٧(وهو موجب كما هو مبين في جدول         ) ١٩٩٧-١٩٧٧( 

يدل على أن هذه المنطقة تستقبل سنوياً اآلالف المهاجرين ألنها تعد إحدى التـشكيالت              

  . اإلدارية ألمانة بغداد وتتوفر فيها الخدمات كافة

إلى ناحية الراشدية وناحية الوحدة فقد بلغ معـدل الزيـادة           كذلك الحال بالنسبة    

ثم ارتفع هـذا المعـدل فـي        )  باآللف   ٨٤,٧ ) (١٩٧٧( الطبيعية لناحية الراشدية لعام   

  .باآللف) ٨٨,٦(إذ اصبح ) ١٩٩٧( امـع

ـ    ـاحية الوحدة فقد بل   ـا ن ـأم ـ  ـغ معـدل الزي ـ  ـادة الطبيعي ـ  ـة فيه عام ـا ل

، وان هذه الزيادة     )١٩٩٧( في عام  ) ٥٠,٧( في حين اصبح  )  باآللف ٣٦,١)( ١٩٧٧(

حصلت ألن هاتين الناحيتين يستوطنها سكان ريفيون بنسبة عالية والـذين ال يزالـون              

محافظين على عادات المجتمع الريفي وتقاليده وال سيما فيما يتعلق باإلنجاب والتـشجيع             

 وال يقتصر األمـر     على زيادته وهذا بدوره يؤدي إلى ارتفاع معدالت الزيادة الطبيعية،         

على ذلك بل أن الزيادة ناتجة أيضا من ارتفاع الهجرة وخاصة من المحافظات المجاورة           

 ) ١٩٩٧-١٩٧٧( لهذه المناطق إذ بلغ صافي الهجرة لناحيتي الراشدية والوحدة للمـدة      

نسمة على التوالي وهذا يدل على أن هذه الوحدات هـي           ) ٨١٣١٦(نسمة و   ) ٧٨٤٣٤(

ية بوصفها مناطق ريفية محيطة بالمدينة ومن ثم ينتقل الـسكان إلـى             مناطق جذب أول  

  .المدينة في مرحلة الحقة
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  )٦(الجدول 
  )١٩٩٧-١٩٧٧(  باآللف في محافظة بغداد على مستوى وحداتها اإلدارية للمدةمعدل الزيادة الطبيعية 

  
  

  

  الوحدات اإلدارية
الوالدات 

)١(  

الوفيات 

)١(  

الزيادة الطبيعية 

  )٢(اآللف ب

  الوالدات

)١(  

  الوفيات

)١(  

الزيادة الطبيعية 

  )٢(باآللف 

  ٥٥  ٣٣٠  ٧٤٢٠  ١٦,٧  ٨٢٠  ٥٠٠٩   مركز قضاء الرصافة-١

  ٤١,٥  ٥٤٢  ٩٦٠١  ١٢,٩  ٩١٦  ٤٣٣٠   ناحية الكرادة الشرقية-٢

  ٢٧,٣  ٣١٢  ١٨٩٨٣  ٢٣,٣  ٤٠٤  ٧٩١٣   ناحية بغداد الجديدة -٣

  ٤٦,١  ٤٠٣  ١٠٦٣١  ٤٥,٩  ٥٠١  ٨٦٦٦   مركز قضاء االعظمية-٤

  ٢٦  ٩٥٠  ٩٦٢٠  ٢٠,٣  ١٠٥٠  ٣٥٠٠   ناحية الفحامة-٥

  ٨٨,٦  ٣١٥  ٩٣١٢  ٨٤,٧  ٥٢٢  ١٦٢٠   ناحية الراشدية-٦

  ٢٢,١  ٧٦٠  ٢٣٦٣١  ١٢,٤  ٩٢٠  ٩٤٠١   مركز قضاء صدام-٧

  ٥٧,٥  ٣٢٧  ٦٦١١  ٤١,١  ٧١٢  ٦٣٢١  الكرخ مركز قضاء -٨

  ١٣,٩  ٢١١  ٥٤٢١  ٨,٠٥  ٣٠٣  ٣٢٢٠   ناحية المنصور-٩

  ١٥,٢  ١٢٠٠  ١٣٣٢٢  ١٠,٣  ١٢٥٠  ٢١٠١  حية المأمون نا-١٠

  ٤٩,٨  ٣٠٩  ٢٥٦٠٩  ٢٦,٩  ٥٠٦  ٨٤٢٠   مركز قضاء الكاظمية-١١

  ٩٩,٣  ٤٨٩  ٤٩٤٣  ٩٤,٤  ٥٠٦  ٢٠٠٣   ناحية الطارمية-١٢

  ٩٧  ٢٠٧  ١٦١٠  ٢١,١  ٢٤٣  ٣١١١   ناحية ذات السالسل-١٣

  ٦٩,٧  ٩١٢  ٨٣٤١  ٣٩,٧  ٩٧٠  ٣٣٢١   ناحية التاجي-١٤

  ٦٤,٨  ٢٢١  ٧٣٧٣  ٦٠,٩  ٣٦٧  ٢٩١٣   غريبي مركز قضاء أب-١٥

  ٥٢,٢  ٤٠١  ٦٩٤٧  ٢٩,٣  ٩١١  ٢١٣٥   ناحية النصر والسالم-١٦

  ٧٦,٥  ٢٠٠  ٧٣٣٣  ٥٥,٧  ٧١٣  ٢١٠١   مركز قضاء المحمودية-١٧

  ٨٢,٤  ٣٠٣  ٧٩٣١  ٧٣,٨  ٤٢٠  ٣١١٢   ناحية اليوسفية-١٨

  ٥٢  ٢٠٢  ٤٠٠٦  ٢١,٦  ٣٠٩  ١١١٣   ناحية اللطيفية-١٩

  ٩٨,٧  ١٧٥٠  ٨٩٤٣  ٧١,٣  ١٩٠٠  ٤٠٠٧   ناحية الرشيد-٢٠

  ٩٩,٤  ١٥٠٠  ٥٨٤٠  ٩٥,٢  ١٩٠٠  ٤١١١   مركز قضاء المدائن-٢١

  ٦٦  ٤٠٩  ٦١٠٠  ٧,٦  ٧٧٧  ١٠٠٩   ناحية الجسر-٢٢

  ٥٠,٧  ٣٩٧  ٥٦٠٠  ٣٦,١  ٥٥٧  ١١١٥   ناحية الوحدة-٢٣

  .مديرية اجلنسية واألحوال املدنية العامة، بيانات غري منشورة)    ١(
  :ما يأيتمن عمل الباحثة حبسب  )٢(

  

 عدد الوفيات-عدد الوالدات

 عدد السكان يف منتصف السنة
 =ادة الطبيعيةالزي  ١٠٠× 

١٩٩٧ ١٩٧٧  
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  .١٩٠، ص ١٩٨٦وعبد خمور، جغرافية السكان، كلية اآلداب، جامعة البصرة، اخلفاف عبد علي / ملصدرا
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  )٧(الجدول 
  )١٩٩٧-١٩٧٧( صافي الهجرة في محافظة بغداد بحسب وحداتها اإلدارية للمدة

  

  الزيادة المطلقة  الوحدات اإلدارية
)١(  

  الزيادة الطبيعية
)٢(  

  صافي الهجرة
)٣(  

  ١٣٢٢٤٨ -  ١١٢٧٩  ١٢٠٩٦٩ -   مركز قضاء الرصافة-١

  ٥٨٣٩٤ -  ١٢٤٧٣  ٤٥٩٢١ -   ناحية الكرادة الشرقية-٢

  ٣٣٥٨٣٣  ٢٦١٨٠  ٣٦٢٠١٣   ناحية بغداد الجديدة-٣

  ٢٥٤٠١  ١٨٣٩٣  ٤٣٧٩٤   مركز قضاء االعظمية-٤

  ٢٠٢٠٢٥  ١١١٢٠  ٢١٣١٤٥   ناحية الفحامة-٥

  ٧٨٤٣٤  ١٠٠٩٥  ٨٨٥٢٩   ناحية الراشدية-٦

  ٣٩٦٤٢  ٣١٣٥٢  ٣٥٠٩٩٤   مركز قضاء صدام-٧

  ٣٩٠٧٢ -  ١١٨٩٣  ٢٧١٧٩ -  الكرخ مركز قضاء -٨

  ٩٤٩٢  ٨١٢٧  ١٠٦١٩   ناحية المنصور-٩

  ٧٠١٢٨٠  ١٠١٢٤  ٧١١٤٠٤   ناحية المأمون-١٠

  ١٨٠٤١٢  ٣٣٢١٤  ٢١٣٦٢٦  الكاظمية مركز قضاء -١١

  ٢٣٠٤٣  ٥٩٥١  ٢٨٩٩٤   ناحية الطارمية-١٢

  ١٢٥٥٩٢ -  ٤٢٧١  ١٢١٣٢١ -   ناحية ذات السالسل-١٣

  ٣٧٧٠٦  ٩٦٨٠  ٤٧٣٨٦   ناحية التاجي-١٤

  ٦٣٨٢٤  ٩٦٩٨  ٧٣٥٢٢   مركز قضاء أبي غريب-١٥

  ٧٥٧٨٥  ٧٧٧٠  ٨٣٥٥٥   ناحية النصر والسالم-١٦

  ٦١٧٣٦  ٨٥٢١  ٦٨٢٥٧   مركز قضاء المحمودية-١٧

  ٤٥٧٠٤  ١٠٣٢٠  ٥٦٠٢٤   ناحية اليوسفية-١٨

  ٣١٣١٣  ٤٦٠٨  ٣٥٩٢١   ناحية اللطيفية-١٩

  ٣٤٠٤٢  ٩٣٠٠  ٤٣٣٤٢   ناحية الرشيد-٢٠

  ١٣٨٨٥  ٦٥٥١  ٢٠٤٣٦   مركز قضاء المدائن-٢١

  ٤٩٩٣٣  ٥٩٢٣  ٥٥٨٥٦   ناحية الجسر-٢٢

  ٨١٣١٦  ٥٧٦١  ٨٧٠٧٧   ناحية الوحدة-٢٣
  

  ).٥(حسبت باالعتماد على اجلدول ) ١ (-:من عمل الباحثة
  ).٦ (حسبت باالعتماد على اجلدول) ٢                             (

  . الزيادة الطبيعية-الزيادة املطلقة  = صايف اهلجرة ) ٣                         (    
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أمـا مركز قضـاء المحموديـة فقد بلغ معدل النمــو العــام لـسكانهــا             

نسمـة إذ بلغ معـدل الزيادة الطبيعـية لسكانهـا       %) ١٤,١١) (١٩٩٧-١٩٧٧( للمدة

) ٧٦,٥(حتى أصبحت   ) ١٩٩٧( ثم ارتفعت في عام      باآللف) ٥٥,٧ ) (١٩٧٧(في عام   

ونظراً لكون هذه الوحدة مركزاً للقضاء فهي تعد مركز جذب لسكان المنـاطق             . باآللف

 ) ١٩٩٧-١٩٧٧( يـة للمـدة   ودلغ صافي الهجرة لمركز قضاء المحم     المجاورة لها إذ ب   

  .نسمة) ٥٩٧٣٦(
  

الم ،وناحية الجسر   ثم يليها كل من مركز قضاء أبي غريب ،وناحية النصر والس          

، %١١,٦٢،  % ٠١١,٦٢( إذ بلغ معدل النمو العام لسكان هـذه الوحـدات اإلداريـة           

على التوالي، وقد بلغ معدل الزيادة الطبيعية لسكان هذه الوحـدات لعـام             % ) ١١,٠٢

على التوالي في حـين ارتفعـت       )  باآللف ٧,٦ باآللف،   ٢٩,٣ باآللف،   ٦٠,٩) (١٩٧٧(

)  بـاآللف  ٦٦ بـاآللف،    ٥٢,٢ باآللف،   ٦٤,٨(فبلغت   ) ١٩٩٧( هذه المعدالت في عام   

لهـذه   ) ١٩٩٧-١٩٧٧( على التوالي إضافة إلى ذلك فقد بلغ صـافي الهجـرة للمـدة            

فهي مرتفعة وتعتبـر منـاطق      )  نسمة   ٥٩٢٣ نسمة،   ٧٧٧٠ نسمة،   ٩٦٨٩( النواحي  

احية الفحامة،  تستقبل المهاجرين من المحافظات المجاورة لها، ثم بعد ذلك تأتي كل من ن            

وناحية الطارمية،  وناحية الرشيد ، و اليوسفية إذ بلغ معدل النمو لهذه الوحدات اإلدارية       

على التوالي وقد   % ) ٩,٧٥،  %٩,٤٥،  %١٠,٩٦،  %١٠,٧٤) ( ١٩٩٧-١٩٧٧( للمدة

ـ  ادة الطبيعي بلغ معدل الزي    ٧٣,٨،  ٧١,٣،  ٩٤,٤،  ٣٩,٨( ي  كـاآلت ) ١٩٧٧( ماـة للع

ـ ي، في حين بلغ معدل الزيادة الطبيعـية لع       على التوال ) باآللف   لهـذه  ) ١٩٩٧( امــ

باآللف، وهذه الزيادة واضحة ألنهـا حالـة         ) ٨٢,٤،  ٩٨,٧،  ٩٩,٣،  ٢٦( الوحـدات  

لناحية الفحامة   ) ١٩٩٧-١٩٧٧( طبيعية في حين بلغ صافي الهجرة لهذه الوحدات للمدة        

ية الرشيد فقـد بلــغ      نسمة أما ناح  ) ٢٣٠٤٣( نسمة ولناحية الطارميـة    ) ٢٠٢٠٢٥(

نسمة وأخيرا ناحية اليوسفية بلغ صافـي الهجرة فيهـا        ) ٣٤٠٤٢( صافي الهجرة فيها    

وهذه القيم التي كانت موجبة تدل على أن الهجـرة مـن المنـاطق              . نسمة) ٤٥٧٠٤( 

المجاورة لها والمحافظات نحوها مما أدى إلى زيادة عدد سكانها إضـافة إلـى معـدل                

ألن هذه المناطق يتركز فيها  سكان الريـف         ) ١٩٩٧-١٩٧٧( للفترتين   الزيادة الطبيعية 

  .الذين يشجعون على زيادة النسل
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في حين بلغ معدل النمو العام للسكان لكل من ناحية بغـداد الجديـدة ،وناحيـة                

، %٦,٥٢،  %٧,٠١،  %٧,٨٣(اللطيفية، ومركز قـضاء المـدائن، وناحيـة التـاجي           

  أيضا مما يدل على التزايد الواضح فـي أعـداد            على التوالي وهي موجبة   % ) ٦,٠٦

  .السكان بسبب معدل الزيادة الطبيعية للسكان أو بسبب الهجرة

فبالنسبة لناحية بغداد الجديدة فقد بلغ معدل الزيادة الطبيعية لـسـكانها لعــام             

فقـد ارتفعـت    ) ١٩٩٧( باآللف أما معدل الزيادة الطبيعية لها في عام       ) ٢٣,٣ (١٩٧٧

باآللف، ونظراً لكون ناحية بغداد الجديدة من النواحي التـي تقـع            ) ٢٧,٣(ت  حتى بلغ 

التي تتوافر فيها الخدمات  كافة وبأنواعها لذلك        ) بغداد المركز (ضمن حدود أمانة بغداد       

فهي تعد مركز جذب للسكان المهاجرين من الوحدات اإلدارية المجاورة لها وكذلك من             

) ٣٣٥٨٣٣ ) ( ١٩٩٧-١٩٧٧( الهـجرة لـها للمدة  مناطق مخـتلفة إذ بلـغ صـافي      

  .نسمة

أما ناحية اللطيفية  فأن معدل نموها ناتج من الزيادة الطبيعية لـسكانها إذ بلـغ                

 ) ١٩٩٧( في حين ارتفعت هذه النسبة في عـام       )  باآللف   ٢١,٦ )(١٩٧٧(معدلها عام   

شـأنها  )  نسمة٣١٣١٣(أما صافي الهجرة الذي هو موجب فقد بلغ )  باآللف٥٢(فبلغت  

شأن الوحدات اإلدارية المجاورة لها إذ يتدفق إليها المهـاجرون، أمـا مـن الوحـدات                

  .اإلدارية المجاورة لها أو من المحافظات التي تجاورها

ثم يليها مركز قضاء المدائن بوصفه مركز قضاء فانه يجذب أليه المهـاجرون             

 مـن الخـدمات الموجـودة فـي         من الوحدات المجاورة له إذ تتوافر فيه خدمات اكثر        

  .النواحي
  

ـ  ـي زيادة معدل النمو إذ بل     ـوقد  لعبت الهجرة أثر مهم ف          افي الهجـرة   ـغ ص

إضافة إلى إن الزيادة الطبيعية للسكان قد بلغت في         ) ١٣٨٨٥ ) (١٩٩٧-١٩٧٧(  للمدة

)  بـاآللف  ٩٩,٤(إذ بلغـت     ) ١٩٩٧(وارتفعت في عام    )  باآللف ٩٥,٢) (١٩٧٧( عام

  .تج من زيادة النسل وتشجيعه بحسب التقاليد القديمةوهذا نا
  

أما بالنسبة لناحية التاجي التابعة لقضاء الكاظمية فإن معدل النمو فيها يشير إلى             

أما معـدل الزيادة الطبيعية لها فـي      % ) ٦,٠٦( تزايد في السكان وهو موجب إذ بلغ        

  في عام ) ٦٩,٧( عدل  فبلغ، وقد ارتفع هذا الم)  باآللف٣٩,٧( فهو  ) ١٩٧٧( عـام
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ولذلك فإن الزيادة الطبيعية للسكان أدت إلى ارتفاع معدل النمو وكذلك           ) ١٩٩٧( 

  .نسمة ) ٣٧٧٠٦( الزيادة ناتجة من الهجرة إلى هذه الناحية إذ بلغ صافي الهجرة فيها 
  

ي مركز قضاء الكاظمية فقد بلغ معـدل النمـو لـسكانها للمـدة              ــ بعدها يأت 

إذ نجد أن السكان في حالة تزايد مستمر خالل هذه المدة،           %) ٥,٦١) (١٩٩٧-١٩٧٧(

ـ      ـاع مع ـو ارتف ـادة بالطبع ه  ـوسبب هذه الزي   ـ  ـدل الزيادة الطبيعيـة إذ بل ي ـغ ف

، وهذا بدوره   )  باآللف ٤٩,٨(، وارتفع هذا المعدل إلى      ) باآللف ٢٦,٩ )(١٩٧٧( امـع

غ ـإذ بل  ) ١٩٩٧-١٩٧٧(  للمدة افي الهجرة ـادة عدد السكان، كذلك ص    ـى زي ـأدى إل 

بغـداد  ( نسمة ونظراً لكون هذه الوحدة تقع ضمن حـدود أمانـة بغـداد              ) ١٨٠٤١٢(

وهذا بالطبع يجعلها محط أنظار المهاجرين بـسبب تـوافر  الخـدمات كافـة               ) المركز

وفرص الحصول على العمل بهدف زيادة أو تحسين الوضع االقتصادي لهم إضافة إلى              

قة تعد مكان تركز العتبات المقدسة مما يجعلها اكثر الوحـدات جاذبـة             كون هذه المنط  

  .للسكان 

و يالحـظ أن    %) ٢,٢٣(أما مركز قضاء االعظمية فقد بلغ معدل النمو فيهـا           

باآللف ثم ارتفعت النـسبة      ) ٤٥,٩( قد بلغت  ) ١٩٧٧( معدل الزيادة الطبيعية فيها لعام    

لف ، وعلى الرغم من أن معدل الزيـادة         باآل) ٤٦,١(إذ وصلت إلى     ) ١٩٩٧(في عام   

الطبيعية اخذ بالتصاعد لكن بنسبة قليلة إذا ما قورنت بالوحدات السابقة في حـين بلـغ                

نسمة، بوصـفها تمثـل إحـدى     ) ٢٥٤٠١ )( ١٩٩٧-١٩٧٧( صافي الهجرة فيها للمدة   

  ) .بغداد المركز(تشكيالت الوحدات اإلدارية في أمانة بغداد 

) ١٩٩٧-١٩٧٧(  النمو في ناحيـة المنصور للمــدة        في حيـن بلـغ معـدل   

وهي نسبة قليلة جـداً، في حين بلغ معـدل الزيادة الطبيــعية فيهـا فـي               %) ٠,٢٩(

بـاآللف فـي    ) ١٣,٩(بلغت   ) ١٩٩٧( باآللف أما في عام   ) ٨,٠٥ ) (١٩٧٧( عـام  

نسمة من المهاجرين ،وهي    ) ٢٤٩٢) (١٩٩٧-١٩٧٧( للمدةحين كان صافي الهجرة     

  .عد أيضا منطقة جاذبية للسكان ت

أما الوحدات اإلدارية التي ظهر فيها معدل النمو سالب فهو حالة غير طبيعيـة              

 ) ١٩٩٧-١٩٧٧( للمدة  ) ٢٠,٠٧ -( حيث أن معدل النمو لناحية ذات لسالسل إذ بلغ          

بـاآللف  ) ٢١,١(قد بلغ    ) ١٩٧٧( فعلى الرغم من أن معدل الزيادة الطبيعية فيها لعام          

باآللف إال أن السبب الرئيس وراء تناقص       ) ٩٧( حين ارتفعت هذه النسبة لتصل إلى        في
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معدل النمو بالدرجة األولى هو حدوث تغيير في حدود الوحدات اإلدارية، إذ أن مشكلة              

، وقد تطرقنـا إلـى التغيـرات        ) ٢٠٠٢(ناحية ذات السالسل قائمة إلى حد يومنا هذا         

 على محافظة بغداد في الفصل األول، إذ أن جزءاً من           والتعديالت اإلدارية التي طرأت   

لجزء اآلخر خارج حدود أمانـة      اناحية ذات السالسل ما يزال تابعاً إلى بغداد  المركز و          

ونظراً لعدم توافر البيانات عن إعادة السكان للمقاطعـات التـي           ) بغداد المركز ( بغداد  

 الهجرة وهو أيضا ظهر لنـا       حدث فيها تغيير اضطرت الباحثة إلى حساب معدل صافي        

نسمة وهذا إن دل على شئ فأنه يدل على حدوث           ) ١٢٥٥٩٢ -( بصورة سالبة إذ بلغ   

  .هجرة معاكسة من الناحية إلى خارجها 

  )١٩٩٧-١٩٧٧( أما ناحية الكرادة الشرقية فقد بلـغ معدل النمو فيـها للمـدة

باآللف في   ) ١٢,٩) ( ١٩٧٧(إذ بلغ معدل الزيادة الطبيعية فيها في عام         %) ١,٨٩- ( 

،وقد تعرضت هذه الناحية ألي هجـرة        )١٩٩٧( باآللف في عام  ) ٤١,٥(حين أصبحت   

واخذ عدد المهاجرين منها يتزايد منذ عـام     ) ٥٨٣٩٤ -( معاكسة إذ بلغ صافي الهجرة      

لكون هذه المنطقة اعتبرت تعد إحدى المناطق التجاريـة          ) ١٩٩٧( حتى عام ) ١٩٧٧(

ن سكانها من ذوي الدخول العالية لذلك باستطاعتهم الهجرة إلـى المنـاطق             إضافة إلى أ  

  .الراقية 
  

 ومركز قضاء الرصـافة إذ بلـغ        الكرخكذلك الحال بالنسبة لكل من مركز  قضاء         

علـى  % ) ٦,٤١ -،  % ٢,٢٠ - )( ١٩٩٧-١٩٧٧(  معدل النمو العام للـسكان للمـدة      

بـاآللف   ) ١٢,٩، ٤١,١( فقد كانت ) ١٩٧٧( عامالتوالي، أما معدل الزيادة الطبيعية لهما ل  

 و  الكـرخ باآللف لمركز   ) ٥٧,٥(على التوالي، في حين ارتفع هذا المعدل حتى وصل إلى           

 الكرخباآللف لمـركـز الرصافة، أمـا صـافي الهجـرة قـد بلـغ فـي مركز           ) ٥٥(

 حدوث  نسمة ،وهذا يدل على    ) ١٣٢٢٤٨ -( نسمة، وفي مركز الرصافة     ) ٣٩٠٧٢ -( 

هجرة من هذه المراكز إلى الوحدات اإلدارية المجاورة لها الن هاتين المنطقتـين طغـى               

  .عليهما االستعمال التجاري على االستعمال السكني مما اضطر السكان إلى الهجرة منها 

مما سبق نجد أن معدالت النمو العام لسكان محافظة بغداد متباينة مـن منطقـة إلـى                 

 يعد أحد األسباب المهمة التي أدت إلى تباين توزيع سكان المحافظـة              أخرى، وهذا التباين  

  .وكثافتها بوصفه عامالً ديموغرافياً مؤثراً فيها 
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أثـرت فـي تبـاين الكثافـة     ) الطبيعية والبشرية  ( واخيراً فإن العوامل الجغرافية     

لـة فـي    السكانية في محافظة بغداد وضمن وحداتها اإلدارية إذ اثّر السطح بصورة قلي           

 كبير  فرق سهلية، وال يوجد     – بصورة عامة    -تباين الكثافة وذلك لكون منطقة الدراسة       

أما تأثير التربة فهي  بوصفها عامالً طبيعياً أثر في تباين الكثافة السكانية             . في االرتفاع 

إذ أن السكان غالباً ما  يفضلون السكن في الترب المزيجية مما أدى  ذلك  إلى ارتفـاع                   

فة السكانية في الوحدات التي تقع ضمن نطاق التربة المزيجية ،أما أصناف التربـة              الكثا

الباقية  فعلى الرغم من كونها اقل جودة من النـوع الـسابق أال أن الـسكان حـاولوا                   

استغاللها لذلك ارتفعت الكثافة الزراعية والريفية واإلنتاجية فيها مثال على ذلك مركـز             

ما  من ناحية الكثافة العامة  للسكان فان هذا العامل لم يؤثر             قضاء المحمودية ونواحيه أ   

  ) .بغداد المركز( فيها، وال سيما ضمن الوحدات الداخلة ضمن حدود أمانة بغداد 

أما تأثير المناخ فهو قليل أيضا في تباين الكثافة باستثناء المناطق القريبة من النهر              

  . الحرارة لكون النهر يعمل على تقليل من ارتفاع درجات

في حين نجد تأثير الموارد المائية بوصفها عامالً طبيعياً فهو كبير جداً لكل أنـواع               

الكثافات ،واثر في تباينها في محافظة بغداد لكون السكان عادةً يفضلون السكن بـالقرب              

منها لذلك يالحظ ارتفاع الكثافة السكانية في الوحدات اإلدارية التي تكون قريبـة مـن               

  .لمياه سواء لنهر دجلة أو روافد الفرات أو نهر ديالى مصادر ا

أما تأثير العوامل البشرية فهو كبير جداً في تباين الكثافة السكانية في محافظة بغداد              

ضمن وحداتها اإلدارية إذ أن تأثير طرق النقل بوصفه عامالً بشرياً  فأينمـا تـوافرت                

رتفاع الكثافة السكانية في مراكز     طرق نقل عملت على جذب السكان نحوها لذلك نجد ا         

االقضية الداخلية ضمن حدود بغداد المركز ونواحيها إذ أن توافر طرق النقل في مركز              

قضاء صدام ومركز قضاء الكاظمية واالعظمية والكرخ والرصافة جعلها مراكز جذب           

  .للسكان مما أدى إلى ارتفاع كثافتها 

هي طاردة للسكان مثل الوحدات الخارجة عـن       أما الوحدات التي تقل فيها طرق النقل ف       

  .حدود بغداد المركز 

في حين نجد تأثير العامل الديني كبير ألنه يوفر مراكز تسويقية جديـدة تعمـل               

على جذب السكان نحوها فضالً عن وجود األضرحة الدينية واألماكن المقدسـة  التـي               
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 نجد تركز السكان في مركـز       تجذب السكان نحوها ألنها تعد من األماكن المباركة لهذا        

  .قضاء الكاظمية واالعظمية والمدائن والرصافة بسبب وجود  هذه األماكن  

أما تأثير العامل اإلداري في فأن مراكز االقضية تتوافر فيها الخدمات كافة لذلك             

يتركز السكان فيها فضالً عن تأثير مساحة الوحدة اإلدارية في ارتفاع الكثافة الـسكانية              

إذ  أن صـغر      ) ١٩٧٧( على ذلك مركز قضاء الرصافة في ارتفاع كثافته لعـام         مثال  

  .المساحة مقارنة مع عدد السكان يؤدي إلى ارتفاع الكثافة 
  

أما تأثير النشاط الصناعي فان ممارسة النشاط الزراعي يؤدي إلى قلة الكثافـة             

لتجارة والصناعة   السكانية بوصفه نشاطاً يطرد تركز السكان في حين نجد أن ممارسة ا           

تعمل على جذب السكان لذلك نجد ارتفاع الكثافة السكانية في الوحدات الداخلة ضـمن              

  .حدود بغداد المركز بسبب ارتفاع نسبة العاملين في هذه األنشطة 
  

واخيراً تأثير العامل الديموغرافي الذي يتمثل بالوالدات والوفيات والهجرة فـإن           

ر في تباين الكثافة السكانية فإن عامل الهجرة يعمل علـى           كانت الوالدات والوفيات تؤث   

إعادة توزيعها إذ أن هناك هجرة ما بين الوحدات اإلدارية ألن  أطراف المدينـة تعـد                 

مركز جذب أولي للمهاجرين تليها المدينة فهي تعد مركز جذب كبير للمهاجرين فمـثالً              

سـهم فـي ارتفـاع كثافتهـا         صدام  ا   مركز قضاء نجد أن ارتفاع نسبة المهاجرين في       

السكانية كذلك الحال مركز قضاء الكاظمية وهكذا ،وأن زيادة الوالدات في منطقة دون             

  .أخرى تعمل على تباين الكثافة فيما بين الوحدات
  

  .كذلك تؤثر التعديالت اإلدارية في تباين  الكثافة السكانية 

  

  

  

  

  

  

  
 



  
  الثالثالثالثالفصل الفصل 

  

  

  اهــسية ومقايـات السكانيـواع الكثافــأن
  

א )א(אא:א

א אאא:א
     

א:אא )א(א

אא אא:א
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  تمهيد
  

متر مربع، هكتـار،    (الكثافة السكانية هي قسمة عدد السكان على وحدة المساحة          

، وهي مقياس يحدد درجة تركز السكان في مكان محدد لتعكس صورة            )كيلو متر مربع  

التفاعل المتبادل بين اإلنسان واألرض التي يعيش عليها، وهي توضح مـدى اسـتجابة              

  .اإلنسان للبيئة المحيطة به

كان حجم السكان المطلق يعجز عن إعطاء صورة واضحة عن اإلمكانـات   ولما  

السكانية لمنطقة ما لذلك فهو ال يصلح أن يكون مقياساً للمقارنة بين الوحـدات، ولهـذا                

يفضل اغلب الباحثين اللجوء إلى مفهوم الكثافة، ومن هنا تأتي أهمية دراسـة الكثافـة               

  .السكانية ألي منطقة كانت

منطقة صغيرة ومتجانسة في المظهر الجغرافي كلما أعطت الكثافة مفهوم          فكلما كانت ال  

أدق، ونظراً ألهمية مقياس الكثافة فقد تعددت وحداته بحسب الهدف منه ووجهة نظـر              

  :الباحثين ، ومن أهم أنواع الكثافات ما يأتي
  
  

  ).العامة( الكثافة الحسابية :  اوالً
  

  . الكثافة الزراعية:ثانياً  
  

  . الكثافة الفيزيولوجية أو اإلنتاجية:ثاًثال   
  

  . الكثافة الريفية:رابعاً  
  

   .)[( الكثافة االقتصادية :خامساً  

  

  

  

                                                           
  . ولقد مت االستغناء عن النوع األخري من أنواع الكثافات بسبب عدم توافر البيانات اخلاصة به)[(



لثالث                                                                     الفصل ا
  المبحث الرابع

  ٥٢ 

 المبحث األول   
  

  
  

  

  )الحسابية( الكثافة العامة ١-٣
  

    وهي اسهل أنواع المقاييس التي تظهر العالقة بين األرض والسكان من خالل قسمة             

  .)١(عينة على المساحة الكلية لتلك المنطقة عدد سكان منطقة م

  

  
  

     

    وان فائدة هذا النوع من الكثافة تكون قليلة جداً إذا ما قورنت بـاألنواع األخـرى،                

وذلك ألنها ال تأخذ بالحسبان اإلمكانات االقتصادية كذلك أنها ال تظهر العالقة الوظيفية             

ذلك فهي وسيلة نافعة توضح التباين فـي        ومع  . بين السكان والمساحة التي يعيشون فيها     

  .توزيع السكان وكثافتهم على رقعة األرض الجغرافية 

    وللعالقة بين الحجم السكاني ومساحة الوحدة اإلدارية التي تقاس الكثافة على أساسها            

وقلـة الـسكـــان   )  OVER- POPULATED(مدلول يكون بين التركيـز العـالي   

)UNDER- POPULATED. (ا كبرت المساحة كلما كان مـدلول الكثافـة العامـة    فكلم

سطحياً وغير دقيق ،والعكس يظهر عندما تكون المساحة صغيرة يكون مدلول الكثافـة             

  .العامة أدق

متـصاعدة  ) ١٩٩٧-١٩٧٧(   وفي منطقة الدراسة يالحظ أن الكثافة العامة فيها للمدة          

) ١٩٨٧(ثم تزايدت في عام      ٢كم/نسمة) ٦٥٤) (١٩٧٧(فقد بلغت الكثافة العامة في عام       

 أي أنهـا    ٢كـم /نسمة) ١١٢١(فقد بلغت   ) ١٩٩٧(أما في عام     ٢كم/نسمة) ٨٩٦(فبلغت  

عـام  %) ٢٥,١( وبنسبة)١٩٨٧(عام  ) ١٩٧٧(عن سنة األساس    %) ٣٧(زادت بنسبة   

   %).٧١,٤(فقد بلغت ) ١٩٩٧-١٩٧٧(أما عن نسبة الزيادة للمدة ). ١٩٩٧(
  

الكثافة إلى تزايد أعداد السكان نتيجة ارتفاع معدل الوالدات وهذه          ويعود هذا التزايد في     

 تعتبر من أهـم   بغداد  قاعدة عامة وكذلك انخفاض معدل الوفيات، ونظراً لكون محافظة          
محافظات العراق بسبب موقعها الجغرافي وألنها عاصمة القطر فضالً عـن تـوا فـر                    

                                                           
  .١٣٥،ص١٩٨٠رفة ، بغداد ، عبد احلسني زيين ، وآخرون ، اإلحصاء السكاين ، الطبعة األوىل ، دار املع)١(

ما =الكثافة العامة منطقة سكان عدد
  املساحة الكلية لتلك املنطقة



لثالث                                                                     الفصل ا
  المبحث الرابع

  ٥٣ 

خرى مما جعلهـا تمثـل بـؤرة للجـذب          الخدمات كافة فيها مقارنة مع المحافظات األ      

  .السكاني

   ونظراً لعدم توافر البيانات الخاصة بأعداد المهاجرين إلى مدينة بغداد فقد تم االعتماد             

مهاجر وقد تباينـت    ) ٥٨٩١٨٣(إذ بلغ   ) . ١٩٨٧-١٩٧٧( على صافي الهجرة للمدة     

سان المرتبة األولـى    نسبهم بالنسبة للمهاجرين أليها من المحافظات إذ تبوأت محافظة مي         

من مجمـوع الوافـدين      %) ٣٣,٩٤(بأعداد مهاجريها إلى محافظة بغداد وشكلت نسبة        

ثم تبوأت البصرة المرتبة الثالثة إذ بلغت النسبة        %) ١٣,٥٤(،تلتها محافظة واسط بنسبة     

من مجموع الوافدين أليها لذلك ازداد عدد سكان المحافظة مما أدى           % )١٠,٧٨( فيها    

   )١(.فاع الكثافة وتزايدهاإلى ارت

أما التوزيع المكاني للكثافة العامة على مستوى الوحدات اإلدارية للمحافظة فقـد تبـاين              

إذ نجد هناك وحدات إدارية ارتفعت فيها نـسبة الكثافـة           ) ١٩٩٧-١٩٧٧(أيضا للمدة   

) ٨(العامة في حين نجد وحدات إدارية أخرى قد انخفضت فيها، ومن خـالل الجـدول                

علـى مـستوى الوحـدات      ) ١٩٧٧(ظهر تباين شديد في الكثافة لعـام        ) ٩(ارطة  والخ

  :اإلدارية وظهرت خمسة مستويات هي
  

     
 الذي يمثل الكثافة العاليــة جداً ، والتي تنحصـر مــا بـين             :المستوى األول ) ١

،وقد مثّل مركـز الرصـافة هـذا         ٢كم/نسمة) ١٩٢١٧-٩١٩٠(

في مركز الرصـافة نتيجـة      المستوى، وان سبب ارتفاع الكثافة      

  ٢كم١٣صغر مساحتها التي بلغت 
  

وتشمل الوحدات التي حققت كثافة عالية وتنحصر هذه الكثافة ما          : المستوى الثاني ) ٢

 وقد شمل هذا المستوى كـل       ٢كم/نسمة  ) ٩١٨٩– ٥٣٨٥(بين  

من مركز قضاء صدام ومركز قضاء االعظمية ومركز قـضاء          

  . الكاظمية ومركز قضاء الكرخ

                                                           
، ٧٥٨، دراسة رقـم     )١٩٨٧-١٩٧٧( هيئة التخطيط اإلقليمي، واقع فترة إقامة املهاجرين إىل مدينة بغداد حسب تعدادي              )١(

  .١٩-١٨، ص ١٩٨٩



لثالث                                                                     الفصل ا
  المبحث الرابع

  ٥٤ 

 وهي ذات كثافة متوسطة وينحصر هذا المستوى مـــا بـين            :المستوى الثالث ) ٣

 وتتمثل في ناحية المنصور وناحية      ٢كم/نسمة  ) ٥٣٨٤-١٥٢٦(

  الوحدة وناحية الكرادة الشرقية وناحية بغداد الجديدة 
  )٨(الجدول 

  ) ١٩٩٧-١٩٧٧(الكثافة العامة لمحافظة بغداد وحسب وحداتها اإلدارية للمدة 
  

  وحدات اإلداريةال
  عدد السكان

١٩٧٧ 

  )١)(نسمة(

  عدد السكان

  )٢) (نسمة (١٩٨٧

  عدد السكان

  )٣)(نسمة (١٩٩٧

  المساحة

  )٤(٢كم

  الكثافة العامة

  ٢كم/نسمة/٧٧

  الكثافة العامة

  ٢كم/نسمة/٨٧

الكثافة العامة  

  ٢كم/نسمة/٩٧

  ٩٩١٢  ١٠٢٩٧  ١٩٢١٧  ١٣  ١٢٨٨٥٥  ١٣٣٨٦٤  ٢٤٩٨٢٤   مركز قضاء الرصافة-١

  ٤٤٤٧  ٤٨٠٧  ٥٣٨٤  ٤٩  ٢١٧٩٠٤  ٢٣٥٥٥٤  ٢٦٣٨٢٥   ناحية الكرادة الشرقية-٢

  ٦١٥٨  ٦٠٢٩  ٢٨٩٧  ١١١  ٦٨٣٥٩٣  ٦٦٩١٩٣  ٣٢١٥٨٠   ناحية بغداد الجديدة-٣

  ٧٦٣٤  ٩٥٤٧  ٦١٢٤  ٢٩  ٢٢١٣٩٩  ٢٧٦٨٦٤  ١٧٧٦٠٥   مركز قضاء االعظمية-٤

  ٣٧٠٣  ٢٠٨١  ١٣٣٥  ٩٠  ٣٣٣٢٨٧  ١٨٧٢٨٧  ١٢٠١٤٢   ناحية الفحامة-٥

  ٧٣٥  ١٥٣  ٩٤  ١٣٨  ١٠١٤٨١  ٢١٠٩٧  ١٢٩٥٢  ناحية الراشدية -٦

  ١٣٧٨٦  ١١٢٦٨  ٩١٠٦  ٧٥  ١٠٣٣٩٥٠  ٨٤٥٠٨٧  ٦٨٢٩٥٦   مركز قضاء صدام-٧

  ٤٩٦٤  ٥٤٠٦  ٦٢٠٠  ٢٢  ١٠٩٢١٢  ١١٨٩٣٨  ١٣٦٣٩١   مركز قضاء الكرخ-٨

  ٣١٣١  ٢٠٥٥  ٣٠٤٢  ١١٩  ٣٧٢٦١٧  ٢٤٤٥٤٥  ٣٦١٩٩٨   ناحية المنصور-٩

  ٩٦٧٨  ٧٤٢١  ١٠٠٢  ٨٢  ٧٩٣٥٩٥  ٦٠٨٤٩٢  ٨٢١٩١   ناحية المأمون-١٠

  ١٥٨٦٥  ١٦٢٩٥  ٩١٨٩  ٣٢  ٥٠٧٦٧٨  ٥٢١٤٤٤  ٢٩٤٠٥٢   مركز قضاء الكاظمية-١١

  ١٥٦  ١٥٠  ٥٥  ٢٨٨  ٤٤٨٤٠  ٤٣١٣٢  ١٥٨٤٦   ناحية الطارمية-١٢

  ٩٨  ٤٣  ٩٢٤  ١٤٧  ١٤٤٥٥  ٦٢٦٣  ١٣٥٧٧٦   ناحية ذات السالسل-١٣

  ٢٧٥  ٧٦  ١٥٢٥  ٣٨٨  ١٠٦٥٥٦  ٢٩٣٨٨  ٥٩١٧٠   ناحية التاجي-١٤

  ٢٥٦  ١١٢  ٨٥  ٤٣١  ١١٠٢٦٣  ٤٨٥٢٤  ٣٦٧٤١   مركز قضاء ابي غريب-١٥

  ٤٧٨  ٢١٠  ١٥٩  ٢٦٢  ١٢٥٣١٠  ٥٥١٤٦  ٤١٧٥٥   ناحية النصر والسالم-١٦

  ١٣٧٠  ٧١٠  ٣٦٦  ٦٨  ٩٣١٤٦  ٤٨٢٨١  ٢٤٨٨٩   مركز قضاء المحمودية-١٧

  ١٩٠  ١٣٠  ٧٥  ٤٨٦  ٩٢٤٨٦  ٦٣٥٣٤  ٣٦٤٦٢   ناحية اليوسفية-١٨

  ١٥١  ١١٠  ٧٧  ٤٨٤  ٧٣٠١٥  ٥٣١٤٩  ٣٧٠٩٤   ناحية اللطيفية-١٩

  ٢٣٤  ١٥٠  ٩٥  ٣١١  ٧٢٨٧١  ٤٦٧٣٣  ٢٩٥٢٩   ناحية الرشيد-٢٠

  ٢٠٨  ١٨٢  ١١١  ٢١٠  ٤٣٦٤١  ٣٨١٤٠  ٢٣٢٠٥   مركز قضاء المدائن-٢١

  ٥٦٣  ٣٣٧  ١٩٨  ١٥٣  ٨٦١٤٦  ٥١٥٨٨  ٣٠٢٩٠   ناحية الجسر-٢٢

  ١١٥  ٢٦  ١٧  ٨٩٠  ١٠٢٥٠٤  ٢٣٥٠٣  ١٥٤٢٧   ناحية الوحدة-٢٣

  ١١٢١  ٨٩٦  ٦٥٤  ٤٨٧٨  ٥٤٦٨٨٠٤  ٤٣٦٩٧٤٦  ٣١٨٩٧٠٠  المجموع
  

  ).١٩٧٧( العام للسكان لعام التعدادهيئة التخطيط ، اجلهاز املركزي لإلحصاء، نتائج ) ١:    (املصدر
  

  ) .١٩٨٧(هيئة التخطيط ، اجلهاز املركزي لإلحصاء، نتائج التعداد العام للسكان لعام ) ٢            (
  ). ١٩٩٧(صاء ،نتائج التعداد العام للسكان لعام هيئة التخطيط ،اجلهاز املركزي لإلح )٣(
  .اهليأة العامة للمساحة ، بيانات غري منشورة  )٤(



لثالث                                                                     الفصل ا
  المبحث الرابع

  ٥٥ 

 وإضافة الطارمية ١٩٨٧ بعد أجراء التعديالت اإلدارية لسنة ١٩٩٧-٨٧-٧٧مت حساب جمموع السكان للسنوات : مالحظة
  : يت بتطبيق القانون اآلمت حساب الكثافة العامة،  )  ١٩٩٧-١٩٨٧(للمدة 

  

ما منطقة سكان عدد
  =الكثافة العامة 

  املساحة الكلية لتلك املنطقة



لثالث                                                                     الفصل ا
  المبحث الرابع

  ٥٦ 



لثالث                                                                     الفصل ا
  المبحث الرابع

  ٥٧ 

 ويشمل الوحدات اإلدارية ذات الكثافة القليلة إذ كانت الكثافة فيهـا :المستوى الرابع) ٤

ناحية (ويشمـل كـل مـن    ٢كم/نسمة) ١٥٢٥-٣٦٧(مـا بين 

  ) .التاجي ،ناحية ذات السالسل ، ناحية الفحامة ،ناحية المأمون
  

وهي كثافة قليلة جـدا       ٢كم/نسمة) ٣٦٦-١٧( وينحصر ما بين     :المستوى الخامس ) ٥

بسبب كبر مساحة الوحدة اإلدارية مقارنة بعدد سـكانها إذا مـا            

قورنت بالمستويات السابقة ،ويشمل الوحدات اإلداريـة المتبقيـة         

مركز قضاء المحمودية ،مركز قضاء أبـي       ( لمحافظة بغداد مثل  

الطارميـة،  ( ، ويشمل أيضا نواحي     )غريب ،مركز قضاء المدائن   

  ) . النصر والسالم، اليوسفية، الرشيد، الوحدةالراشدية،
 

) ١٩٨٧(     أما التباين في الكثافة العامة للسكان على مستوى الوحدات اإلدارية لعـام             

يظهر لدينا خمسة مستويات توضح التباين في       ) ١٠(و الخارطة   ) ٨(فمن خالل الجدول    

 :توزيع الكثافة العامة وهذه المستويات هي 
  
  

، ويشمل الوحدات     ٢كم/ نسمة )١٦٢٩٥-٧٤٢٢( وينحصر ما بين     :ألولالمستوى ا ) ١

مركز قـضاء   ( اإلدارية ذات الكثافة العالية جداً ، ويشمل كل من          

صدام ،مركز قضاء الرصافة ، مركز قضاء االعظميـة ،مركـز           

وان ارتفاع الكثافة العامة في هذه المراكـز جـاء          ) قضاء الكاظمية 

  .رنة بمساحتهانتيجة زيادة عدد سكانها مقا
  

ويـشمل   ٢كـم / نسمة )٧٤٢١-٢٠٨٠(وتنحصر الكثافة العامة فيه     : المستوى الثاني ) ٢

ناحية الكرادة الـشرقية    ( الوحدات اإلدارية ذات الكثافة العالية مثل       

  ) .،ناحية بغداد الجديدة ، ناحية المأمون ،مركز قضاء الكرخ
  

الكثافة المتوسطة ،وتكون الكثافـة     ويشمل الوحدات اإلدارية ذات     : المستوى الثالث ) ٣

الفحامـة  ( ويتمثـل فـي نـاحيتي    ) ٢٠٨١-٧١١(فيه مـا بـين     

  ).،المنصور
 

 ،    ٢كم/نسمة) ٧١٠-٣٣٨( ويشمل الوحدات التي تنحصر ما بين        :المستوى الرابع ) ٤

وهي ذات كثافة قليلة إذا ما قورنت بالفئات السابقة ،ويشمل وحـدة            



لثالث                                                                     الفصل ا
  المبحث الرابع

  ٥٨ 

محمودية بسبب قلة عدد سكان هذه      إدارية واحدة هي مركز قضاء ال     

   .٢كم) ٦٨(المنطقة مقارنة بمساحتها البالغة 



لثالث                                                                     الفصل ا
  المبحث الرابع

  ٥٩ 



لثالث                                                                     الفصل ا
  المبحث الرابع

  ٦٠ 

 ويـشمل    ٢كـم /نـسمة ) ٣٣٧-٢٦( وتكون الكثافة فيه ما بين       :المستوى الخامس ) ٥

ناحية الطارميـة   (الوحدات اإلدارية ذات الكثافة القليلة جداً مثل        

،ناحيـة  ،ناحية التاجي ،ناحية الراشدية ، ناحية ذات الـسالسل          

النصر والسالم ،ناحية اللطيفية ،ناحيــة الرشـيد ،نـــاحية          

  .الجسر ،ناحية الوحدة وأخيرا مركز قضاء ابي غريب
فقد ظهر تباين في الكثافة وبحسب ما هـو واضـح فـي             ) ١٩٩٧(أما في عام      
  :وظهرت لدينا خمسة مستويات أيضا هي) ١١(و الخارطة  ) ٨(الجدول 

 الوحدات اإلدارية  ذات الكثافة العالية جـدا ، وتنحـصر             ويشمل :المستوى األول ) ١

وقـد شـملت ،      ٢كـم /نسمة) ١٥٨٦٥-٩٩١٣(الكثافة فيها ما بين     

وان ارتفاع الكثافـة    ) مركز قضاء الكاظمية ،مركز قضاء صدام       (

السكانية العامة في هذين المركزين راجع إلى زيادة عدد الـسكان           

  .اجرين أليهافيها بصورة طبيعية وزيادة أعداد المه

ويـشمل الوحـدات    ) ٩٩١٢-٦١٥٩( وتكون الكثافة فيه ما بـين        :المستوى الثاني ) ٢

مركز قضاء االعظمية ،مركـز     ( اإلدارية ذات الكثافة العالية مثل      

ويعود سبب ارتفاع الكثافة فيها إلى ) قضاء الرصافة ،ناحية المأمون   

  .نزيادة عدد سكانها، وصغر مساحتها مقارنة بأعداد السكا
  

وهـي ذات     ٢كم/نسمة) ٦١٥٨-١٣٧١( وتكون الكثافة فيه ما بين       :المستوى الثالث ) ٣

ناحية الفحامة، ناحية  بغداد الجديدة ،ناحية       ( كثافة متوسطة   مثل      

  ) . الكرادة الشرقية ،ناحية المنصور ،مركز قضاء الكرخ
  

) محموديـة   ناحية الراشدية ،مركـز قـضاء ال      (ويشمل كل من     : المستوى الرابع ) ٤

وذات كثافة    ٢كم/نسمة ) ١٣٧٠-٥٦٤( وتكون الكثافة فيها ما بين      

   ٠. قليلة بسبب قلة عدد سكانها

  

ويـشمل   ، ٢كـم /نـسمة ) ٥٦٣-٩٨( وتكون الكثافة فيه ما بين        :المستوى الخامس ) ٥

ناحية الطارمية ،ناحيـة التـاجي      (الوحدات اإلدارية المتبقية  مثل      

والسالم ،ناحية اليوسفية ،ناحية     ية النصر السالسل ،ناح  ،ناحية ذات 

اللطيفية ،ناحية الرشيد ،ناحية الجسر ،ناحية الوحدة ، مركز قضاء           
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 ويمثل هذا المـستوى الكثافـة       ٠) أبو غريب ،مركز قضاء المدائن    

  .القليلة جداً مقارنة بالفئات السابقة
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أسـاس التـصنيف    ومن الجدير بالذكر إن الكثافات المذكورة آنفاً صنفت علـى               

 ، ومن خالل الخرائط التوزيعية للكثافة العامـة للمـدة   (Natural Breaks)الطبيعي 

الواقعة ضمن حدود أمانة بغـداد       نالحظ أن اغلب الوحدات اإلدارية    ) ١٩٩٧-١٩٧٧(

، وهذا  )١٩٧٧،١٩٧٨،١٩٩٧(كانت ما بين الكثافة العالية والمتوسطة لألعوام الثالثة         

ي مدينة بغداد، وتزايدها في هذه المدة، وان هذا الشيء لـم يـأِت              يعني تركز الكثافة ف   

اعتباطاً بل جاء نتيجة عوامل وأسباب أدت إلى تركز الكثافات العالية في مدينة بغـداد               

  .وقد أشرنا إليها في الفصل الثاني من الرسالة

ـ             ات فـي          ومما ينبغي اإلشارة إليه هنا إننا الحظنا حدوث تغير في توزيع الكثاف

بعض الوحدات اإلدارية إذ أخذت الكثافة فيها بالتناقص في حين نجد وحـدات إداريـة               

أخرى ارتفعت الكثافة العامة فيها، ولذلك ال بد من الحديث عـن التغيـر المطلـق ،                 

و ) ١٩٨٧-١٩٧٧(والتغير النسبي الذي حصل في هذه الوحـدات للمـدة مـا بـين               

)١٩٩٧-١٩٨٧. (  

، ومن خالل مالحظتنا للجـدول       ) ١٩٨٧-١٩٧٧(ر المطلق للمدة    فبالنسبة للتغي         

يتضح حدوث تغيير واضح في الكثافة العامة على مستوى المحافظة          ) ١(والشكل    ) ٩(

بصورة عامة، وعلى مستوى الوحدات اإلدارية بصورة خاصة، ففيما يتعلق بالمحافظة           

مة، أمـا علـى صـعيد       نس) ٢٤٢) (١٩٨٧-١٩٧٧(فقد بلغ التغير المطلق فيها للمدة       

وحدة إدارية فقد ظهرت لدينا وحـدات كـان التغيـر           ) ٢٣( الوحدات اإلدارية البالغة  

المطلق  فيها سالباً، في حين ظهرت لدينا وحدات أخرى كان التغيـر فيهـا موجبـاً،                 

ووجدنا أن التغير السالب ظهر في مركز قضاء الرصافة ومركز قضاء الكرخ وناحية             

احية المنصور وناحية ذات السالسل وناحية التاجي إذ بلـغ التغيـر            الكرادة الشرقية ون  

والـسبب   . علـى التـوالي     ) ١٤٤٩-،٨٨١- ، ٩٨٧-،٥٧٧-،٧٩٤- ، ٨٩٢٠-(فيها  

 هو حـدوث تغيـر فـي        - كما ذكرنا في المبحث الثاني من الفصل األول          –الرئيس  

قضاء الكـرخ   الوحدات اإلدارية في هذه المدة باستثناء مركز قضاء الرصافة ، مركز            

،ناحية الكرادة الشرقية ا ذ أن هذه الوحدات نتيجة الهجرة المعاكسة منها إلى الوحدات              

المجاورة ألنها أصبحت مراكز تجارية مما أدى إلى قلة االستعمال السكني  فيها مقارنة              

  .باالستعمال التجاري
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  )٩(الجدول  
  )١٩٩٧-١٩٧٧( حسب الوحدات اإلدارية للمدة  التغير المطلق والنسبي للكثافة العامة لمحافظة بغداد

  

  التغير المطلق للمدة  الوحدات اإلدارية

١ (٨٧-٧٧(  

  التغير النسبي للمدة

٢% (٨٧-٧٧(  

  التغير المطلق للمدة

١ (٩٧-٨٧(  

  التغير النسبي للمدة

٢% (٩٧-٨٧(  

  ٣,٧ -  ٣٨٥ -  ٤٦,٤ -  ٨٩٢٠ -   مركز قضاء الرصافة -١

  ٧,٤ -  ٣٦٠ -  ١٠,٧ -  ٥٧٧-   ناحية الكرادة الشرقية-٢

  ٢,١  ١٢٩  ١٠٨,١  ٣١٣٢   ناحية بغداد الجديدة-٣

  ٢٠ -  ١٩١٣ -  ٥٥,٨  ٣٤٢٣   مركز قضاء االعظمية-٤

  ٧٨  ١٦٢٢  ٥٥,٨  ٧٤٦   ناحية الفحامة-٥

  ٣٨٠,٣  ٥٨٢  ٦٢,٧  ٥٩   ناحية الراشدية-٦

  ٢٢,٣  ٢٥١٨  ٢٣,٧  ٢١٦٢   مركز قضاء صدام-٧

  ٨,١ -  ٤٤٢ -  ١٢,٨ -  ٧٩٤ -   مركز قضاء الكرخ-٨

  ٥٢,٣  ١٠٧٦  ٣٢,٤ -  ٩٨٧ -   ناحية المنصور-٩

  ٣٠,٤  ٢٢٥٧  ٦٤٠,٦  ٦٤١٩   ناحية المأمون-١٠

  ٢,٦ -  ٤٣٠ -  ٧٧,٣  ٧١٠٦   مركز قضاء الكاظمية-١١

  ٤  ٦  ١٧٢,٧  ٩٥   ناحية الطارمية-١٢

  ١٢٨  ٥٥  ٩٥,٣ -  ٨٨١ -   ناحية ذات السالسل-١٣

  ١٦١,٨  ١٩٩  ٩٥ -  ١٤٤٩ -   ناحية التاجي-١٤

  ١٢٨,٥  ١٤٤  ٣١,٧  ٢٧   مركز قضاء أبي غريب-١٥

  ١٢٧,٦  ٢٦٨  ٣٢  ٥١   ناحية النصر والسالم-١٦

  ٩٣  ٦٦٠  ٩٤  ٣٤٤   مركز قضاء المحمودية-١٧

  ٤٦,١  ٦٠  ٧٣,٣  ٥٥   ناحية اليوسفية-١٨

  ٣٧,٢  ٤١  ٤٢,٨  ٣٣   ناحية اللطيفية-١٩

  ٥٦  ٨٤  ٥٧,٨  ٥٥   ناحية الرشيد-٢٠

  ١٤,٢  ٢٦  ٦٤  ٧١   مركز قضاء المدائن-٢١

  ٦٧  ٢٢٦  ٧٠,٢  ١٣٩   ناحية الجسر-٢٢

  ٣٤٢,٣  ٨٩  ٥٣  ٩   ناحية الوحدة-٢٣

  ٢٥,١  ٢٢٥  ٣٧  ٢٤٢         المحافظة
  

  

  :وفق ما يأيت) ٨(عمل الباحثة باالعتماد على اجلدول   من •

  .حيسب التغري املطلق بطرح التعداد الثاين من التعداد األول) ١(            
   

  : يب حبسب املعادلة اآلتيةحيسب التغري النس) ٢(
  . معدل التغري النسيب=   rإذ إن 

= p1               ،التعداد األول p2 =التعداد الثاين   

100
1

12
×

−
=

p
ppr
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  .١٤٧-١٤٥، ص ١٩٧٥عبد ايد فراج، األسس اإلحصائية للدراسات السكانية، القاهرة، دار النهضة، : ملصدرا
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 كان موجباً بمعنى  حـدوث زيـادة         أما باقي الوحدات اإلدارية فإن التغير فيها          

كبيرة في تغير السكان المطلق فيما بين هذه الوحدات إذ تبوأ مركز قـضاء الكاظميـة                

نسمة، ثم تليه ناحية المأمون إذ بلـغ        ) ٧١٠٦(المرتبة األولى في تغيره المطلق  فبلغ        

لغ التغير  نسمة، ثم يأِت بعدهما مركز قضاء االعظمية إذ ب        ) ٦٤١٩(التغير المطلق فيها    

نـسمة وهكـذا    ) ٣١٣٢(نسمة ثم ناحية بغداد الجديدة إذ بلغ التغير فيها          ) ٣٤٢٣(فيه  

) ٩(تتدرج باقي الوحدات إلى أن يصل قيمة التغير المطلق في ناحية الوحـدة  إلـى                 

  .نسمة
  

أما سبب الزيادة في أعداد السكان في الوحدات السابقة التي كان  التغير المطلق                  

  فهو زيادة أعداد المهاجرين إلى هذه الوحدات من الوحدات المجاورة لها أو              فيها موجباً 

  .من المحافظات المجاورة لمحافظة بغداد إضافة إلى التغير في الوحدات اإلدارية
  

كمـا  %) ٣٧(فقد بلغ   ) ١٩٨٧-١٩٧٧( أما التغير النسبي لمحافظة بغداد للمدة       

ود فيما بين الوحدات اإلدارية إذ ظهـر        وأن التفاوت موج  ) ٢(والشكل    ) ٩(في الجدول   

التغير النسبي موجباً في وحدات معينة، وسالباً  في وحدات أخرى، كذلك ظهرت هنـاك               

وحدات إدارية  تفوق فيها التغير النسبي عما هو عليه في المحافظة بصورة عامة إذ أن                

اد الجديـدة إذ    أعلى نسبة ظهرت في ناحية المأمون تليها ناحية الطارمية ثم ناحية بغـد            

على التوالي ثم تأخـذ النـسب       % )١٠٨,١،   %١٧٢,٧،   %٦٤٠,٦(بلغت هذه النسب    

باالنخفاض إلى أن تصل إلى التغير السالب كما هو الحال في  ناحية الكرادة الشرقية إذ                

  %).١٠,٧(–بلغت نسبة التغير فيها 
  

من خـالل   ف ) ١٩٩٧-١٩٨٧(أما التغير المطلق والنسبي لمحافظة بغداد للمدة        

نالحظ أن التغير المطلق فـي محافظة بغداد بصورة عــامة قـد            ) ٩(الجدول نفسـه   

نسمة أما التغير المطلق على مستوى الوحدات اإلدارية ومن خالل مالحظة           ) ٢٢٥( بلغ

يالحظ أن هناك تبايناً  شديداً فيما بين الوحدات اإلدارية إذ ظهرت وحـدات              ) ٣(الشكل  

مطلق فيها سالباً في حين  كان التغير المطلق في وحـدات أخـرى              إدارية كان التغير ال   

  . موجباً
  

فقد ظهر التغير المطلق في كل من مركز قضاء الرصـافة وناحيـة الكـرادة               

  نسمة على التوالي ) ٤٤٢ -، ٣٦٠ -،٣٨٥ -(الشرقية ومركز قضاء الكرخ حيث بلغ 
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فيها سالباً أيـضا للمـدة      وهو سالب علماً أن هذه الوحدات كان  التغير المطلق             

، وهـذا يـدل على استمرار التنــاقص فــي الكثافـــة منـذ            ) ١٩٨٧-١٩٧٧(

بسبب غلبت االستعمال التجاري علـى االسـتعمال         ) ١٩٨٧(حتى عام    )١٩٧٧( عـام

  .السكني مما أدى إلى تزايد أعداد المهاجرين فيها إلى المناطق المجاورة
  

ناحية المنصور وناحية ذات السالسل     (  مثل في حين برزت وحدات إدارية أخرى     

سالباً في حـين أصـبح      ) ١٩٨٧-١٩٧٧(كان التغير المطلق فيها للمدة      ) وناحية التاجي 

) ١٩٩،  ٥٥،  ١٠٧٦(إذ بلغ التغير المطلق فيهـا       ) ١٩٩٧-١٩٨٧(تغيرها موجباً  للمدة     

ـ               ي المـدة   نسمة على التوالي، وهذا يدل على تزايد الكثافة العامة لهـذه الوحـدات فـ

بسبب حدوث تعديل أداري فيها أوال ثم زيادة أعداد المهاجرين إليهـا            ) ١٩٩٧-١٩٨٧(

  .ثانيا إضافة إلى ارتفاع معدالت الزيادة الطبيعية فيها
  

أما مركز قضاء االعظمية ومركز قضاء الكاظمية فنالحظ أن التغير المطلق فيها            

علـى  )  نـسمة  ٤٣٠ -(مة ،   نسـ) ١٩١٣-(كان سالباً إذ بلغ     ) ١٩٩٧-١٩٨٧( للمدة

موجباً وهـذا يـدل     ) ١٩٨٧-١٩٧٧(التوالي في حين كان التغير المطلق لهما في المدة          

  . لألسباب اآلنفة  الذكر١٩٩٧-١٩٨٧على تناقص الكثافة العامة في المدة 
  

أما الوحدات اإلدارية المتبقية فهي متباينة إذ كانت أعلى قيمة للتغير المطلق في             

نسمة ثم تليها ناحية المأمون إذ بلغ التغير المطلق          )٢٥١٨( إذ بلغت    مركز قضاء صدام  

نـسمة  ) ٦(نسمة ثم تأخذ هذه القيمة باالنخفاض إلى أن تصل إلى           ) ٢٢٥٧(لهذه الناحية   

في ناحية الطارمية وتنخفض اكثر إلى أن تصل إلى درجة سالبة فـي ناحيـة الكـرادة                 

  .نسمة) ٣٦٠-(الشرقية  وهي 
  

ومن خـالل الجـدول      ) ١٩٩٧-١٩٨٧(نسبي لمحافظة بغداد للمدة     أما التغير ال  

يالحظ أن التغير النسبي لمحافظة بغداد ) ٤(ومن خالل الشكل     %) ٢٥,١( فقد بلغ   )  ٩(

على مستوى وحدات إدارية متباين بين وحدة وأخرى إذ ظهرت أعلى قيمة التغير النسبي      

فـي  %) ٤(ة للتغير النسبي فهـي      أما اقل قيم  %) ٣٨٠,٣(في ناحية الراشدية إذ بلغت      

ناحية الطارمية  وهي موجب، ثم تأخذ القيم بالتناقص إلى أن تصل إلى درجة سالبة كما                

%) ٢,٦- (هو الحــال فـي مركز قضـاء الكاظميـة إذ بلغت نسبة التغير فيهــا          

  ).١٩٩٧-١٩٨٧( للمدة
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يـد منـذ عـام      يتضح مما تقدم أن كثافة السكان في محافظة بغداد أخذت بالتزا          

ثـم ازدادت إلـى     ) ١٩٧٧(عـام    ٢كم/نسمة)٦٥٤( إذ كان ) ١٩٩٧(حتى عام   ) ١٩٧٧(

   . ٢كم/نسمة) ١١٢١) (١٩٩٧(ثم أصبحت عام ) ١٩٨٧(  عام ٢كم/نسمة)٨٩٦(
  

  

أما على صعيد الوحدات اإلدارية فإن الكثافة العامة متباينة بين وحداتها اإلدارية            

المدة بسبب عوامل طبيعية وبشرية إضافة إلى العوامل     واخذ هذا التباين يزداد طوال هذه       

  .الديموغرافية والتغيرات التي طرأت على الوحدات اإلدارية
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 المبحث الثاني   
  

   الكثافة الزراعية٢- ٣ 

  وهي نوع آخر من أنواع الكثافات التي توضح العالقة بين األرض واإلنسان ، 

ة بإيجاد نسبة عدد العاملين في الزراعة إلـى المـساحة المزروعـة             إذ تقاس هذه الكثاف   

 ويستخدم هذا النوع من الكثافات في الدول التي يغلب عليها الطـابع الزراعـي               )١(فعالً

  .بشكل واضح
  

  

  

وعلى الرغم من إن هذا النوع من الكثافات له اثر كبير في كـل مـن وظيفـة                  

يوب فاألرض التي تدخل ضمن هذه الكثافة       السكان ووظيفة األرض فهو ال يخلو من الع       

تختلف في جودتها من مكان إلى آخر، وقد تكـون األرض غيـر مـستغلة بـصورة                 

  .صحيحة
  

كذلك هناك تباين كبير في خصائص السكان الزراعيين ،و أن هذا النوع مـن الكثافـة                

إلى أنها   إضافة   )٢(ينحصر في األماكن التي تشكل فيها الزراعة الحرفة الرئيسية للسكان         

ال تأخذ بحسبان التطور الحديث في التكنيك الزراعي عالوة على عدم وجود مسح دقيق              

  .)٣(لألراضي الزراعية

ولذلك فإن هذه  الكثافة وان كانت افضل من األنواع األخرى من الكثافـات أال               

اد أنها غير دقيقة تماما، وقد تم استخراجها على مستوى الوحدات اإلدارية لمحافظة بغد            

لـدى مديريـة   ) ١٩٧٧(بسبب عدم توافر البيانات لعـام   ) ١٩٩٧ و   ١٩٨٧(وللسنوات  

)  ١٩٧٧( زراعة بغداد إضافة إلى أنه  لم تتوافر معلومات زراعية عن الوحدات لعـام             

ألنه لم تكن هناك شعب زراعية في محافظة بغداد وإنما هناك شـعب زراعيـة تابعـة                 

بي غريب تابعة إلى االنبار والمدائن  تابعـة إلـى   أ( للمحافظة المجاورة لها فمثال كانت   

                                                           
  .١٩٥-١٩٢، ص ٢٠٠٢عباس فاضل السعدي، جغرافية السكان، اجلزء األول، مديرية دار الكتب للطباعة والنشر ، بغداد ) ١(

-R.B. Mandal, statistics for geographers and social scientists, new delhi, 1981. P.P. 199       وانظـر يف   

200..   
  .١٠٧، ص٢٠٠١عبد اهللا عطوي، جغرافية السكان، دار النهضة العربية للطباعة والنشر، بريوت، ) ٢(
  .٢٥٩، ص ١٩٨٩ جامعة بغداد، بيت احلكمة، منصور الراوي ، دراسات يف السكان والتنمية يف العراق،) ٣(

  عدد العاملني يف الزراعة
 =الكثافة الزراعية

  املساحة املزروعة فعالً
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  ٧٤ 

محافظة ديالى و الراشدية تابعة إلى ديالى  والتاجي إلى صالح الدين والمحمودية إلـى               

  .)١()بابل وهكذا 
  

وحدة إدارية  ) ١٣(أما الكثافة الزراعية في محافظة بغداد فقد تم استخراجها من           

وذلك ألن مدينة بغداد    ) ضمن حدود أمانة بغداد   الوحدات الداخلة   ( باستثناء مدينة بغداد    

 في  - إن وجدت    –ال توجد فيها مساحات زراعية يتم االعتماد عليها في الزراعة، وهي            

بعض المناطق  فهي مساحات خضراء لم يتم االعتماد عليها أو حسابها بـشكل دقيـق                

بيانات التعـداد  فضالً عن عدم وجود سكان ريفيين في المدينة وهذا ما نجده واضحاً في      

  ) .١٩٩٧(وعام) ١٩٨٧( العام لسكان محافظة بغداد لعام
  

) ١٩٩٧-١٩٨٧(فقد تباينت الكثافة الزراعية في محافظة بغداد خـالل المـدة            

بلغت الكثافة الزراعية فـي     ) ١٩٨٧( بسبب تباين المساحات المزروعة فعالً، ففي عام      

  .نسمة) ٤٨٧٦٢(لزراعة  و بلغ عدد العاملين في ا٢كم/نسمة) ١١٤(المحافظة 
  

بالدونم، وهـي مـا تعـادل       ) ١٧١٠٨٢(أما المساحة المزروعة فعالً فقد بلغت          

) ١٧٥) (١٩٩٧( في حين بلغت الكثافة الزراعية في محافظة بغداد لعـام       ٢كم) ٤٢٧،٦(

نسمة ،أما المـساحة المزروعـة       ) ٨٩٢١٥(وبلغ عدد العاملين في الزراعة       ٢كم/نسمة

   .٢كم) ٥١٠،٨(بالدونم وهي ما تعادل ) ٢٠٤٣٣٧(فعالً فقد بلغت 
  

وال بد من اإلشارة هنا إلى إن الكثافة الزراعية في محافظة بغداد قد زادت بنسبة              

  .التي عدت سنة أساس) ١٩٨٧( عن سنة) ١٩٩٧( عام%) ٥٣,٥(
  

وقد تباينت الكثافة الزراعية بين الوحدات اإلدارية للمحافظة فمن خالل مالحظتنا           

الوحدات اإلدارية امتازت بارتفاع الكثافة الزراعيـة       نجد أن هناك بعض     ) ١٠ (للجدول  

فيها في حين نجد أن هناك وحدات امتازت بانخفاض الكثافة الزراعية فيها، وهذا يرجع              

إلى التباين الواضح في المساحات المزروعة إضافة إلى تباين عدد العاملين في الزراعة             

 في الوحدات التي يرتفع فيها عدد العاملين فـي الزراعـة            لذلك ترتفع الكثافة الزراعية   

  .مقارنة بالمساحة المزروعة

  

                                                           
  .٨/٣/٢٠٠٢، مدير التخطيط بالزراعة يف حمافظة بغداد بتاريخ )اندريازيا( مقابلة شخصية مع املهندس الزراعي )١(
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  ٧٥ 

  
  )١٠(الجدول 

  )١٩٩٧- ١٩٨٧(الكثافة الزراعية في محـافظة بغداد بحسب وحـداتها اإلدارية للمدة 
  

  

  

١٩٩٧  ١٩٨٧     

  

عدد العاملين في     الوحدات اإلدارية

  الزراعة نسمة 

)١(  

المساحة المزروعة 

  عالً بالدونمف

)١(  

المساحة 

المزروعة 

  ٢كم/فعالً

 )](   

الكثافة الزراعية 

   ٢كم/نسمة

)]](  

عدد العاملين 

بالزراعة 

  )نسمة(

)٢(  

المساحة 

المزروعة فعالً 

  بالدونم

)١(  

المساحة 

المزروعة فعالً 

  ٢كم/

) ](   

الكثافة 

الزراعية 

  ٢كم/نسمة

 )]](  

  ١٢٣  ٢٨  ١١٢٢١  ٣٤٦٣  ٧١  ٢٢  ٨٧٧١  ١٥٥٦  ناحية الراشدية -١

  ١٧٩  ٤١  ١٦٣٢٠  ٧٣٥١  ١١٤  ٤٠  ١٥٩١٣  ٤٥٧٥  ناحية التاجي -٢

  ٣٠٨  ١٥,٥  ٦٢٠٠  ٤٧٧٦  ٩٣  ٢١,٥  ٨٦٠٠  ٢٠٠٩   ناحية الطارمية-٣

  ٨٠  ٢٩,٣  ١١٧٥١  ٢٣٣٨  ٤٢  ٢٧,٢  ١٠٩٠٧  ١١٤١   ناحية ذات السالسل-٤

  ١٥٦  ٣٣,٦  ١٣٤٧٥  ٥٢٤٥  ٨١  ٣٠,٥  ١٢٢٠١  ٢٤٧١   مركز قضاء المحمودية-٥

  ٢٥٠  ٥٩,١  ٢٣٦٥٥  ١٤٧٥٥  ١٦٥  ٤٥,٥  ١٨٢١٥  ٧٥٠٠  يوسفيةناحية ال-٦

  ٢٥٤  ٥٣,٥  ٢١٤٣٣  ١٣٥٩٦  ١٦٢  ٤٣,٢  ١٧٣١٧  ٧٠٠٨   ناحية اللطيفية-٧

  ١٨٠  ٥٢,٣  ٢٠٩٣٠  ٩٤٣٤  ١٣١  ٣٨,٣  ١٥٣٣٣  ٥٠١٣  ناحية الرشيد-٨

  ٢٤٧  ٢٥,٥  ١٠٢١٧  ٦٢٩٨  ٢٠٦  ٢٤,٨  ٩٩٣٧  ٥١٠١  مركز قضاء أبي غريب-٩

  ٢٥٧  ٣٩,٥  ١٥٨٣٥  ١٠١٦٥  ١٤١  ٣٠  ١٢٠٠١  ٤٢٢٢  ناحية النصر والسالم-١٠

  ٧٦  ٣٠,٥  ١٢٢٠٠  ٢٣٠٧  ٦٩  ٢٨  ١١٢١٥  ١٩٤٥  مركز قضاء المدائن-١١

  ٥٨  ٤٩,٥  ١٩٨٠٠  ٢٨٧٣  ٥١  ٣٧,٣  ١٤٩٥١  ١٩٠٣  ناحية الجسر-١٢

  ١٢٤  ٥٣,٢  ٢١٣٠٠  ٦٦١٤  ١١٠  ٣٩,٣  ١٥٧٢١  ٤٣١٨  ناحية الوحدة-١٣

  ١٧٥  ٥١٠,٥  ٢٠٤٣٣٧  ٨٩٢١٥  ١١٤  ٤٢٧,٦  ١٧١٠٨٢  ٤٨٧٦٢     مجموع المحافظة
  

   : املصدر

  .مديرية الزراعة يف حمافظة بغداد، بيانات غري منشورة)  ١ (       
  

، )١٩٩٧(هيئة التخطيط، اجلهاز املركزي لإلحصاء،  نتائج التعداد العام  لسكان حمافظة بغداد لعام             ) ٢                (
  .بيانات منشورة

عن طريق قسمت املساحة املزروعة ملنطقة معينـة                   ٢ من الدومن إىل الكم    مت حتويل املساحة املزروعة فعالً    ) [       (
  ٤٠٠على 

  : مت حساب الكثافة الزراعية باستخدام القانون التايل)  [[      (
  

      .١٩٥-١٩٢عباس فاضل السعدي، جغرافية السكان ، مصدر سابق، ص.     املصدر د

  

  

  

  

  

   عدد العاملني يف الزراعة
  =الكثافة الزراعية 

  املساحة املزروعة فعالً
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  ٧٦ 

تظهـر لـدينا أربعـة مـستويات        )  ١٣ (والخارطة) ١٢(ومن خالل الخارطة    

  :باستثناء مدينة بغداد وعلى النحو اآلتي
  

في ثالث وحدات إدارية شملت     ) ١٩٨٧(وظهر هذا المستوى عام     : المستوى األول ) ١

) ١١٣,٥(، وقد بلغ مجموع المساحة المزروعة فيها        )أبي غريب ، اليوسفية ، اللطيفية     ( 

 مجموع المساحة المزروعة في المحافظـة ،        من%) ٢٦,٥( وهي بذلك تشكل نسبة      ٢كم

 %) ٤٠و٢(نسمة ، وبنسبة    ) ١٩٦٠٩(أما عدد العاملين في الزراعة فقد بلغ للعام نفسه          

  .من مجموع العاملين في الزراعة في المحافظة 

ناحية (فقد ظهر هذا المستوى في وحدة إدارية واحدة وهي          ) ١٩٩٧(أما في عام    

٢كم )١٥و٥(لمزروعة فيها   إذ بلغت المساحة ا   ) الطارمية
مـن  %) ٣(  وهي تشكل نسبة   ،

نسمة وبنسبة   ) ٤٧٧٦(مجموع مساحة المحافظة ،أما عدد العاملين في الزراعة فقد بلغ           

من مجموع العاملين في الزراعة ،لذلك فان هذا المـستوى تمثـل بالكثافـة              %) ٥و٣(

مزروعة مقارنة بعـدد    الزراعية العالية جداً والسبب في ذلك يعود إلى صغر المساحة ال          

 فضالً عن قربها مـن      ٠ ) ١٠(العاملـين في الزراعة فيها كما هو مبين في الجـدول          

  .بغداد المركز وزراعتها الكثيفة ، وكثرة بساتينها
  

  

ظهر هذا المستوى في ناحية النصر والسالم وناحيـة الرشيـد          : المستوى الثاني ) ٢

 وهي بذلك تشكل    ٢كم) ٦٨و٣(المزروعة فيها ، إذ بلغ مجموع المساحة      ) ١٩٨٧( لعـام  

أما عدد العاملين فـي      من مجموع المساحة المزروعة في المحافظة ،       %) ١٥و٩(نسبة  

من مجموع العاملين فـي محافظـة       %) ١٨و٤(نسمة وبنسبة   ) ٩٢٣٥( الزراعة فقد بلغ  

  .  ويمثل هذا المستوى كثافة عالية ٠بغداد 

النصر والسالم ومركز قضاء أبي غريب ، وناحية        ناحية  (فقد شمل   )١٩٩٧( أما في عام  

إذ بلـغ مجموع المساحة المزروعة في هذه الوحدات         )اليوسفيــة وناحيـة اللطيفيـة    

من مجموع مساحة المحافظة ، أما عدد العـاملين          %) ٣٤و٧( ، وبنسبة    ٢كم )١٧٧و٦(

ن فـي   من مجمـوع العـاملي    %) ٥٠و٢(نسمة وبنسبة   ) ٤٤٨١٤(في الزراعة فقد بلغ     

  ٠الزراعة في المحافظة وهي تمثل كثافة عالية 
 

ناحية الوحدة وناحية التاجي وناحية     (شمل هذا المستوى كل من      :  المستوى الثالث ) ٣

   ٢كــم) ١٠٠ ،٨(إذ بلـغ مجموع المساحة المزروعة فيـها )١٩٨٧(لعام ) الطارمية 
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  ٧٧ 
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  ٧٨ 
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  ٧٩ 

ة، أما عدد  العاملين في      من مجموع المساحة المزروعة في المحافظ     %) ٢٣ و ٥(وبنسبة  

  وبنسبـة) نسمة ١٠٩٠٢(الزراعة للعـام نفسه فقـد بلـغ مجموعهم في هذه الوحدات 

  .من مجموع العاملين في المحافظة %) ٢٢و٣( 

ناحية (فقد ظهر هذا المستوى في خمس وحدات إدارية هي          ) ١٩٩٧( أما في عام  

إذ باغ  ) يد ،مركز قضاء المحمودية     التاجي، ناحية الراشدية ،ناحية الوحدة ، ناحية الرش       

 مـن مجمـوع     ٢كـم ) ٤٠،٧( وبنسبة   ٢كم) ٢٠٨،١(مجموع المساحة المزروعة فيها     

المساحة المزروعة في المحافظة ، أما عدد العاملين في الزراعة فقـد بلـغ مجمـوعهم           

من مجموع العـاملين فـي الزراعـة فـي          %) ٣٥،٩(  أي بنسبة  ٢كم/نسمة) ٣٢١٠٧(

  .المحافظة 

ن كل من ناحية الوحدة وناحية التاجي قد حافظتا على المستوى نفـسه فـي               إذ إ 

في حين إن الوحدات األخرى تراجعت عن هذا المستوى مثل          ) ١٩٩٧-١٩٨٧(العامين  

  .مركز قضاء المحمودية ويتمثل هذا المستوى بالكثافة المتوسطة 

ية ذات الـسالسل ،     ناحية الراشدية ، ناح   ( ويضم الوحدات اآلتية    : المستوى الرابع ) ٤

إذ بلـغ   ) ١٩٨٧(لعـام ) ناحية الجسر ، مركز قضاء المدائن ،مركز قضاء المحمودية          

مـن مجمـوع المـساحة    %) ٣٣،٩( وبنـسبة    ٢كم) ١٤٥(مجموع المساحة المزروعة    

نسمة وبنـسبة   ) ٩٠١٦(المزروعة في المحافظة ، أما عدد العاملين في الزراعة فقد بلغ            

ين في الزراعة في المحافظة وهي تمثل كثافة قليلة بـسبب           من مجموع العامل  %) ١٨،٤(

  .كبر المساحة مقارنة مع العاملين في الزراعة 

ناحية ذات السالسل ، وناحيـة      (فقد ظهر هذا المستوى في      ) ١٩٩٧(أما في عام    

 ٢كـم ) ١٠٩،٣(إذ بلغ مجموع المساحة المزروعة فيها       ) الجسر ومركز قضاء المدائن     

 مجموع مساحة المحافظة في حين بلغ عدد العـاملين فـي هـذه              من%) ٢١،٤(وبنسبة  

من مجموع العاملين في الزراعة في محافظـة        %) ٨،٤(نسمة وبنسبة   )٧٥١٨(الوحدات  

  .بغداد 

مما تقدم يتضح بأن الكثافة الزراعية تباينت على مـستوى المحافظـة وعلـى              

ن يعتمـد بالدرجـة     ، وان هذا التبـاي    ) ١٩٩٧-١٩٨٧(مستوى الوحدات اإلدارية للمدة     

ومن خالل مالحظة   الرئيسة على عدد العاملين في الزراعة ، وعلى المساحة المزروعة           
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  ٨٠ 

يتضح أن ناحية اليوسفية احتلت المركز األول في عدد العـاملين بالزراعـة             ) ٥( الشكل

  ) ١٤٧٥٥(، وقد ازداد هذا العدد حتى اصبح ) نسمة٧٥٠٠(، إذ بلغ  ) ١٩٨٧(فيها لعام 
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  ٨١ 
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  ٨٢ 

وذلك الن هذه الوحدة تضم اكبر عدد من سكان الريـف           ) ١٩٩٧( عام   نسمة في 

نسمة ، أمـا فـي عـام      ) ٥٨٥٦٧ )(١٩٨٧(إذ بلغ في عام     ) ١٩٩٧ و   ١٩٨٧(للعامين  

نسمة، ثم تليها ناحية اللطيفية إذ بلغ عـدد العـاملين فـي             ) ٨٢٥٦٨(فقد بلغ   ) ١٩٩٧(

فقـد بلـغ عـدد      ) ١٩٩٧( نسمة ،أما في عـام    ) ٧٠٠٨)(١٩٨٧(الزراعة فيها في عام     

نسمة ، وهكذا يأخذ عدد العاملين بالتنـاقص حتـى          )١٣٥٩٦(العاملين في الزراعة فيها   

، في حين احتل مركـز      )١٩٨٧(نسمة في ناحية ذات السالسل لعام       ) ١١٤١(يصل إلى   

  .نسمة) ٢٣٠٧(قضاء المدائن المركز األخير في عدد العاملين بالزراعة فيه حين بلغ 
  

تباين الكثافة الزراعية ال يقتصر على تبـاين عـدد العـاملين            وكما أشرنا فأن    

والخارطـة   ) ١٠(بالزراعة بل أيضا على المساحة المزروعة فعالً ،فمن خالل الجدول             

يتبين إن المساحة المزروعة فعالً في محافظة بغداد على مستوى وحداتها اإلدارية            ) ١٤(

ليوسفية المركـز األول فـي مـساحة        يظهر فيها التباين بشكل واضح إذ تبوأت ناحية ا        

فـي حـين تبـوأت      ) ١٩٨٧( لعام ٢كم) ٤٥,٥(األراضي المزروعة فعالً فيها إذ بلغت       

  ).١٩٨٧( لعام ٢كم) ٢١,٥(الطارمية اقل مساحة مزروعة إذ بلغت 

فأعلى مـساحة مزروعـة     ) ١٥(وكما هو واضح في الخارطة      ) ١٩٩٧(    أما في عام  

كم ثم أخذت المساحات بالتناقص حتى بلغت       ) ٥٩،١(غت  ظهرت في ناحية اليوسفية إذ بل     

   .  ٢كم) ١٥,٥(اقل مساحة مزروعة في ناحية الطارمية إذ بلغت 

) ١١(     أما التغير المطلق والنسبي للكثافة الزراعية فكما هو واضـح فـي الجـدول           

نسمة ) ٦١(يتبين إن التغير المطلق  للكثافة الزراعية في محافظة بغداد بلغ          ) ٦(والشكل  

وقد ظهر تباين واضح في التغير المطلق للمحافظة على مـستوى           ) ١٩٩٧-١٩٨٧(للمدة

 إذ تبوأت ناحية الطارمية المركز األول في تغيرها المطلـق إذ بلـغ            . وحداتها اإلدارية 

عام ) ٢٠٠٩( نسمة ، والسبب في ذلك هو تزايد عدد العاملين في الزراعة إذ بلغ            ) ٢١٥(

مما أدى إلى تزايد الكثافـة      ) ١٩٩٧(نسمـة عـام   ) ٤٧٧٦(في حين اصبـح    ) ١٩٨٧(

-١٩٨٧(تلتها ناحية النـصر والـسالم إذ بلـغ تغيرهـا المطلـق للمـدة                . الزراعية

نسمة والسبب في هذا يعود إلى زيادة عدد العاملين في الزراعة إضـافة             ) ١١٦)(١٩٩٧

) ٤٢٢٢ )(١٩٨٧( مإلى زيادة المساحة المزروعة إذ بلغ عدد العاملين في الزراعة لعـا           

، وهذه الزيـادة عملـت علـى        ) ١٩٩٧(نسمة لعام   ) ١٠١٦٥(نسمة في حين اصبح     

  أحداث تغير كبير في الكثافة الزراعية وهكذا تتدرج باقي الوحدات اإلداريــة في 
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تغيرها المطلق إلى أن تصل إلى اقل قيمة للتغير في مركز قضاء المدائن إذ بلـغ                

ناحية التاجي وناحية الطارميـة وناحيـة اليوسـفية         (منكل  وبذلك احتلت   ٠نسمة  ) ٦(

قيم أعلى مـن قيمـة      ) ومركز قضاء المحمودية وناحية اللطيفية وناحية النصر والسالم         

  ٠التغير المطلق للمحافظة بشكل عام 

  
  )١١(الجدول 

   ) ١٩٩٧-١٩٨٧دة التغير المطلق والنسبي الكثافة الزراعية في محافظة بغداد بحسب الوحدات اإلدارية للم(
  

  الوحدات اإلدارية
  الكثافة الزراعية 

  ٢كم/نسمة- ١٩٨٧

        الكثافة الزراعية

  ٢كم/نسمة-١٩٩٧

  التغير المطلق 

 ١ (١٩٩٧-١٩٨٧(  

  التغير النسبي

 ٢(١٩٩٧-١٩٨٧(  

  ٧٣,٢  ٥٢  ١٢٣  ٧١   ناحية الراشدية- ١

  ٥٧  ٦٥  ١٧٩  ١١٤   ناحية التاجي - ٢

  ٢٣١,١  ٢١٥  ٣٠٨  ٩٣  ناحية الطارمية - ٣

  ٩٠,٤  ٣٨  ٨٠  ٤٢  ناحية ذات السالسل - ٤

  ٩٠,٢  ٧٤  ١٥٦  ٨٢  مركز قضاء المحمودية - ٥

  ٥١,٥  ٨٥  ٢٥٠  ١٦٥  ناحية اليوسفية - ٦

  ٥٦,٧  ٩٢  ٢٥٤  ١٦٢  ناحية اللطيفية - ٧

  ٣٧,٤  ٤٩  ١٨٠  ١٣١  ناحية الرشيد - ٨

  ١٩,٩  ٤١  ٢٤٧  ٢٠٦  مركز قضاء ابي غريب - ٩

  ٨٢,٢  ١١٦  ٢٥٧  ١٤١  ناحية النصر والسالم -١٠

  ٨,٩  ٦  ٧٥,٦  ٦٩,٤   مركز قضاء المدائن -١١

  ١٣,٧  ٧  ٥٨  ٥١   ناحية الجسر -١٢

  ١٣,٧  ١٥  ١٢٤  ١٠٩  ناحية الوحدة -١٣

  ٥٣,٥  ٦١  ١٧٥  ١١٤  المحافظة

  
  :وعلى وفق ما يأيت)  ١٠(من عمل الباحثة باالعتماد على اجلدول 

  .اد األولحيسب التغري املطلق بطرح التعداد الثاين من التعد) ١(
  : حيسب التغري النسيب حبسب املعادلة اآلتية)٢        ( 

  .معدل التغري النسيب = r:   إذ إن 
         p2 = التعداد الثاين.  
         p1 = التعداد األول .  

  .١٤٧-١٤٥، ص ١٩٧٥عبد ايد فراج، األسس اإلحصائية للدراسات السكانية، القاهرة، دار النهضة، :   املصدر 
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وقد ) ١٩٩٧-١٩٨٧)  (٥٣,٥( في حين أن التغير النسبي لمحافظـة بغداد قد بلــغ            

إذ تبـوأت    ) ٧( شهد أيضا تباين فيما بين وحداتها اإلدارية كما هو واضح في الـشكل            

ثم تليها ناحية ذات الـسالسل      %) ٢٣١،١(ناحية الطارمية اكبر نسبة في تغيرها إذ بلغ         

وهكـذا تأخـذ النـسب       %)٩٠,٢(ضاء المحمودية بنسبة    ثم مركز ق  % ) ٩٠,٤( بنسبة

في كل من ناحية الجسر وناحية       %) ١٣,٧(بالتناقض إلى أن تصل إلى اقل نسبة وهي         

   ٠الوحدة 
  

ناحية الطارمية وناحية الراشـدية وناحيـة       (علماً أن سبع وحدات إدارية وهي       

طيفية وناحيـة النـصر   التاجي وناحية ذات السالسل ومركز قضاء المحمودية وناحية الل       

قد حصلت على نسب تغير أعلى مما هو عليه في المحافظة بينما كانـت كـل                ) والسالم

ناحية اليوسفية ،مركز قضاء أبي غريب ،ناحية الرشيد ،مركـز قـضاء المـدائن              ( من

قد حصلت على نسبة تغير اقل مما عليه فـي المحافظـة     ) ،ناحية الجسر ،ناحية الوحدة     

   ٠بصورة عامة 
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 المبحث الثالث   
  )اإلنتاجية (  الكثافة الفيزيولوجية ٣- ٣

وهي أحد المقاييس المستخدمة لغرض إظهار العالقة بـين الـسكان واألرض ،             

 )١(وتقاس هذه الكثافة بإيجاد العالقة بين عدد السكان ومساحة األرض المزروعة  فعـالً         

 المساحة الغير مستغلة بالزراعة والخالية من السكان        وان هذا النوع من الكثافات يحذف     

ولذلك يطلق عليها أحيانا اسم الكثافة اإلنتاجية وبهذا فهي أخذت وظيفة األرض بالحسبان             

األرض أياً كانت بل البد مـن أن نـضع فـي             إذ أننا ال يمكن أن ننسب السكان إلى          ٠

  .)٢(اعتبارنا  الوظيفة التي تؤديها األرض 
  

  :الكثافة الفيزيولوجية وفق المعادلة اآلتية وتستخرج 

  
  
  

  

  

وتستخرج أيضاً بقسمة عدد السكان في منطقة مـا علـى المـساحة الـصالحة               

للزراعة في تلك المنطقة ، ونظراً لعدم توفر بيانات كافية عن المساحة الصالحة للزراعة              

  ٠آلنفة الذكر لمحافظة بغداد على مستوى الوحدات اإلدارية لذلك اتبعت المعادلة ا
  

 ٢كم/نسمة   ) ١٢٣٦) (١٩٨٧(فقد بلغت الكثافة اإلنتاجية في محافظة بغداد لعام            

%) ٦٩( أي أنها زادت بنسبة   ) ١٩٩٧( في عام    ٢كم/نسمة   ) ٢٠٩٠(في حين أصبحت    
 وان ارتفاع الكثافة اإلنتاجيـة      ٠التي عدت سنة أساس     ) ١٩٨٧( عن عام ) ١٩٩٧(عام  

ر الذي شهده العراق في مجال الزراعة من خالل إقامة مشاريع           جاء نتيجة التطور الكبي   
الري في المناطق التي تشح فيها األمطار إضافة إلى تطوير قابلية األرض مـن خـالل                

في الزراعة واستخدام المكائن واالآلت من خالل تزويد الفالحين  استخدام الطرق العلمية
ي غريب وناحية الطارمية وناحية     مركز أب (بالمضخات لغرض توفير المياه وخاصة في       

اليوسفية وناحية اللطيفية إذ تعد المنطقة المحصورة ما بين نهري دجلة والفرات من أهم              
المناطق التي تشتهر بإقامة مشاريع الري فيهـا وتعد اكثر المناطق في محافظة بغـداد              

إلدارية واضح بشكل    وإضافة إلى ذلك فان تباين الكثافة اإلنتاجية بين الوحدات ا          )٣(انتاجاً
  كبير نتيجة تباين المساحة المزروعة فعالً فضالً عن تباين عدد السكان فيها، ومن خالل 

                                                           
(1) Harm, J.De Blij and Peter. O. Muller, Human Geography, Culture Society and 
space, New york, John willey and sons, 1986. P.32. 

  .٣٣٢ حممد السيد غالب وحممد صبحي عبد احلكيم ، مصدر سابق، ص )٢(
  . ٨/٣/٢٠٠٢، مدير شعبة اللطيفية ومدير التخطيط يف زراعة حمافظة بغداد، بتاريخ )أندريازيا(مقابلة شخصية مع املهندس الزراعي ) ٣(

 =الكثافة اإلنتاجية
  جمموع السكان يف منطقة ما 

 املساحة املزروعة فعالً يف تلك املنطقة
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ظهرت لدينا أربعــة مستويات للكثــافة اإلنتاجيـة ) ١٦(والخارطة ) ١٢(الجدول 
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   )١٢( الجدول  
  ) ١٩٩٧ – ١٩٨٧الكثافة اإلنتاجية لمحافظة بغداد وحسب الوحدات اإلدارية للمدة ( 

  

١٩٩٧  ١٩٨٧    

  

  الوحدات اإلدارية
عدد السكان  

١(١٩٨٧(  

المساحة 

المزروعة فعالً 

  )٢(بالدونم

المساحة 

المزروعة فعالً 

  (*)كم

الكثافة إنتاجية 

/ نسمة ١٩٨٧

  (**)٢كم

عدد السكان 

١(١٩٩٧(  

  

  

المساحة 

المزروعة فعالً 

  بالدونم

)٢(  

المساحة 

المزروعة 

  (*)٢فعالً كم

اإلنتاجية الكثافة 

  نسمة١٩٩٧

  (**)٢كم/

  ٣٦٢٤,٣  ٢٨  ١١٢٢١  ١٠١٤٨١  ٩٥٩  ٢٢  ٨٧٧١  ٢١٠٩٧   ناحية الراشدية-١

  ٢٥٩٩  ٤١  ١٦٣٢٠  ١٠٦٥٥٦  ٧٣٥  ٤٠  ١٥٩١٣  ٢٩٣٨٨   ناحية التاجي-٢

  ٢٨٩٣  ١٥ ، ٥  ٦٢٠٠  ٤٤٨٤٠  ٢٠٠٦,١  ٢١ ، ٥  ٨٦٠٠  ٤٣١٣٢   ناحية الطارمية-٣

  ٤٩٣ ، ٣  ٢٩ ،٣  ١١٧٥١  ١٤٤٥٥  ٢٣٠,٢  ٢٧ ، ٢  ١٠٩٠٧  ٦٢٦٣  ناحية ذات السالسل-٤
  ٢٧٧ ٢ ، ٢  ٣٣ ،٦  ١٣٤٧٥  ٩٣١٤٦  ١٥٨٣  ٣٠ ، ٥  ١٢٢٠١  ٤٨٢٨١  مركز قضاء المحمودية-٥

  ١٥٦٥  ٥٩ ، ١  ٢٣٦٥٥  ٩٢٤٨٦  ١٣٩٦ ،٣  ٤٥ ، ٥  ١٨٢١٥  ٦٣٥٣٤   ناحية اليوسفية-٦

  ١٣٦٥  ٥٣ ، ٥  ٢١٤٣٣  ٧٣٠١٥  ١٢٣٠ ،٣  ٤٣ ، ٢  ١٧٣١٧  ٥٣١٤٩   ناحية اللطيفية-٧

  ١٣٩٣ ، ٣  ٥٢ ، ٣  ٢٠٩٣٠  ٧٢٨٧١  ١٢٢٠، ١  ٣٨ ، ٣  ١٥٣٣٣  ٦٤٧٣٣  شيد ناحية الر-٨
  ٤٣٢٤  ٢٥ ، ٥  ١٠٢١٧  ١١٠٢٦٣  ١٩٥٧  ٢٤ ، ٨  ٩٩٣٧  ٤٨٥٢٤  مركز قضاء أبي غريب-٩
  ٣١٧٢ ، ٤  ٣٩ ، ٥  ١٥٨٣٥  ١٢٥٣١٠  ١٨٣٨، ٢  ٣٠  ١٢٠٠١  ٥٥١٤٦  ناحية النصر والسالم-١٠
  ١٤٣٠ ، ٨  ٣٠ ، ٥  ١٢٢٠٠  ٤٣٦٤١  ١٣٦٢، ١  ٢٨  ١١٢١٥  ٣٨١٤٠   مركز قضاء المدائن-١١

  ١٧٤٠ ،٣  ٤٩ ، ٥  ١٩٨٠٠  ٨٦١٤٦  ١٣٨٣  ٣٧ ، ٣  ١٤٩٥١  ٥١٥٨٨  ناحية الجسر-١٢

  ١٩٢٧  ٥٣ ، ٢  ٢١٣٠٠  ١٠٢٥٠٤  ٥٩٨  ٣٩ ، ٣  ١٥٧٢١  ٢٣٥٠٣   ناحية الوحدة-١٣

  ٢٠٩٠  ٥١٠ ، ٥  ٢٠٤٣٣٧  ١٠٦٦٧١٤  ١٢٣٦  ٤٢٧ ، ٦  ١٧١٠٨٢  ٥٢٨٤٧٨  المجموع 

      

از املركزي لإلحصاء ، نتائج التعداد األولية لـسكان حمافظـــة بغـداد                      هيئة التخطيط ، اجله   ) ١(: املصدر
١٩٩٧ – ١٩٨٧.   

      .مديرية الزراعة يف حمافظة بغداد ، بيانات غري منشورة )٢         (  
  .٤٠٠ة معينة على عن طريق قسمت املساحة املزروعة ملنطق ٢مت حتويل املساحة املزروعة فعالً من الدومن إىل الكم(*)          

  :            من عمل الباحثة باستخدام القانون التايل 
  ):١(مت حساب الكثافة اإلنتاجية باستخدام القانون التايل  (**)  

  
   

  :أنظر املصدر
(1) Harm,J.De Blij and Peter. O.Muller, Human Geography, / Culture Society 
space, New York, join willey and sons, 1986. P.32. 

الكثافة اإلنتاجية
  املساحة املزروعة فعالً

  عدد السكان
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  : وهي كاآلتي) ١٩٨٧(لعام 
  

  

 وقد شمل   ٢كم/نسمة ) ٢٠٠٦ -١٥٨٣( ويضم هذا المستوى الفئة    :المستوى األول   ) ١

ناحية الطارمية وناحية النصر والسالم ومركز قـضاء أبـو          ( أربع وحدات إدارية وهي   

 لهـذه الوحـدات      إذ بلغ مجموع المساحة المزروعة     ٠غريب ومركز قضاء المحمودية     

من مجموع المساحة المزروعة فـي المحافظـة        %) ٢٤,٩( وتشكل نسبة    ٢كم) ١٠٦,٨(

من مجمـوع   %) ٣٦,٩(نسمة وبنسبة   ) ١٩٥٠٨٣(بينما بلغ عدد السكان لهذه الوحدات       

وان ارتفاع الكثافة اإلنتاجية ناجم عن ارتفاع عدد السكان         ) ١٩٨٧(سكان المحافظة لعام    

  .روعة ويمثل هذا المستوى الكثافة اإلنتاجية العالية جداًمقارنة بالمساحة المز
  

ويشمـل كـل    ٢كـم/نسمة) ١٥٨٢ – ١٢٣٠,٣(ويشمل الفئـة    :المستوى الثاني ) ٢

وهـذه  ) ناحية الجسر ، ناحية اليوسفية ، ناحية اللطيفية ، مركز قضاء المدائن             ( مـن  

 ٢كـم ) ١٥٤(المزروعة فيها   الوحدات ذات كثافة إنتاجية عالية إذ بلغ مجموع المساحة          

   .من مجموع المساحة المزروعة فعالً في محافظة بغداد %) ٣٦( وتشكل نسبة
  

نسمة ، وهم يـشكـلون      ) ٢٠٦٤١١( في حين بلغ عدد السكان لهذه الوحدات        

من مجموع عدد سكان المحافظة ولذلك نجد إن صغر المـساحة المزروعـة              %) ٣٩(

إلى زيادة الضغط عليها ومـن ثـم ارتفـاع كثافتهـا            مقارنة بعدد سكان المحافظة أدى      

  .اإلنتاجية 
  

ناحية التـاجي   ( ويشمل هذا المستوى ثالث وحدات إدارية ،هي       :المستوى الثالث ) ٣

وهذه الوحدات تقع ضمن مستوى الكـثافة المتوسطة       ) ،ناحية الراشدية ، ناحية الرشيد      

   وبنسبـة٢كم ) ١٠٠ ، ٣ (إذ بلـغ مجمـوع المـساحة المزروعة لهـذه الوحـدات 

من مجموع المساحة المزروعة في المحافظة ، أما عـدد سـكان هـذه              %) ٢٣ ، ٤( 

  .من مجموع سكان المحافظة%) ٣،١٨(وبنسبة %) ٩٧٢١٨( الوحدات فقد بلغ 
  

  ويـضـم الوحـدات اإلداريـة اإلدارية التي تقع ضمن الفئـة   :المستوى الرابع) ٤

ناحيـة ذات   (  ، وهي ذات كثافة قليلة ، وتشمل كل من            ٢مك/نسمة   ) ٧٣٤ -٢٣٠،٢( 

) ٦٦، ٣(وقد بلغ مجموع المساحة المزروعة في هاتين الوحدتين       ) السالسل،ناحية الوحدة 

من مجموع المساحة المزروعة فعالً في المحافظة ، في         %) ١٥ ،٥( وتشكل نسبة    ٢كم
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وان قلة الكثافة    %) ٥,٦( نسمة وبنسبة  ) ٢٩٧٦٦ )( ١٩٨٧(حين بلغ عدد سكانها لعام      

  . اإلنتاجية يعود إلى كبر المساحة مقارنة بعدد سكانها 

قد حـدث  ) ١٩٩٧(  في حين إن الكثافة اإلنتاجية لمحافظة بغداد بوحداتها اإلدارية لعام   

ظهرت لدينا أربعـة مـستويات       ) ١٧( والخارطة   ) ١٢( فيها تغير فمن خالل جدول      

  :  ي الكثافة اإلنتاجية وهي كاألت
   

ويشمل ثالث وحدات إدارية تكون الكثافة اإلنتاجية فيها عاليـة           : المستوى األول ) ١

 وتـشمل  ٢كم/ نسمة  ) ٤٣٢٤–٣١٧٢( جداً ،ويضم الوحـدات التي تقع ضـمن الفئة       

إذ بلغـت   ) ناحية الراشدية ،ناحية النصر والسالم ،مركز قضاء أبو غريـب           (كل من   

وهـي تشكل نـسبة     ) ٢ كم ٩٣)(١٩٩٧( الوحـدات لعام    المساحة المزروعة فعالً لهذه   

  . من مجموع المـساحة المزروعـة فعـالً في المحافـظة %) ١٨ ،٢(

من  %) ٣١ ، ٥(نـسمة ، ونسـبة   ) ٣٣٧٠٥٤(أما عـدد سـكانها فقـد بلغ          

مجموع سكان المحافظة لذلك ارتفاع الكثافة نتيجة صغر المساحة مقارنة بعدد الـسكان             

ناحية النصر  (والمالحظ هو بقاء كل من      . وحدات وارتفاع الكثافة اإلنتاجية فيها    ال لهذه

في تصـدرها المـسـتوى األول فـي ارتفــاع         ) والسالم ومركز قضاء أبو غريب    

بعكس بعض الوحدات التي تراجعـت      ) ١٩٩٧ – ١٩٨٧(كثافتها اإلنتاجية فـي المدة     

  .عن مستواها إلى مراكز متأخرة 
  

ـ   ويضـم أربـع وحـدات إداريــة تقـع ضمـــن الفئـة              :ـيالمستوى الثان

ناحية الوحدة ،ناحية الطارميـة ،ناحيـة       ( ويشمل كل من   ٢كم/نسمة   ) ٣١٧١ -١٩٢٧(

وهذا المستوى يمثل الكثافة اإلنتاجية العالية  إذ بلـغ  ) التاجي ، مركز قضاء المحمودية    

 وهي بذلك تشكل    ٢كم)١٤٣،٣) (١٩٩٧(مجموع المساحة المزروعة لهذه الوحدات لعام       

من مجموع المساحة المزروعة فعالً في المحافظة، في حين بلـغ عـدد             %) ٢٨(نسبة  

مـن مجمـوع سـكان      %) ٣٢،٥(نسمة ، وهي بذلك تشكل نسبة       ) ٣٤٧٠٤٦(سكانها  

المحافظة الكلي ،وان ارتفاع الكثافة اإلنتاجية يرجع إلى ارتفاع عدد سكان هذه الوحدات             

  .  مزروعة فعالً فيهامقارنة بالمساحة ال
  

 ويشمل هذا المستـوى الوحدات التـي تقــع ضـمن الفئـة             :المستوى الثالث ) ٣

  ، وهو يمثل الكثافة اإلنتاجية المتوسطة ، وهذا المستوى ٢كم/نسمة  ) ١٩٢٦ -١٥٦٥(
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وقد بلغ مجموع المساحة المزروعة في هذه       ) ناحية اليوسفية وناحية الجسر   (يضم كل من  

من مجمـوع المـساحة       %) ٢١، ٢(  وهي بذلك تشكل نسبة      ٢كم) ١٠٨، ٦(الوحدات

نـسمة وهـي بـذلك تـشكل         ) ١٧٨٦٣٢( المزروعة فعالً، أما عدد سكانها فقـد بلغ        

  .من مجموع سكان المحافظة ) ١٦، ٧(نسبة
 
   

 ويشمـل هذا المستـوى الوحـدات التـي تقع ضمـن الفئـة          :المستوى الرابع ) ٤

 ، ويشمل هذا المستوى الكثافة اإلنتاجيـة القليلـة          ٢كم/ نسمة ) ١٥٦٤ –  ٤٩٣ ، ٣( 

ناحية ذات السالسل ، ناحية الرشـيد ،ناحيـة         ( حيث يشمل أربع وحدات إدارية وهي       

وقد بلغ مجموع المساحة المزروعة في هـذه الوحدات ) اللطيفية ،مركز قضاء المدائن    

ــساحة المزروعـة فـي      من مجـموع الم  ) % ٣٢ ، ٤(، وبنسبة   ٢كم ) ١٦٥ ، ٦(

)% ١٩، ١(نسمة ، وبنسـبة  ) ٢٠٣٩٨٢( المحـافظة في حين بلـغ عـدد سـكانها       

المحافظة ، وان انخفاض الكثافة اإلنتاجية في هذه الوحدات يرجـع           سكان  من مجموع   

  .إلى كبر المساحة المزروعة مقارنة بعدد سكانها 
  

اجية في محافظـة بغـداد علـى        أما التغير المطلق والتغير النسبي للكثافة اإلنت        

إذ بلغ التغيـر المطلـق      ) ١٩٩٧-١٩٨٧(مستوى وحداتها اإلدارية فقد تباين في المدة        

  ) .١٣( كما هو واضح في الجدول ٢كم/ نسمة) ٨٥٤( لمحافظة بغداد بصورة عامة 
   

يظهر أن أعلى قيمة للتغير المطلق ظهرت فـي ناحيـة           ) ٨(ومن خالل الشكل       

ـ   بلـغ  إذ   ثم يليها مركز قضاء أبي غريب        ٢كم/نسمة) ٢٦٦٥، ٣(غ    الراشديـة إذ بل

 ثم تليه ناحية التاجي إذ بلغ التغير المطلق لكثافة          ٢كم/نسمة) ٢٣٦٧(فيه التغير المطلق 

وهكذا تأخذ القيم بالتناقص إلى أن تصل إلى اقل قيمة للتغيـر            ) ١٨٦٤(اإلنتاجية فيها   

  .نسمة )  ١٣٤، ٧( موجودة في ناحية اللطيفية وهي 
  

ناحية الراشدية ،ناحية التاجي ، ناحية الطارميـة ، مركـز قـضاء             ( علماً أن كل من      

المحمودية ، ناحية اليوسفية ، مركز قضاء أبي غريب ، ناحية النصر والسالم ، ناحية               

تكون قيم التغير المطلق فيها أعلى من قيمة التغير المطلـق فـي المحافظـة               )  الوحدة

  .باقي الوحدات اإلدارية فهي اقل من التغير المطلق في المحافظة أما . بصورة عامة
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  )١٣(الجدول 
  التغير المطلق والنسبي للكثافة الفيزيولوجية اإلنتاجية في محافظة بغداد 

  )١٩٩٧- ١٩٨٧( بحسب الوحدات اإلدارية للمــدة
  

  

  الوحدات اإلدارية
الكثافة اإلنتاجية 

  ٢كم/نسمة١٩٨٧

 ١٩٩٧الكثافة اإلنتاجية

  ٢كم/نسمة 

التغير المطلق 

١ (١٩٩٧-١٩٨٧(  

  التغير النسبي 

٢ (١٩٩٧ -١٩٨٧(  

  ٢٧٧، ٩  ٢٦٦٥، ٣  ٣٦٢٤، ٣  ٩٥٩   ناحية الراشدية-١

  ٢٥٣، ٦  ١٨٦٤  ٢٥٩٩  ٧٣٥   ناحية التاجي-٢

  ٤٤، ٢  ٨٨٧  ٢٨٩٣  ٢٠٠٦   ناحية الطارمية-٣

  ١١٤، ٢  ٢٦٣، ١  ٤٩٣، ٣  ٢٣٠ ، ٢   ناحية ذات السالسل-٤

  ٧٥، ١  ١١٨٩، ٢  ٢٧٧٢، ٢  ١٥٨٣  ء المحمودية مركز قضا-٥

  ١٢، ٠  ١٦٨٧  ١٥٦٥  ١٣٩٦، ٣   ناحية اليوسفية-٦

  ١٠ ، ٩  ١٣٤، ٧  ١٣٦٥  ١٢٣٠، ٣   ناحية اللطيفية-٧

  ١٤، ١  ١٧٣، ٢  ١٣٩٣٨  ١٢٢٠، ١   ناحية الرشيد-٨

  ١٢٠ ، ٩  ٢٣٦٧  ٤٣٢٤  ١٩٥٧   مركز قضاء أبي غريب-٩

  ٧٢ ، ٥  ١٣٣٤، ٢  ٣١٧٢، ٤  ١٨٣٨، ٢   ناحية النصر والسالم-١٠

  ٥  ٦٨، ٧  ١٤٣٠، ٨  ١،١٣٦٢   مركز قضاء المدائن-١١

  ٣٨٧  ٥٣٧، ٣  ١٧٤٠، ٣  ١٣٨٣، ٣   ناحية الجسر-١٢

  ٢٢٢ ، ٢  ١٣٢٩  ١٩٢٧  ٥٩٨   ناحية الوحدة-١٣

  ٦٩  ٨٥٤  ٢٠٩٠  ١٢٣٦٦  المجموع

  
   ) ١٢( من عمل الباحثة باالعتماد على اجلدول : املصدر 

  .املطلق بطرح التعداد الثاين من التعداد األولحيسب التغري ) ١          (
  :         حيسب التغري النسيب حبسب املعادلة االتية ) ٢    ( 

  
r       = معدل التغري النسيب.  

    p2 = التعداد الثاين.  
    p1 = التعداد األول .  

  .١٤٧-١٤٥، ص ١٩٧٥رة، دار النهضة، عبد ايد فراج، األسس اإلحصائية للدراسات السكانية، القاه:املصدر      
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يتبين بأن التغير النسبي للمحافظة بغـداد        ) ٩(       ومن خالل الجدول نفسه والشكل       

أما  %) ٦٩( إذ بلغت قيمته في المـحافظة      ) ١٩٩٧ -١٩٨٧(قد تباين أيضا للمــدة   

 ظهـرت   على مستوى الوحدات اإلدارية للمحافظة فقد ظهر تباين شديد فيما بينهـا إذ            

ثـم تليهـا ناحيـة       % )٣٨٧(أعلى قيمة للتغير النسبي في ناحية الجـسر إذ بلغـت            

وهكذا تأخذ القيم    %) ٢٥٣ ، ٦(ثم ناحية التاجي بقيمة     %) ٢٧٧,٩( الراشديــة بقيمة 

مركز قضـاء المـدائن إذ     بالتناقص إلى أن تصل إلى اقل قيمة في التغير النسبي في            

حية الراشدية ،ناحية التاجي ، ناحيـة ذات الـسالسل ،   نا( ، علماً أن كل من   %)٥( بلغ

مركز قضاء المحمودية ، مركز قضاء أبي غريب، ناحية النصر والـسالم ، ناحيـة                

قد بلغ التغير النسبي فيها أعلى من قيمة التغير النـسبي فـي             ) ، ناحية الوحدة    الجسر

  . المحافظة بصورة عامة، أما في الوحدات فهي اقل من ذلك 
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 المبحث الرابع   
  

  

  :  الكثافة الريفية ٤ - ٣
وهي نوع آخر من أنواع الكثافات السكانية التي تظهر العالقة بين اإلنسان والبيئة التـي     

يعيش فيها، ويتم حسابها على أساس عدد سكان الريف أو الـسكان الزراعيـون علـى                

  .)١(المساحة المزروعة فعالً 
  
  

  

يوضح تباين الكثافة الريفية في محافظة بغداد وعلى مستوى وحداتها          ) ١٤(   والجدول  

) ١٩٨٧(فقد بلغت الكثافة الريفية لمحافظة بغداد لعـام  ) ١٩٩٧ -١٩٨٧(اإلدارية للمدة  

  إذ بلغـت ) ١٩٩٧( ، في حين ارتفعت الكثافــة الريفية في عام ٢كم/نسمة  ) ٧٨٢( 

 ) ١٩٩٧(فـي عـام      %) ٥١، ٥(أي إن نسبة الزيادة قد بلغت      ٢كم/نسمة   ) ١١٨٥( 

الذي عد سنة األساس، أما على صعيد الوحدات اإلداريـة فيتبـين  إن               )١٩٨٧( عـام

فقد ظهر فيها أربعـة     ) ١٨(الكثافة الريفية فيها متباينة ، ومن خالل مالحظتنا للخارطة          

  :وهي  ) ١٩٨٧(مستويات للكثافة الريفية لعام
  

والتــي تقع كثـافتهـا ضمن الفئـة     . ويضم ناحية الطارمية     : وى األول المست) ١

 ، وقـد بلغت مساحـة األرض المزروعـة فعـالً        ٢كم/ نسمـة   ) ١٧٩٠ – ١٢٨٨( 

من مساحة األرض المزروعة فعالً في      % ) ٥(  وهي بذلك تستحوذ نسبة    ٢كم ) ٢١,٥( 

مـن  )% ١١,٥( أي بنـسبة     نـسمة  ) ٣٨٤٨٩(المحافظة ، في حين بلغ عدد سكانها          

مجموع سكان محافظة بغداد ، األمر الذي أدى إلى ارتفاع الكثافة الريفية بسبب صـغر               

المساحة المزروعة مقارنة بعدد سكان الريف فيها، ويمثل هذا المستوى الكثافة الريفيـة             

  .العالية جداً
  

) اللطيفيـة   ناحية الرشيد وناحيـة اليوسـفية وناحيـة         ( ويشمل    :المستوى الثاني ) ٢

 ويــبلغ  ٢كم/ نسمة  ) ١٢٨٧   –٨١٩( وينحصر هذا المستوى من الكثافة ضمن الفئة 

 وهي تشكل   ٢كم ) ١٢٧( مجموع مـساحة األراضي المزروعـة فعالً لهذه الوحـدات        

  من مجموع المساحة المزروعة في المحافظة، أما مجمــوع  % )٢٩,٧( نسبة قدرها

                                                           
  .١٩٥-١٩٢ عباس فاضل السعدي ، مصدر سابق ، ص)١(

 عدد سكان الريف =الكثافة الريفية
 املساحة املزروعة فعالً



لثالث                                                                     الفصل ا
  المبحث الرابع

  ١٠٤ 

  )١٤(الجدول  
  )١٩٩٧-١٩ ٨٧( ريفية في محافظة بغداد وحسب وحداتها اإلدارية للمدة الكثافة ال(

  

١٩٩٧  ١٩٨٧  

  

    الوحدات اإلدارية
عدد سكان الريف  

)١٩٨٧(  

)١(  

المساحة 

  المزروعة

  فعالً بالدونم

)٢(  

المساحة المزروعة 

  ٢فعال بالكم

) (*  

الكثافة الريفية 

٢كم/نسمة 
  

(**)  

عدد سكان 

  ١٩٩٧الريف 

)١(  

ساحة الم

المزروعة 

 فعالً بالدونم 

)٢(  

المساحة 

المزروعة

  ٢فعالً كم

) (*  

الكثافة 

الريفية 

  كم/نسمة

(**)  

  ٧٨٤  ٢٨  ١١٢٢١  ٢١٩٤٣  ٦٣١  ٢٢  ٨٧٧١  ١٣٨٨٤   ناحية الراشدية-١

  ٢١٩٥  ٤١  ١٦٣٢٠  ٩٠٠١١  ٧٣١  ٤٠  ١٥٩١٣  ٢٩٠١٩   ناحية التاجي-٢

  ٢٠٩٧  ١٥,٥  ٦٢٠٠  ٣٢٥٠٥  ١٧٩٠,١  ٢١,٥  ٨٦٠٠  ٣٨٤٨٩   ناحية الطارمية-٣

  ٤٩٣  ٢٩,٣  ١١٧٥١  ١٤٤٥٥  ٢٣٠  ٢٧,٢  ١٠٩٠٧  ٦٢٦٣   ناحية ذات السالسل-٤
  ٨٤٠  ٣٣,٦  ١٣٤٧٥  ٢٨٥٧٥  ٢٦٢  ٣٠,٥  ١٢٢٠١  ٧٨٦٩   مركز قضاء المحمودية-٥

  ١٣٩٧  ٥٩,١  ٢٣٦٥٥  ٨٢٥٦٨  ١٢٨٧  ٤٥,٥  ١٨٢١٥  ٥٨٥٦٧   ناحية اليوسفية-٦

  ١١٨٥  ٥٣,٥  ٢١٤٣٣  ٦٣٤١٣  ١٠٨٦  ٤٣,٢  ١٧٣١٧  ٤٦٨٩٥   ناحية اللطيفية-٧

  ١٢٤٨  ٥٢,٣  ٢٠٩٣٠  ٦٥٢٨٥  ١٠٦٧  ٣٨,٣  ١٥٣٣٣  ٤٠٨٥٨   ناحية الرشيد-٨

  ١٢٤٢  ٢٥,٥  ١٠٢١٧  ٣١٦٦٠  ٥٣٨  ٢٤,٨  ٩٩٣٧  ١٣٣٤٢   مركز قضاء ابي غريب-٩

  ١٣٨٠  ٣٩,٥  ١٥٨٣٥  ٥٤٥٠٢  ٦٥٥  ٣٠  ١٢٠٠١  ١٩٦٤١   ناحية النصر والسالم-١٠

  ٨٧٥  ٣٠,٥  ١٢٢٠٠  ٢٦٦٧٦  ٨١٨  ٢٨  ١١٢١٥  ٢٢٩٠١   مركز قضاء المدائن-١١

  ٨١٤  ٤٩,٥  ١٩٨٠٠  ٤٠٢٨٤  ٥٢٦  ٣٧,٣  ١٤٩٥١  ١٩٦٢١   ناحية الجسر-١٢

  ١٠٠١  ٥٣,٢  ٢١٣٠٠  ٥٣٢٤٤  ٤٣٣  ٣٩,٣  ١٥٧٢١  ١٧٠٢٣   ناحية الوحدة-١٣

  ١١٨٥ ٥١٠,٥  ٢٠٤٣٣٧  ٦٠٥١٢١  ٧٨٢  ٤٢٧,٦  ١٧١٠٨٢  ٣٣٤٣٢٢  المجموع
  

  .١٩٩٧ – ١٩٨٧التعداد األولية لسكان حمافظة بغداد  هيئة التخطيط ، اجلهاز املركزي لإلحصاء ، نتائج ) ١(: املصدر
     .مديرية الزراعة يف حمافظة بغداد ، بيانات غري منشورة )٢         (
  .٤٠٠عن طريق قسمت املساحة املزروعة ملنطقة معينة على  ٢مت حتويل املساحة املزروعة فعالً من الدومن إىل الكم(*)          

  :الباحثة باستخدام القانون التايل من عمل         (**)  
  

  
  

 ، ٢٠٠٢عباس فاضل السعدي ، جغرافية السكان ، اجلزء األول ، مديرية دار الكتب للطباعة والنشر ، بغداد ، : أنظر املصدر
  .١٩٥-١٩٢ص 

 =ة الريفيةالكثاف
  املساحة املزروعة فعالً
  عدد السكان الريف



لثالث                                                                     الفصل ا
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  ١٠٥ 
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  ١٠٦ 

من مجموع سـكان     %) ٤٣,٧( نسمة بنسبة قدرها  ) ١٤٦٣٢٠(سكان الوحدات الثالث    

المستوى الكثافة الريفية العالية والسبب في ارتفاع الكثافة هو         المحافظة الكلي ويمثل هذا     

  .قلَّة المساحة المزروعة وصغرها مقارنة بعدد سكان الريف فيها

ناحية الراشدية، ناحية التـاجي     (  وحدات إدارية وهي     ٦ويضم   : المستوى الثالث ) ٣

) ضاء المدائن   ،ناحية النصر والسالم ، مركز قضاء أبي غريب ،ناحية الجسر ومركز ق           

وكثافة هذه الوحدات من نوع الكثافة المتوسطة إذ ينحصر هذا المستوى مـن الكثافـة               

  إذ بلغ مجموع المساحة المزروعة فعالً لهـذه  ٢كم/نسمة  ) ٨١٨–  ٤٣٤( ضمن الفئة 

من مجموع مـساحة المحافظـة       %) ٤٢، ٥( وبنـســبة   ٢كم ) ١٨٢، ١(الوحدات  

نسمة وبنسبة   ) ١١٨٤٠٨(كان الريف لهذه الوحدات فقد بلغ       المزروعة فعالً أما عدد س    

  .من مجموع سكان الريف %) ٣٥، ٤( 
  

ناحية ذات السالسل وناحيـة     ( وتقع ضمن هذا المستوى كل من         :المستوى الرابع ) ٤

وينحصر هذا المستـوى مـن الكثافة ضـمن الفئـة         )الوحدة ومركز قضاء المحمودية     

ة الكثافة القليلة جداً بسبب صغر المساحة المزروعة فعالً         ،ويمثل فئ  ٢كم/نسمة) ٤٣٣-١(

مقارنة بعدد سكان الريف ، إذ بلغ مجموع المساحة المزروعة فـعالً لهـذه الوحـدات             

من مجموع المساحة المزروعـة     ) % ٢٢,٦(ويشـكل نسبة قدرهـا     ٢كم) ٩٧(الثالث  

نـسمة   ) ٣١١٥٥(عهم  فعالً في محافظة بغداد ،أما عدد سكان الريف فقد بلـغ مجمـو            

  .من مجموع سكان الريف في محافظة بغداد %) ٩، ٣(وبنسبة 
  

) ١٩٩٧(ظهر لدينا أربعة مستويات للكثافة الريفية لعام        ) ١٩(   أما من خالل الخارطة     

  :وكما يلي
  

ناحية الطارمية وناحيـة  (  ويشمل هذا المستوى من الكثافة كل من  :المستوى األول   ) ١

 كثافة عالية جداً إذ كانت فئـة الكثافة الريفيـة فيـــه مـا بـين                وهو يمثل ) التاجي

) ٥٦,٥( إذ بلغت المساحة المزروعة في هاتين الوحـدتين           ٢كم/نسمة) ٢١٩٥-١٣٩٨(

  .من المساحة المزروعة فعالً في محافظة بغداد% ) ١١(وهي تشكل نسبة  ٢كم/نسمة

مـن  % )٢٠,٢( نـسبة    نسمة ، ويشكل  ) ١٢٢٥١٦( أما مجموع سكان الريف فقد بلغ       

مجموع سكان ريف المحافظة ويمثل هذا النوع من الكثافة من نوع الكثافة العالية جـداً               

  .بسبب صغر المساحة المزروعة مقارنة بعدد سكان الريف
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  ١٠٩ 

ويضم هذا المستوى الوحدات اإلدارية التي تقـع ضـمن الفئـة           : المستوى الثاني ) ٢

ناحيـة النـصر    ( الوحدات اإلدارية اآلتية    ويشمل كل من     ٢كم/نسمة) ١٣٩٧-١٠٠٢(

) والسالم، مركز قضاء أبي غريب، ناحية الرشيد، ناحية اليوسفية، ناحيـة  اللطيفيـة               

ويمثل هذا المستوى الكثافة العالية، إذ تبلغ مساحة األراضي المزروعـة فعـالً لهـذه               

 المزروعة  من مجموع المساحة  )% ٤٥(وتشكل نسبة     ) ٢ كم ٢٢٩,٩(الوحدات اإلدارية   

نـسمة وهـم    ) ٢٩٧٤٢٨(فعالً  في المحافظة أما عدد سكان الريف فقد بلغ مجموعهم            

  .من مجموع سكان الريف في المحافظة%) ٤٩,١( يشكلون نسبة

ويدخـل ضمـن هذا المستـوى خمـس وحدات إدارية وهـي        : المستوى الثالث ) ٣

ء المدائن ، مركـز قـضاء       ناحية الراشدية ،ناحية الوحدة ،ناحية الجسر ، مركز قضا        ( 

 ويعد   ٢كم/نسمة) ١٠٠١-٤٩٤(وتتـراوح فئة الكثافة لهذا المستوى ما بين        ) المحمودية

المزروعة فعالً فـي هـذه       هذا المستوى ذا كثافة متوسطة ، وقد بلغ مجموعة المساحة         

من مجموع المساحة المزروعة    %) ٣٨,١( وتشكل نسمة  ٢كم) ١٩٤,٨(الوحدات الخمسة   

نسمة وهم يـشكلون    ) ١٧٠٧٢٢(محافظة بغداد ، أما عدد سكان الريف فقد بلغ          فعالً في   

  .من مجموع سكان ريف المحافظة%) ٢٨,٢(نسبة 

 ٢كـم /نسمة) ٤٩٣-١(وتكون الفئة الكثافية لهذا المستوى ما بين        : المستوى الرابع ) ٤

م وحـدة   والكثافة الريفية لهذا المستوى قليلة إذا ما قورنت بالمستويات األخرى، ويـض           

إدارية واحدة فقط وهي ناحية ذات السالسل إذ بلغت المساحة المزروعة فعـالً  لهـذه                

مجمـوع المـساحة     مـن % ) ٥,٧(، وهي تشكل نـسبة      )  ٢ كم ٢٩,٣(الوحدة اإلدارية   

نـسمة  ) ١٤٤٥٥(المزروعة فعالً  في المحافظة، أما عدد سكان الريف فيها فقـد بلـغ               

 سكان الريف في المحافظة ، وان قلة الكثافة لهذه        من مجموع عدد  %) ٢,٣(وتشكل نسبة   

  .الوحدات يرجع إلى كبر المساحة المزروعة مقارنة بعدد سكان الريف في المنطقة

    ومن مالحظة الجدول نفسه يتبين إن صورة التوزيع الجغرافي للكثافة الريفيـة فـي              

 بينها إذ بقيـت وحـدات       المحافظة بحسب وحداتها اإلدارية قد تغيرت تغيراً ملموساً فيما        

إدارية محافظة على مركز الصدارة في كثافتها الريفية كما هو الحال في ناحية الطارمية              
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  ١١٠ 

، والسبب في ذلك ارتفاع عدد سكان الريف فيها إضافة إلـى            ) ١٩٩٧-١٩٨٧(للمدتين  

  .سعة مساحتها المزروعة فعالً

علـى مركزهـا األخيـر      كذلك الحال بالنسبة لناحية ذات السالسل فقد بقت محافظـة           

بسبب قلة عدد سكان الريف     ) ١٩٩٧-١٩٨٧(في الكثافة الريفية للمدة     ) المستوى الرابع (

فيها من جهة ، وحدوث تغيرات إدارية لهذه الناحية كما ذكرنا سابقاً في المبحث الثـاني                

من الفصل األول ، وحدوث هجرة لسكان ريفها إلى الوحدات اإلدارية األخرى لغـرض              

  . على فرص عمل افضل وتحول سكان الريف إلى سكان مدنالحصول

    في حين باقي الوحدات اإلدارية قد ظهر فيها التباين في الكثافة الريفية فيما بينهمـا               

وظهورها في مستويات عالية ومتوسطة وقد تباينت فيما بينهما بسبب تبـاين المـساحة              

ها ، ونتيجة حركة الفالحـين مـن        المزروعة فعالً إضافة إلى تباين عدد سكان الريف في        

  .وحدة إدارية إلى أخرى وهكذا

    ومن الضروري إعطاء صورة عن التغير المطلق والنسبي للكثافـة الريفيـة فـي              

  ) .١٩٩٧-١٩٨٧(محافظة بغداد على مستوى وحداتها اإلدارية للمدة 

لريفية للمـدة   يتبين إن التغير المطلق للكثافة ا     ) ١٠(والشكل  ) ١٥(   ومن خالل الجدول    

نسمة ، وقد تباين التغير المطلـق بـين         ) ٤٠٣(لمحافظة بغداد قد بلغ     ) ١٩٩٧-١٩٨٧(

في ) ١٩٩٧-١٩٨٧(وحدات المحافظة اإلدارية إذ بلغت أعلى قيمة للتغير المطلق للمدة           

) ٧٢٥(ناحية التاجي ثم تليها ناحية النصر والسالم إذ بلغ مقدار التغير المطلـق منهـا                

) ٥٧(أتي مركز قضاء أبي غريب وتتدرج القيم باالنخفاض إلى أن تـصل             نسمة بعدها ي  

  .نسمة في مركز قضاء المدائن 
  

ناحية التاجي ، ناحية النصر والسالم ، ناحية الوحدة ،مركز قـضاء            ( علماً أن كل من     

كان التغير المطلق فيها أعلى من قيمـة التغيـر          ) المحمودية ، مركز قضاء أبي غريب       

  .حافظة أما باقي الوحدات فتغيرها المطلق اقل من التغير المطلق للمحافظةالمطلق  للم
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  )١٥(الجدول 
  )١٩٩٧-١٩٨٧(التغير المطلق والنسبي للكثافة الريفية في محافظة بغداد بحسب الوحدات اإلدارية للمدة 

  

) ١٩٨٧(الكثافة الريفية   الوحدات اإلدارية

  ٢كم/نسمة

الكثافة الريفية 

  ٢مك/نسمة)١٩٩٧(

  )١(التغير المطلق 

  )١٩٩٧-١٩٨٧(   

  )٢(التغير النسبي 

)١٩٩٧-١٩٨٧(   

  ٢٤,٢  ١٥٣  ٧٨٤  ٦٣١   ناحية الراشدية-١

  ٢٠٠,٢  ١٤٦٤  ٢١٩٥  ٧٣١   ناحية التاجي-٢

  ١٧,١  ٣٠٧  ٢٠٩٧  ١٧٩٠,١   ناحية الطارمية-٣

  ١١٤,٣  ٢٦٣  ٤٩٣  ٢٣٠   ناحية ذات السالسل-٤

  ٢٢٠,٦  ٥٧٨  ٨٤٠  ٢٦٢   مركز قضاء المحمودية-٥

  ٨,٥  ١١٠  ١٣٩٧  ١٢٨٧   ناحية اليوسفية-٦

  ٩,١  ٩٩  ١١٨٥  ١٠٨٦   ناحية اللطيفية-٧

  ١٦,٩  ١٨١  ١٢٤٨  ١٠٦٧   ناحية الرشيد-٨

  ١٣٠,٨  ٧٠٤  ١٢٤٢  ٥٣٨   مركز قضاء أبي غريب-٩

  ١١٠,٦  ٧٢٥  ١٣٨٠  ٦٥٥   ناحية النصر والسالم-١٠

  ٦,٩  ٥٧  ٨٧٤,٦  ٨١٨   مركز قضاء المدائن-١١

  ٥٤,٧  ٢٨٨  ٨١٤  ٥٢٦  ر ناحية الجس-١٢

  ١٣١,١  ٥٦٨  ١٠٠١  ٤٣٣   ناحية الوحدة-١٣

  ٥١,٥  ٤٠٣  ١١٨٥  ٧٨٢  المحافظة
 

 
   ) ١٤( من عمل الباحثة باالعتماد على اجلدول : املصدر 

  .حيسب التغري املطلق بطرح التعداد الثاين من التعداد األول) ١(
  :      حيسب التغري النسيب حبسب املعادلة االتية )  ٢         ( 

          r = معدل التغري النسيب .  
        p2 = التعداد الثاين.  
        p1  =التعداد األول.   

  
  .١٤٧-١٤٥، ص ١٩٧٥عبد ايد فراج، األسس اإلحصائية للدراسات السكانية، القاهرة، دار النهضة، :املصدر      
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النـسبـي لمحافظــة بغـداد للمـدة        يظهر إن التغير    ) ١١(وفي الجدول نفسه والشكل     

وقد ظهر تباين كبير فـي قـيم التغيـر النـسبي             % ) ٥١,٥( قد بلغ   ) ١٩٩٧-١٩٨٧(

لمحافظة بغداد فيما بين وحداتها اإلدارية إذ تبوأ مركز قضاء المحمودية المركز األول في              

 لهـا   ثم تليه ناحية التـاجي إذ بلـغ التغيـر النـسبي           ) ٢٢٠,٦(التغير النسبي له إذ بلغ      

  .في مركز قضاء المدائن%) ٦,٩(وتأخذ القيم بالتناقص إلى أن تصل %) ٢٠٠,٢(
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في منطقة  ) GIS( توظيف نظام المعلومات الجغرافية 
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 المبحث األول   
 
  :  مدخل إلى أنظمة المعلومات الجغرافية ١-٤

  

  )Geographical Information systems(   نظم المعلومات الجغرافية١- ١- ٤

وهي عبارة عن مجموعة من النظم واجبها تحليل البيانات ومعالجتها عن طريق 

مواقعها الجغرافية على وفق استخدام الحاسوب ، وذلك من خالل ربط هذه المعلومات ب

وبمجموعها تكّون ) Layers(إحداثيات معينة ،وتنظيم المعلومات على شكل طبقات 

لمنطقة جغرافية ، وهي بذلك تظهر الصفات الجغرافية أو غيرها لتلك Map) (خرائط 

  .)١(المنطقة 

  

  :  فوائد نظم المعلومات الجغرافية  ٢- ١- ٤

  :لنظم المعلومات الجغرافية فوائد كثيرة ومنها

  .إنها تتيح فرصة لغرض تحليل البيانات ومعالجتها )١(

إنشاء أنواع متعددة من المستخرجات الكارتوكرافية الموضوعية العادية ،أو ثالثية  )٢(

لخرائط واألشكال والجداول اإلحصائية والتي تتمثل أيضا في قوائم األبعاد التي تشمل ا

  .         العناوين وكذلك الملخصات اإلحصائية 

يمكن دمج مجموعات وقواعد بيانات كبيرة لكي يسهل بناء نماذج للواقع حية ونابضة  )٣(

  .أو افتراضية إلى حد ما

لى فحص مدى واقعية بعض النظريات يمكن لنظم المعلومات الجغرافية مساعدتنا ع )٤(

الخاصة والتي كان من الصعب تحليلها كنظرية البؤرة المركزية واالنتشار المكاني 

  .وغيرها 

 إن نظم المعلومات الجغرافية تقدم فرصة للجغرافيين كي يصبحوا أكثر عالقة مع  )٥(

  . )٢(كافةالتقنية ، وذلك من خالل تشكيل وصياغة الحلول للمشكالت الجغرافية 

 على تحسين فهمنا  إن نظم المعلومات الجغرافية تقدم وسائل متقدمة يمكن أن تساعد )٦(

  .للنمط والعمليات المكانية للظاهرة الجغرافية 
                                                           

 .٢٢-٢١، ص٢٠٠٠،جامعة مؤتة ، األردن ،١، ط) أنظمة املعلومات اجلغرافية( قاسم الدويكات ،)١(
نظم املعلومات اجلغرافية ،اجلغرافيا العربية وعصر املعلومات رؤية فكرية جديدة وتركيبة منهجية ( حممد عبد اجلواد حممد علي ،)٢(

 .١٢٥-١١٨، بدون تاريخ ، ص) حديثة يف املعلوماتية اجلغرافية 
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 لنظم المعلومات الجغرافية فائدة كبيرة من خالل قابليتها على تحديث المعلومات في  )٧(

الملفات وذلك عند حدوث تغير في هذه المعلومات لذلك فتكون هذه المعلومات حديثة 

  .وواقعية دائماً 

  .)١(يص وقت رسم الخرائط وهذا له أهمية كبيرة وال سيما في دوائر الدولة  إمكانية تقل )٨(

ومات الجغرافية إمكانية حفظ البيانات، وصيانتها ،والتحكم بها  تتيح لنا نظم المعل )٩(

  .بسرعة كبيرة 

 لنظم المعلومات الجغرافية القابلية على إجراء تطبيقات علمية في مختلف مناهج الحياة  )١٠(

  .  التي تستند على المعلومة المكانية كأساساً لها

  

  ) GIS( أنواع نظم المعلومات الجغرافية ٣- ١- ٤
  

  :سم نظم المعلومات الجغرافية بحسب طبيعة معلوماتها على نوعين أساسيين وهماتق

  ) .Vector GIS( نظم المعلومات الجغرافية الخطية  :أوالً

  ) .Raster GIS( نظم المعلومات الجغرافية المساحية :ثانياً

ولكل نوع من هذه األنواع مميزات خاصة يمكن توضيحها بشكل مختصر وعلى النحو 

  :  تي اآل
  

  )  :Vector GIS( المعلومات الخطية  نظم١-٣-١-٤
  

وتضم ثالثة أنواع من ) Vector data(وتهتم بالبيانات الخطية أو االتجاهية 

وهي التي توقع على الخارطة على هيأة نقطة مثل ) Point data(البيانات األولى نقطية 

طة على شكل خط مثل وتوقع على الخار) Line data(موقع مدينة ، والثانية خطية

  .)٢(وهي المساحات التـي يمكن تحديدها بخط ) Polygon(طريق والثالثة ، مساحيـة

وكذلك ) Computer Graphics System(إضافة إلى أن معظم الرسم اآللي 

) الخطي( نظم المعلومات الجغرافية تعتمد بشكل أساس على عناصر الرسم الشعاعي

والتي تمثل العناصر الرئيسية لتحديد موقع الظواهر المكانية ) كالنقطة ،الخط،والمضلع

                                                           
أساليب التحليل الكمي يف التخطيط احلضري (   وقائع املؤمتر العلمي األول ملركز التخطيط احلضري واإلقليمي حول )١(

 .٢٨٣-٢٨٢،ص١٩٨٧واإلقليمي ،جامعة  بغداد اجلزء الثاين ، 
نظم املعلومات اجلغرافية أساسيات وتطبيقات للجغرافيني ، كلية اآلداب ، جامعة امللك سعود (  حممد اخلزامي عزيز ،)٢(

 .٧٤،ص٢٠٠٠،
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وامتدادها وشكلها إذ ترسم على هيأة سلسلة من اإلحداثيات السينية والصادية وكما 

  :اآلتي ) ١٢(الشكل موضح في 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
ومات الجغرافية اساسيات وتطبيقات للجغرافيين ، كلية اآلداب ، نظم المعل(المصدر  محمد الخزامي عزيز ، 

  .١١١- ١١٠ ، ص٢٠٠٠جامعة الملك سعود ، 
  

وهناك سبعة أنواع من البيانات الجغرافية الخطية التي يمكن تمثيلها بطرائق مختلفة 

  :)١(وهي كاآلتي
  .بيانات الظاهرة - ١
  .معلومات عن الوحدة المساحية - ٢
  .نيوي البيانات المشبكية ذات التركيب الب - ٣
  .  بيانات جمع العينات - ٤
  .معلومات عن السطح - ٥
  .معلومات نصوص التأشير - ٦
  .بيانات الرموز التخطيطية  - ٧
  

                                                           
حلضري واإلقليمي ،وقائع املؤمتر العلمي ملراكز   أنور مراد الشيخ مكرم ،استخدام نظم املعلومات اجلغرافية يف التخطيط ا)١(

التخطيط احلضري واإلقليمي بشأن أساليب التحليل الكمي يف التخطيط احلضري واإلقليمي ،اجلزء الثاين ،جامعة بغداد 
 .١٠،ص١٩٨٧،

 النقطة والخط والمضلع "يوضح عناصر الرسم الخطي ) ١٢(الشكل 
  .  في النظام األحداثي ودورها المكاني في نظم المعلومات الجغرافية"
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  :نظم المعلومات الجغرافية المساحية  ٢- ٣- ١- ٤

ويعمل هذا النوع على معالجة البيانات التي تتكون من وحدات مساحية صغيرة    

كون مربعة الشكل طول ضلع المربـع وت) Pixel or Raster(يطلق عليها 

ملم ، وال يمكن رؤيتها بالعين المجردة لذلك يتم إدخالها بوساطة )٠،١(فيـها

)Scanner ( إلى الحاسبة ، ويتمثل هذا النوع في الصورة الجوية أو المرئيات الفضائية

،ويطلق على النظم التي تقوم بمعالجة  هذا النوع من المعلومات أسم نظم معالجة 

  .)١(المرئيات الفضائية أو الصور 
  

  : وظائف نظم المعلومات الجغرافية ٤- ١- ٤

  :لنظم المعلومات الجغرافية أربع وظائف رئيسة تتمثل بما يأتي 

  .إدخال البيانات اإلحصائية والجغرافية وتحويلها وتدقيقها وتحريرها  )١

  . أما بقرص مؤقت أو أشرطة ممغنطة خزن البيانات )٢

معالجة البيانات وتشمل الوظائف الكارتوجرافية التي تتضمن تعديالت المقياس ،  )٣

وبالعكس ، وتعديل المقاييس ، وإنتاج ) Raster to Vector(وتحويل البيانات من 

الً وهكذا ، فض) إضافة المقياس والعنوان واإلطار ( الخرائط النهائية أي إخراجها 

، وحساب المسافة ، ) Buffering(عن إجراء عملية المطابقة ، وتحديد منطقة التأثير 

  .وإجراء عمليات التحليل اإلحصائي لمختلف البيانات المدخلة 

 عرض البيانات أما بصورة خرائط أو جداول أو أشكال كارتوكرافية أو نصوص  )٤

  .كتابية 
  
  

ية لدراسة التباين المكاني ألنواع الكثافات  تطبيق أنظمة المعلومات الجغراف٥- ١- ٤

  :  السكانية في محافظة بغداد 
  

لقد تم تطبيق نظم المعلومات الجغرافية بهدف دراسة التباين المكاني ألنواع 

الكثافات السكانية والحصول على معلومات دقيقة وسريعة ، وكذلك معرفة العوامل 

العامـة واإلنتاجية والزراعية (بأنواعها المؤثرة في تباين توزيع الكثافة السكانية 

، وإبراز اثر اكثر العوامل المؤثرة في التباين ، والحصول على بعض ) والريفية 

التحليالت اإلحصائية التي تفيد موضوع الدراسة والتي لها عالقة بالسكان بشكل واضح 

                                                           
 .٨٧ حممد اخلزامي عزيز ، مصدر سابق ،ص )١(
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 وتوظيفه )ARC VIEW(التحليلية ، وهو نظام  ) GIS(لذلك تم استخـدام أحد أنظمة 

  .في موضوع الدراسة للوصول إلى نتائج تحليلية دقيقة عن الموضوع 
  

  

  : مصادر البيانات وطبيعتها ١- ٥- ١- ٤

  :تم الحصول على مصادر البيانات من الدوائر الرسمية ، وهذه المصادر هي 
  

  : بيانات جدولية وتشمل - أ

  ).١٩٧٧(نتائج التعداد العام لسكان محافظة بغداد لعام  )١

  ).١٩٨٧(نتائج التعداد العام لسكان محافظة بغداد لعام )٢

  ).١٩٩٧(نتائج التعداد العام لسكان محافظة بغداد لعام  )٣

  ) .١٩٩٧( و) ١٩٧٧(معدل الوالدات والوفيات لعام  )٤

  ).١٩٩٧(بيانات خاصة باألنشطة االقتصادية الممارسة في محافظة بغداد لعام  )٥

  ).٢كم(ة كل وحدة إدارية بيانات خاصة بمساح )٦

- ١٩٧٠(بيانات مناخية الخاصة بمعدالت الـحرارة واألمطار لمنطقـة بغداد للمدة  )٧

١٩٩٩. (  

  . بيانات عن عدد العاملين في الزراعة ، والمساحة المزروعة فعالً لكل وحدة إدارية )٨
  

  : الخرائط - ب 

  .خارطة طرق النقل في محافظة بغداد  )١

  .نيف الترب خارطة تص )٢

  .خارطة الوحدات اإلدارية  )٣

  ) .األنهار وجداولها( خارطة الموارد المائية  )٤

  .خارطة توزيع المراكز الدينية  )٥
  

  : األدوات واألجهزة المستخدمة ٢- ٥- ١- ٤
  

  :وتتضمن مكونات الحاسبة اآللية وهي ) : Hardware (المكونات المادية  )أ 

) MHz 644(وفيها وحدة المعالجة المركزية ذو سرعة  ) 2 بانتيوم(حاسبة من نوع ) ١

   ).Hard ) 4.5 GBأما سعة الخزن الـ 

  . Geniusمن نوع  ) Scanner(جهاز الماسح الضوئي ) ٢
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  : تم استخدام البرامج اآلتية  ) :Software( البرامجيات  )ب 

 بهدف نقل الخرائط إلى التحليلية الذي استخدم) GIS(وهو أحد برامج ) : PCI(برنامج  )١

التي أدخلت ) Layers(لكل ) Regestration(، وإجراء عملية ) Arc view(برنامج 

  .إلى النظام 

الذي طبق في موضوع الدراسة ، وقد ) GIS(وهو أحد برامج ) : Arc view( برنامج  )٢

  .تم الحصول على نتائج موضوع الدراسة وتحليلها 
  

  ) :version 3.1  Arc View -(  برنامج  ٣-٥- ١-٤

. وظيفته تمثيل البيانات وتحليلها ) ESRI(أنتج من قبل شركة ) GIS(هو أحد برامج 

وهو متخصص في مجال إنتاج الخرائط من خالل تحليلها وربطها بأنظمة المعلومات 

ومعالجتها ومن ثم التوصل إلى النتائج سواء على شكل خرائط أو جداول أو أشكال 

   )١(.بيانية 

ولهذا البرنامج استخدامات كثيرة ، وإمكانيات عالية في التحليل والتمثيل 

الكارتوكرافي ، ويمكن استخدامه ليس فقط في الموضوعات السكانية بل يمكن استخدامه 

  .في عدة مجاالت والحصول على خرائط نموذجية وغيرها

دوات التي توضح إمكانيته ، كما هو واضح فـي ولهذا البرنامج العديد من األ

  ) . ١٣(الشكـل 

                                                           
 .٣٠١م الدويكات ، مصدر سابق ، ص قاس)١(
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وله إمكانية عالية جداً في مجال إنتاج الخرائط ، وإجراء التطابق ما بين 

ئط للوصول إلى نتائج دقيقة ، والحصول على خارطة موحدة من نتائج التطابق الخرا

وغيرها من العمليات التحليلية التي تعد من الوسائل الحديثة في مجال استخدامها في 

  .الجغرافية 

  ) :GIS( مراحل بناء نظام معلومات جغرافي ٤- ٥- ١- ٤

  :مرحلة جمع البيانات  ١-٤-٥- ١-٤

لخاصة بموضوع الدراسة من دوائر الدولة ، والمكتبات تم جمع البيانات ا   

العامة،وكانت البيانات على شكل جداول إحصائية و خرائط وقد ذكرناها آنفاً في 

مصادر البيانات وطبيعتها ، وبعد عملية الجمع تم ترتيب هذه البيانات بشكل جيد 

  .بحسب أهميتها ومن ثم االنتقال إلى مرحلة إدخال البيانات 
  

  :مرحلة إدخال البيانات  ٢-٤-٥- ١-٤
إلى جهاز الحاسوب ، إذ تم إدخال ) الجداول والخرائط (لقد أدخلت البيانات 

  ) Key board(الجداول وأرقامها التي ذكرت آنفاً، وقد تم إدخالها بوساطة لوحة المفاتيح 

  وادواته ) ARC-view(يوضح مقدمة عن برنامج ) ١٣(الشكل 
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على ) Scanner(أما الخرائط فقد تم إدخالها بوساطة جهاز الماسح الضوئي 
  :وقد أدخلت خمس خرائط هي ) Layers(شكل 

   .١٢٥٠٠٠:١خارطة الوحدات اإلدارية لمحافظة بغداد وهي بمقياس  )١
   .١٢٥٠٠٠:١ خارطة طرق النقل في محافظة بغداد وهي بمقياس   )٢
   . ١٠٠٠٠٠٠:١وهي بمقياس) األنهار وجداولها ( خارطة الموارد المائية  )٣
   .١٢٥٠٠٠:١ة في محافظة بغداد وهي بمقياس  خارطة توزيع المراكز الديني )٤
   .١٠٠٠٠٠٠:١ خارطة تصنيف التربة في محافظة بغداد وهي بمقياس  )٥

  

  :  مرحلة بناء قواعد البيانات٣-٤- ٥- ١- ٤

 

بعد أن تم إدخال الطبقات اآلنفة الذكر إلى جهاز الحاسوب ظهرت بصورة 

)Raster ( إلى برنامجوعلى الرغم من محاولة  نقل هذه الطبقات)Arc view ( لكن

البرنامج لم يستقبلها، والسبب في ذلك هو أن هذا البرنامج يعد أحد البرامج المكملة 

إذ أن مصدر الخـرائط التـي يقوم البرنامج بتحليلها .ARC  INFO)(لنـظام

أو الصور الجوية والمرئيات الفضائية أو الرسومات ) ARC INFO( برمجيات

  )١() .AUTO CAD(اسطة برمجيات واألشكال المنتجة بو
  

وهو أحد البرامج المتطورة إذ له فوائد عدة ، ) PCI( ولذلك تم استخدام برنامج
وقد تم استخدام هذا البرنامج في مشروع البحث من خالل االستعانة به لغرض نقل هذه 

) Registration(، إضافة إلى عمل ) ARC VIEW(الطبقات اآلنفة الذكر إلى برنامج
قد أجريت للطبقات الخمس ، وتم نقلها  ) Registration(لذلك بعد التأكد من إن عملية 

إلى ) Raster( إلى البرنامج المستخدم ، تم تحويل هذه الطبقات التي ظهرت على هيأة
 العملية أطلق أي تحويلها من النظام الشبكي إلى النظام الخطي وهذه) Vector(هيئة 

أجريت ) Vectorzation(علماً أن عملية. عملية الترقيم ) Vectorzation(عليها اسم  
ليس من خالل جهاز الترقيم وإنما اجري الترقيم من خالل النظام المستخدم لكونه يتيح 

  .إمكانية لذلك ، والسبب في ذلك هو عدم توافر هذا الجهاز 
  

  

  

  

) ٢٣( طبقة بحسب  طبيعة تمثيلها إذ تم تمثيل وقد أجريت عملية الترقيم لكل
، كذلك الحال بالنسبة لطبقة تصنيف الترب ، أما طبقة  ) Polygon(وحدة إدارية بالـ 

في حين تم تمثيل المراكز الدينية ) Line(األنهار وطرق النقل فقد تم تمثيلها بال 
   .(Point)بوساطة 

  

  

                                                           
  .٣٠١  قاسم الدويكات ، مصدر سابق ، ص)١(
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جدول لها علماً انه أثناء إجراء وأخذت كل طبقة من هذه الطبقات وتم إدخال 
عملية التحويل ظهرت بعض األخطاء التي قد تترتب على هذه العملية لذلك ال بد من 
أجراء بعض التعديالت عليها ، وال بد من التأكد من عدم ظهور زيادات أو نقصان فيها 

طاء وقد تم التخلص من هذه األخ. لذلك تتطلب هذه العملية دقة عالية عند إجرائها 
  .بوساطة النظام المستخدم 

  

  
  

هذا من جانب ، ومن جانب آخر ينبغي التأكد من انه أثناء إجراء عملية الترقيم 
 الربط ما بين الخارطة لكل معلم من المعالم يجب أن ينفتح جدول لكل ظاهرة لكي يتم

إذ تم إعطاء رمز لكل ظاهرة معينة تحتويها ) I D(والبيانات باستخدام الرمز التعريفي 
الطبقة لكي يتم التمييز بينها وبين الظواهر أو المعالم األخرى ، ومن ثم تسمية هذا 
ة الرمز بحسب طبيعته ، وتم إدخال البيانات والجداول الخاصة بالطبقة من خالل إضاف

  :اآلتي ) ١٤(وكما هو موضح في الشكل  ) Add field(حقول

  

  

   
على وفق (وبعد أن تمت هذه العملية وجدنا إننا عندما نطلب معلومات عن أي ظاهرة 

انه بمجرد ) Point,Polygon,line(سواء أكانت الظاهرة ) ما ادخل منها في الجداول 

ومن ثم الوقوف على أي معلم سوف ينفتح لي مربع ) Identify(الضغط على مفتاح 

  :اآلتي ) ١٥(كما هو موضح في الشكل ) Identify Result(حوار 
  

  

على الربط  ) ARC-view( يوضح إمكانية برنامج ) : ١٤(الشكل 
  ) ID( ما بين الخارطة والجدول بواسطة 
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وبعد ذلك تم إدخال البيانات اإلحصائية كافة الخاصة بكل طبقة ، فتشكلت قاعدة 

بيانات خاصة مكونة من مجموعة خرائط إضافة إلى البيانات اإلحصائية التي تم إدخالها 

لى شكل بوساطة لوحة المفاتيح علماً أن أي عمل يجرى على أي طبقة يتم خزنه ع

)Project ( وعادةً يتم خزن هذا المشروع في نظام ،)Arc View ( بوساطة)Temp (

  .الخاص بالبرنامج

وغالباً حينما يتم إنتاج أي خارطة يمكن التحكم بمقياس رسمها وكذلك بالمسقط 

أما نوعية المسقط  ) ٨٠٠٠٠٠: ١( المستخدم إذ تم استخدام مقياس موحد للخرائط وهو

يتـيـح استخـدام اكثر مـن مسقــط ) Arc view( ــظامفـنـجـد أن ن

الخ ، وقد تم ) Mercator-Moiiweide-Peters- Plate Carree- Sinusoidal( ومنهـا

  .الخاص بالنظام) Geographic(اختيار نوع المسقط المسمى 
  

  : اآلتي ) ١٦(مما سبق اصبح المشروع جاهزاً للعمل فيه وكما هو موضح في الشكل 

  

  

  

على  ) ARC-view( يوضح إمكانية برنامج ) : ١٥(الشكل 
  .ستدالل على أي معلومة عن أي منطقة اال
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إذ ظهرت الخارطة الرقمية على شاشة الحاسبة واصبح هناك ربط بينهما وبين 

المكونة من عدة حقول جمعت بأكملها في جدول خاص بكل طبقة ومن قاعدة البيانات 

خاص بموضوع معين ، وال بد ) Chart(يمكن عمل أي ) الخارطة مع جدولها (خاللها 

هو وجود هذه العالقة المترابطة بين العناصر ) GIS(من اإلشارة إلى انه ما يميز 

  ) .الخارطة والجدول و الشكل الكارتوكرافي (الثالث 
  

  
  

  

إذ من السهل عمل أي شكل كارتوكرافي خالل ثوان وبدقة عالية جداً وهذا ما تميز به 

للشكل الكارتوكرافي فضالً عن المميزات األخرى اآلنفة الذكر بحيث إن ) GIS(عمل 

  .هذه األشكال تظهر بمجرد طلب إظهارها من غير أن يقوم المستخدم برسمها 
  
  

   :والحصول على المخرجات مرحلة تحليل البيانات ٤-٤- ٥- ١- ٤
  

وفي هذه المرحلة تم تحليل البيانات المدخلة إلى النظام ومحاولة اإلفادة من 

النظام المستخدم وتوظيفه لموضوع الدراسة والبحث عن أهم التحليالت وخاصة 

اإلحصائية لكون موضوع الدراسة له عالقة بالسكان والمعادالت اإلحصائية فضال عن 

الت البسيطة في النظام مثالً إجراء عملية المطابقة بين المطابقة بين إجراء بعض التحلي

على الربط  ) ARC-view( يوضح إمكانية برنامج ) : ١٦(الشكل 
  ما بين الخارطة والجدول والشكل الكارتوآرافي
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وإنشاء االنطقة وقد تم الحصول على المخرجات ومن ثم تحليلها ، ) Layare(الطبقات 

  .وسيتم التطرق إلى هذه المرحلة بالتفصيل في المبحث الثاني 

 المبحث الثاني   
  

ألسباب تباين أنواع الكثافات السكانية في  ) Arc view( نتائج تحليل نظام ٢- ٤

  :محافظة بغداد 

لموضوع الدراسة بعد أن ) Arc view(لقد تم الحصول على نتائج تحليل نظام 

ض وأيضا بع) Buffering(وإجراء عملية ) Layers(أجريت عملية التطابق بين 

التحليالت اإلحصائية وسوف نتناولها بالتفصيل من اجل إبراز تأثير العوامل الطبيعية 

والبشرية في تباين كل نوع من أنواع الكثافات السكانية ، وإبراز أي العوامل اكثر تأثيراً 

  .في هذا التباين 
  

 رنامجباستخدام ب  نتائج تحليل أسباب تباين الكثافة العامة في محافظـة بغداد١- ٢- ٤

 )ARC View: (   

من خالل مطابقة خارطة الوحدات اإلدارية بوصفها خارطة أساسية مع خارطة 

لموقع كل )  Buffering(توزيع المراكز الدينية في محافظة بغداد ، وبعد إجراء عملية 

وجدنا أن ) ) ٢٠(كما هو واضح في الخارطة الناتجة من عملية التطابق ( مركز ديني 

تباينة في الكثافة المحيطة حولها ، وان أعلى كثافة سكانية عامة تركزت هذه المواقع م

حول مرقد اإلمامين محمد الجواد وموسى الكاظم وان ارتفاع الكثافة حول هذا المرقد 

خلق مركزاً تسويقياً كبيراً ممـا أدى إلى زيادة الكثافة حوله إذ بلغت مـا بين 

  .٢كم/نسمة) ٩٩١٣- ١٥٨٦٥(

ركز الديني الموجود في مركز قضاء الرصافة وهو مرقد الشيخ بعدها تبوأ الم

المرتبة الثانية في كثافته السكانية العامة إذ ) في منطقة باب الشيخ ( عبد القادر الكيالني 

  .٢كم/نسمة ) ٧٦٣٥- ٩٩١٢(بلغت الكثافة حوله ما بين 

ام أبي ثم تبوأ المركز الديني الموجود في مركز قضاء االعظمية وهو مرقد اإلم

  .٢كم/نسمة ) ٢٠٦- ٧٦٣٤(حنيفة النعمان المركز الثالث إذ كانت الكثافة حوله ما بين 

واخيراً تركزت اقل كثافة حول المركز الديني الموجود في مركز قضاء المدائن 

وسوف نقوم بتعميم الكثافة . ٢كم/نسمة ) ٢٠٨(إذ بلغت الكثافة حوله ) سلمان الفارسي (
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 السابقة الذكر أي ليس فقط حول منطقة التأثير بل ان تأثيرها على الوحدات األدارية

  ): ٢١(يصل الى كل الوحدة االدارية كما هو مالحظ في الخارطة 
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لذلك نجد أن للمراكز الدينية تأثيراً كبيراً في تركز السكان حولها ألنها تعد 

  .كز فيها مراكز جذب لهم بوصفها أضرحة مباركة وأماكن مقدسة يرغب السكان التر

أما طرق النقل فتعد أيضا من العوامل البشرية المؤثرة في تباين الكثافة فمن 

التي توضح تصنيف طرق النقل في محافظة بغداد مع طبقة ) ٢٢(خالل الخارطة 

) الرئيسية والثانوية(الوحدات اإلدارية اذ يالحظ أن بغداد المركز تتركز فيها الطرق 

 السكان نحوها ومن ثم ارتفاع كثافة الوحدات اإلدارية بشكل كبير مما يعمل على جذب

الداخلة ضمنها لذلك تركزت أعلى الكثافات السكانية في مركز قضاء الكاظمية ومركز 

قضاء االعظمية ومركز قضاء الرصافة بوصفها مراكز ذات كثافة عالية ، وهكذا 

 المركز والتي تسمى تتدرج الكثافة إلى أن تقل في الوحدات اإلدارية المحيطة ببغداد

  . األطراف ، بسبب قلة الطرق فيها سواء اكانت رئيسية ام ثانوية 

أما تأثير العامل اإلداري الذي يعد أحد العوامل المسببة في تركز الكثافة السكانية 

العالية في وحدات إدارية دون أخرى فأننا نجد أن أعلى كثافة سكانية تتركز في مراكز 

  .النواحي إلى أن تصل إلى اقل كثافة في القرى االقضية ثم تقل في 

لذلك نجد أن أعلى كثافة سكانية كانت في الوحدات الداخلة ضمن بغداد المركز 

ثم تتدرج الكثافة ) ١٩٩٧(من ذلك مركز قضاء صدام ومركز قضاء الكاظمية لعام 

اض بعدها في مركز قضاء الرصافة ومركز قضاء االعظمية ثم تأخذ الكثافة باالنخف

التدريجي في النواحي وبخاصة داخل حدود بغداد المركز حتى تقل جداً في النواحي 

الخارجة عن حدود بغداد المركز ، والسبب في ارتفاع الكثافة في الوحدات الداخلة 

ضمن حدود بغداد المركز وال سيما مراكز االقضية هو توافر الخدمات بكل أنواعها ثم 

  .دم في القرى تقل الخدمات في النواحي وتنع

فلهذا ) بالوالدات والوفيات والهجرة (أما تأثير العامل الديموغرافي الذي يتمثل 

  .العامل تأثير كبير في ارتفاع الكثافة السكانية أو قلتها 

وقاعدة عامة أن الزيادة الطبيعية في السكان موجودة ، لكن لعامل الهجرة تأثيراً 

تهم إذ نجد على سبيل المثال أن أعلى معدل نمو كبيراً في إعادة توزيع السكان وكثاف

كان في ناحية المأمون التي تقع ضمن الوحدات ذات الكثافة ) ١٩٩٧- ١٩٧٧(للمدة 

نسمة ، وهذا ) ٧٠١٢٨٠(العالية بسبب تزايد الهجرة نحوها إذ بلغ صافي الهجرة إليها 
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 السكانية وهكذا ال يدل على تزايد أعداد المهاجرين نحوها مما أدى إلى ارتفاع كثافتها

  .يقتصر األمر على هذه الناحية بل إلى اغلب الوحدات التي ترتفع فيها الكثافة العامة 
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وان ارتفاع الكثافة السكانية أو انخفاضها يتوقف على حجم مساحة الوحدة 

اإلدارية فكلما كانت المساحة صغيرة كلما ارتفعت الكثافة السكانية فمثالً نجد أن مركز 

 مع إنها تقع ضمن ٢كم)١٢،٦٢٥(اء الرصافة يحتل مساحة صغيرة إذ بلغت قض

الوحدات اإلدارية ذات الكثافة العالية في حين نالحظ أن ناحية الوحدة التي تبلغ مساحتها 

 تتبوأ اقل كثافة سكانية إذ أن اغلب أراضيها غير مستغلة للسكن بسبب عدم ٢كم) ٨٩٠(

  .اردة للسكان توفر الخدمات مما جعلها منطقة ط

أما النشاط االقتصادي فله تأثير أيضاً في تباين الكثافة السكانية إذ أن أعلى 

الكثافات تتركز في الوحدات التي يغلب النشاط الصناعي والتجاري والخدمات عليها 

مثال على ذلك مركز قضاء االعظمية أو مركز قضاء صدام أي اغلب الوحدات 

مانة بغداد في حين الوحدات الواقعة خارجها والتي اإلدارية الواقعة ضمن حدود أ

  .تمارس النشاط الزراعي تتركز فيها اقل الكثافات 
إضافة إلى أن لدخل الفرد تأثيراً واضحاً في تباين الكثافة العامة في منطقة 
الدراسة إذ أن ذوي الدخول العالية يفضلون السكن في منازل ذات مساحة كبيرة كمنطقة 

قية التي كانت كثافتها قليلة مقارنة مع قضاء صدام أو مركز قضاء الكرادة الشر
واخيرا يمكن توضيح نتائج التطابق ما بين العوامل البشرية المؤثرة في تباين .الكاظمية 

على الكثافة العامة في محافظة ) طرق النقل وتوزيع المراكز الدينية(الكثافة العامة وهي 
) ١١(مضافاً إليها الخارطة ) ٢٢(وخارطة ) ٢٠(ة بغداد أي التطابق ما بين الخارط

 كما هو مالحظ في ١٩٩٧التي توضح تصنيف الكثافة العامة في محافظة بغداد لعام 
  ). ٢٣(الخارطة 

أما تأثير العوامل الطبيعية في تباين الكثافة العامة فهو قليل جداً إذا ما قورن 
ذ أن نهر دجلة يؤثر في مناخ الوحدات بتأثير العوامل البشرية باستثناء تأثير المناخ إ

  .القريبة من نهر دجلة مما يعمل على التخفيف من حرارة الجو 
وقد تم إجراء تطابق ما بين طبقة الوحدات اإلدارية بوصفها طبقة أساسية مع 

لغرض توضيح اثر ) Buffering(طبقة األنهار وباألخص نهر دجلة بعد إجراء عملية 
  ) .٢٤(يبة وهذا واضح في الخارطة النهر من الوحدات القر

أما تأثير السطح والتربة فهما عوامل طبيعية غير مؤثرة في تباين الكثافة 

السكانية فبالنسبة للسطح فمنطقة الدراسة سهلية منبسطة إال بعض المناطق القليلة 

م فوق ) ٤٥(االرتفاع وال سيما الواقعة جنوب غرب المنطقة إذ يصل ارتفاعها إلى 

  .لبحر سطح ا
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أما التربة فهي أيضاً ال عالقة لها في تباين الكثافة العامة ولكن يدخل تأثير 

التربة في األنواع األخرى من الكثافات إذ أن أعلى الكثافات العامة تتركز في الوحدات 

اإلدارية الداخلة ضمن حدود بغداد المركز في حين أن هذه الوحدات تربتها غير مستغلة 

وحتى أن وجدت مساحات مزروعة فهي مساحات خضراء وال . للسكن وإنما فقط 

  .تستغل لممارسة النشاط الزراعي كما هو الحال في أطراف بغداد المركز 

واخيراً لم يبق سوى تأثير الموارد المائية إذ أن السكان عادة يفضلون السكن 

كزة حول نهر دجلة حول المناطق القريبة من األنهار لذلك يالحظ أن أعلى الكثافات متر

  .والفرات وبخاصة الجداول الفرعية منه 

مما سبق يتضح لنا أن العوامل البشرية هي اكثر تأثيراً من العوامل الطبيعية في 

  .تباين الكثافة العامة لمحافظة بغداد على مستوى وحداتها اإلدارية 

  

يفية باستخدام  نتائج تحليل أسباب تباين الكثافة الزراعية واإلنتاجية والر٢- ٢- ٤

  ) :Arc view(برنامج 

نظراً لكون العوامل الطبيعية تعد من أهم العوامل المؤثرة في تباين الكثافات 

السابقة فقد تم إجراء تطابق بين أهم العوامل الطبيعية والعوامل األكثر تأثيراً في الكثافة 

  .الزراعية واإلنتاجية والريفية 

ية التي اجري تطابق لهما بعد إجراء عملية أما تأثير التربة والموارد المائ

)Buffering ( لطبقة األنهار فقد وجد أن تأثيرهما معاً مهم جداً في تباين الكثافات

السكانية واضح فأينما وجد مورد مائي وفير وتربة جيدة يساعد ذلك على تركز السكان 

ارمية ذات الكثافة كانت في ناحية الط) ١٩٩٧(، لذلك وجد أن أعلى كثافة زراعية لعام 

العالية جداً ، ثم في مركز قضاء أبي غريب وناحية النصر والسالم وناحية اليوسفية 

وناحية اللطيفية ذات المستويات العالية ، والسبب في ذلك يعود إلى وجود الموارد 

 ، كذلك وجود تربة جيدة مما يساعد ذلك على ممارسة )األنهار وجداولها( المائية 

راعي إذ أن وجود النهر في مكان ما يؤثر في المنطقة المحيطة به مما يساعد النشاط الز

السكان على ممارسة النشاط الزراعي ومن ثم يشجع على تركزهم وارتفاع الكثافة 

  .لقربهم منها 
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أما الكثافة الريفية فان تأثير الموارد المائية والتربة أيضا له اثر في ارتفاع 

أن أعلى كثافة ريفية تركزت في ناحية الطارمية وناحية التاجي الكثافة الريفية إذ نجد 

بوصفها نواحي ذات كثافة عالية جداً وكذلك ناحية الرشيد وناحية اليوسفية واللطيفية 

ومركز قضاء أبي غريب وناحية النصر والسالم بوصفها مراكز ذات كثافة عالية لعام 

  .ارسة النشاط الزراعي مما شجع الريف على التركز فيها لغرض مم) ١٩٩٧(

كذلك فان للموارد المائية والتربة تأثيراً في الكثافة اإلنتاجية ،إذ نجد أن أعلى 

تركزت في ناحية الراشدية القريبة من نهر دجلة والتي ) ١٩٩٧(كثافة إنتاجية لعام 

تربتها من نوع التربة المزيجية الجيدة التي تشجع على الزراعة وكذلك مركز قضاء 

ريب وناحية النصر والسالم وهي ذات كثافةعالية جداً بعدها تأتي ناحية الطارمية أبي غ

وناحية التاجي وناحية الوحدة ومركز قضاء المحمودية في تبوأها الكثافة العالية لعام 

  .مما شجع السكان على الزراعة وزيادة اإلنتاج ) ١٩٩٧(

فة وكذلك التربة ونوعيتها مما سبق نجد أن لألنهار أثراً بارزاً في تباين الكثا

  ) .٢٥(وهذا واضح في الخارطة 

) ١٩٩٧(وقد اجري تطابق آخر ما بين خارطة تصنيف الكثافة الزراعية لعام 

ناحية ( كانت في) ١٩٩٧(وخارطة تصنيف التربة فقد وجد أن أعلى كثافة زراعية لعام 

ة اليوسفية وناحية الطارمية ، ومركز قضاء أبي غريب ،وناحية النصر والسالم ، وناحي

، بسبب وجود ترب مزيجية أو طينية ذات األفق الملحي والتي استطاع اإلنسان )الرشيد 

أن يقلل من نسبة ملوحتها واستغاللها بالشكل األمثل للزراعة مما ساعد في تركز 

  ) .٢٦(السكان فيها وهذا واضح في الخارطة 

 المائية مع خارطة تطابق ويمكن إجراء تطابق ما بين خارطة التربة والموارد

باعتبارها طبقة واحدة ) ٢٥(الكثافة الزراعية والتربة أي إجراء تطابق ما بين خارطة 

باعتبارها طبقة واحدة أيضا ونتائج التطابق بينهما واضح في الخارطة ) ٢٦(مع خارطة 

  .لغرض إبراز تأثير العوامل الطبيعية في تباين الكثافة الزراعية) ٢٧(

فة اإلنتاجية فبعد أن اجري التطابق لخارطة الترب مع خارطة تصنيف أما الكثا

، وجد أن أعلى كثافة إنتاجية تركزت في ناحية الراشدية ) ١٩٩٧(الكثافة اإلنتاجية لعام 

ومركز قضاء أبي غريب وناحية النصر والسالم بوصفها مراكز ذات كثافة عالية جداً ، 
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ارسة النشاط الزراعي وهذا واضح في بسبب نوعية التربة التي تساعد على مم

  ) .٢٨(الخارطـة 
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ويمكن إجراء تطابق أيضا ما بين الخارطة الناتجة من تطابق التربة والموارد 

باعتبارها طبقة واحدة مع خارطة تطابق الكثافة اإلنتاجية لعام ) ٢٥(المائية خارطة 

) ٢٩( الخارطة ويكون نتاجها كما هو واضح في) ٢٨( والتربة أي خارطة ١٩٩٧

  .البراز تأثير العوامل الطبيعية بأكملها في تباين الكثافة اإلنتاجية
  

الناتجة من تطابق خارطة تصنيف ) ٣٠(أما الكثافة الريفية فمن خالل الخارطة 

مع التربة وجد أن أعلى كثافة ريفية تركزت في ناحية الطارمية ) ١٩٩٧(الكثافة لعام 

ثم تلتها ناحية الرشيد وناحية ) ستوى كثافة عال جداً وقد مثلت م( وناحية التاجي 

اليوسفية وناحية اللطيفية ومركز قضاء أبي غريب وناحية النصر والسالم بوصفها 

، وان ارتفاع الكثافة ناتج عن نوعية التربة ) ١٩٩٧(مستوى ثان يمثل كثافة عالية لعام 

  . الجيدة التي تساعد على ممارسة النشاط الزراعي 
  

  

ويكون نتاجهما ) ٢٥(مع الخارطة ) ٣٠(ا يمكن إجراء تطابق ما بين خارطة كم

  . بهدف إبراز تأثير العوامل الطبيعية مجتمعة في تباين الكثافة الريفية) ٣١(خارطة 
  

أما تأثير باقي العوامل التي تتمثل بالسطح والمناخ فهو قليل جداً ألن السطح 

وجد منطقة تتميز بمناخ خاص بها ، لذلك تم منبسط لكل المنطقة ، أما المناخ فال ت

  .االستغناء عن هذه العوامل 
  

الزراعية أو اإلنتاجية أو ( في حين كان تأثير العامل البشري في تباين الكثافات 

فهو قليل مقارنةً  مع تأثير العامل الطبيعي باستثناء عامل الهجرة ، إذ أن عدم ) الريفية 

سة النشاط الزراعي يؤدي إلى هجرة الفالحين بهدف توافر الظروف المالئمة لممار

  .الحصول على دخل افضل ورفع مستواهم المعاشي 
  

مما سبق وبعد إظهار تأثير العوامل الطبيعية والبشرية المؤثرة على الكثافات 

  .السكانية لكل نوع حسب العامل المؤثر به
  

لومات باعتباره احد انظمة نظم المع) ARC-VIEW(كما نجد ان نظام 

إمكانية لربط البيانات السكانية ألي منطقة مع خارطة المنطقة نفسها ، ) GIS(الجغرافية 

  وهو بذلك يحقق إمكانية لعرض البيانات السكانية على مستوى القطر او المحافظة او 
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القضاء ، وهكذا على كافة المستويات ، ويتم عرض هذه البيانات وتحليلها فضالً عن 

  .ة إجراء مقارنات إحصائية إمكاني

، ) GIS(وبذلك تستطيع الباحثة إعطاء تعريف بسيط لنظم المعلومات الجغرافية 

وهي مجموعة من األنظمة التي تعمل على ربط قاعدة البيانات مع الخارطة ، وتحليلها 

عن طريق عرضها بأشكال مختلفة سواء برسومات بيانية أو تحليالت إحصائية وهو 

  .فاءة وسرعة ودقة في البيانات وانتاج خرائط نموذجية باستخدام الحاسوب بذلك يحقق ك
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  المصـــادر
  : المصادر العربية 

  الكتب : أوال
  

البطيحي ، عبد الرزاق محمد و خطاب ، عادل عبد اهللا  ، جغرافية الريف ، جامعة بغداد                   )١

 ،١٩٨٢.   

الراوي ، منصور ، دراسات في السكان والتنمية في العراق ، بيت الحكمة ، جامعة بغداد                 )٢

 ،١٩٨٩.   

 ، دار المعرفـة ، بغـداد ،         ١صاء الـسكاني ، ط     زيني ، عبد الحسين ، واخرون ، االح        )٣

١٩٨٠.   

 الخفاف ، عبد علي و عبد مخور ، جغرافية السكان ، كلية االداب ، جامعـة البـصرة ،                    )٤

١٩٨٦.   

   .٢٠٠٠ جامعة مؤتة ، االردن ، ١الدويكات ، قاسم ، انظمة المعلومات الجغرافية ، ط )٥

 ، مطبعـة    ١رافيـة الـسكان ، ط      السعدي ، عباس فاضل ، محافظة بغداد دراسة في جغ          )٦

   .١٩٦٧االزهر ، 

 السعدي ، عباس فاضل ، جغرافية السكان ، الجزء االول ، مديريـة الكتـب للطباعـة                  )٧

   .٢٠٠٢والنشر ، بغداد ، 

   .١٩٨٢ ، االردن ، ١ سهاونة ، فوزي ، مبادئ الديموغرافيا ، ط )٨

معـارف االسـكندرية ،      الشامي ، صالح الدين ، الجغرافية دعامة التخطيط ، منـشأة ال            )٩

١٩٧١.   

 عطوي ، عبد اهللا ، جغرافية السكان ، دار النهضة العربية للطباعة والنشر ، بيروت                )١٠

 ،٢٠٠١.   

الجغرافيـا العربيـة    ( علي ،محمد عبد الجواد محمد ، نظم المعلومات الجغرافيـة ،             )١١

وعصر المعلومات رؤية فكرية جديدة وتركيبيـة منهجيـة حديثـة فـي المعلوماتيـة               

  .بدون تاريخ ) الجغرافية 

عزيز ، محمد الخزامي ، نظم المعلومات الجغرافية اساسيات وتطبيقات للجغـرافيين ،              )١٢

   .٢٠٠٠كلية االداب ، جامعة الملك سعود ،

 ، جامعـة    ٤غالب ، محمد السيد ومحمد صبحي عبد الكريم ، السكان ديموغرافيا ، ط             )١٣

   .١٩٨٧القاهرة ، 
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االحصائية للدراسات السكانية ، دار النهـضة ، القـاهرة         فراج ، عبد المجيد ، االسس        )١٤

،١٩٧٥.   

كوردن ،هستد ، االسس الطبيعية لجغرافية العراق ، تعريب جاسم محمـد الخلـف ،                )١٥

   .١٩٨٤المطبعة العربية ، بغداد ، 

   .١٩٧٥ ، بغداد ، ٢المشهداني ، ابراهيم ، مبادئ واسس الجغرافية الزراعية ، ط )١٦

لشيخ ، استخدام نظم المعلومات الجغرافية في التخطيط الحضري          مكرم ، انور مراد ا     )١٧

واالقليمي ، بشأن اساليب التحليل الكمي في التخطيط الحضري واالقليمـي ، الجـزء              

   .١٩٨٧الثاني ،جامعة بغداد ، 

 ، جامعة بغداد    ١الهيتي ، صالح فليح ، تطور الوظيفة السكنية لمدينة بغداد الكبرى ، ط             )١٨

 ،١٩٧٦.   

، دار النهضة العربية ، بيـروت ،        ) في جغرافية السكان    (، عبد الفتاح محمد ،      وهيبة   )١٩

١٩٧٢.   

  

  الرسائل واالطاريح الجامعية : ثانيًا
  

الحسناوي ، جواد كاظم ، التباين المكاني لخصائص سكان محافظة بابل ، رسالة ماجستير               )١

   .١٩٩٩، جامعة بغداد ، كلية االداب ، ) غير منشورة(،

، رسـالة   ) ١٩٦٥-١٩٤٧(د العزيز محمد ، تغير توزيع سكان محافظة بغداد          حبيب ، عب   )٢

   .١٩٧٦جامعة بغداد ، كلية االداب ، )  غير منشورة( ماجستير ، 

-١٩٥٧الخطيب ، جنان محيي احمد ، التغير المكاني للسكان في العـراق للفتـرة مـن                  )٣

   .١٩٩٠ربية ، ، جامعة بغداد ، كلية الت) غير منشورة(، رسالة ماجستير) ١٩٧٧

الرواشدة ، زهران عبد اهللا ، قضاء المحمودية دراسة في جغرافيـة الـسكان ، رسـالة                  )٤

   .١٩٨٥، الجامعة اللبنانية ، كلية االداب واللوم االنسانية ، ) غير منشورة(ماجستير 

الراوي ، حسين علي عبد محمد ، تغير سكان محافظة االنبار وحركاتهم المكانيـة للمـدة                 )٥

   .١٩٩٩ ، جامعة بغداد ، كلية االداب ، ١٩٩٧-١٩٧٧

 اجتماعيـة ،رسـالة     –صالح ، فاروق محمد امين ،  سكان العراق دراسة ديموغرافيـة              )٦

   .١٩٩٠هيئة الدراسات العليا في كلية االجتماع ، كلية االداب ، ) غير منشورة(ماجستير 

 العـراق ،رسـالة     الطائي ، لطيف هاشم كزار ، التوزيع المكاني والسياسة السكانية فـي            )٧

   .١٩٩٦، جامعة بغداد ، كلية االداب ، ) غير منشورة(دكتوراه 
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الطائي ، لطيف هاشم كزار ، خصائص السكان في محافظة واسط ، رسـالة ماجـستير                 )٨

   .١٩٨٩جامعة بغداد ، كلية التربية  ) غير منشورة(

الة ماجستير  محسن ، سعد عبد الرزاق ، محافظة النجف دراسة في جغرافية السكان ، رس              )٩

   .١٩٨٨، جامعة البصرة ، ) غير منشورة (

غيـر  (الموسوي ، صالح عاتي ، الجزيرة الحرارية في مدينة بغداد ، رسالة ماجستير               )١٠

   .١٩٩٨، جامعة بغداد ، كلية االداب ، ) منشورة 

الدليمي ، هادي احمد مخلف ، حيازة االرض الزراعية واستثمارها في محافظة بغـداد      )١١

   .١٩٧٥جامعة بغداد ، كلية االداب ، ) غير منشورة (جستير ، رسالة ما

  

  منشورات وتقارير الدوائر الحكومية : ثالثًا
  

الجهاز المركزي لالحصاء ، نتائج التعداد العام للسكان لمحافظـة بغـداد             ،   هيئة التخطيط  )١

   .١٩٩٧-١٩٨٧– ١٩٧٧لسنة 

   .١٩٩١ ،بغداد ، ١٩٩٠هيئة التخطيط ، الواقع التنموي لمحافظة بغداد لعام  )٢

هيئة التخطيط االقليمي ، واقع فترة اقامة المهاجرين الى مدينة بغـداد حـسب تعـدادي                  )٣

   .١٩٨٩ ،٧٥٨،دراسة رقم ) ١٩٨٧-١٩٧٧(

وزارة الري ، مديرية التربة واستصالح االراضي العامة ، حصر وتقييم مـوارد التربـة             )٤

 اعداد الدكتور فلـيح حـسن       واالراضي في تخطيط مشاريع التنمية ، تقرير غير منشور        

الطائي ،المؤتمر الفني الدوري االول التحاد المهندسين الزراعيين العـرب ، الخرطـوم             

١٩٧٠.   

  وزارة الري ، مركز بحوث الموارد المائية والتربة ، خارطـة التربـة لعمـوم القطـر )٥

   .١٩٩٤) محافظتي بغداد وبابل  ( 

طيط العمراني ، قسم الوحدات اإلدارية ، الخارطـة         وزارة الداخلية ، المديرية العامة للتخ      )٦

   .٢٠٠١اإلدارية لمحافظة بغداد ، 

وزارة النقل والمواصالت ، الهيئة العامة لالنواء الجوية ، محطـة الرصـد الزلزالـي ،                 )٧

  .بيانات غير منشورة 

  .وزارة النقل والمواصالت ، الهيئة العامة للطرق والجسور ، بيانات غير منشورة  )٨

 الزراعة ، مديرية التربة واستصالح االراضي العامة في ابي غريـب ، دراسـة               وزارة )٩

 ١٩٦٨-١٩٦٧محصول الحنطة ،  ) ٨(القابلية اإلنتاجية لتربة كتوف االنهار ، تقرير رقم         

   .١٩٦٩، اعداد حميد نسأت اسماعيل واخرين 



١٣٨  

  . الهيئة العامة للمساحة ، بيانات غير منشورة  )١٠

  .ة بغداد ، بيانات غير منشورة  مديرية الزراعة في محافظ )١١

اسـاليب   (  وقائع المؤتمر العلمي االول لمركز التخطيط الحضري واالقليمـي حـول             )١٢

   .١٩٨٧التحليل الكمي في التخطيط الحضري واالقليمي ، جامعة بغداد ،

  . مديرية الجنسية واالحوال المدنية العامة ، بيانات غير منشورة  )١٣

  

  : رابعًا 
، مجلة كليـة االداب ، جامعــة         ) في العالقة بين السكان واالرض      ( ،  حمدان ، جمال    ) ١

  ١٩٥٧بغداد  ، 

  

  :المصادر األجنبية 
  

1) Zelinsky . W .A,  Prologue to population Geography , Prentice Hall 
International , Inc , London , 1970 ,P.5. 

2) Gleen T . Trewartha , Agreography of population word Patterns , 
New york , 1969 ,P .82. 

3) U.N Methods of projection The economilly activ population  
studies No . 46 , New york , 1971 , p.p.52-80 . 

4) R .B . Mandal , statistics for geographers and social scientists , new 
delhi , 1981 . 1981 .p.p 199-200 . 

5) Harm , J. de Blij and Peter . o. Muller , Human Geography , 
Culture Socity and space , new york , John willey and sons , 1986 . P. 
32 . 

  

  

  

  
  
 
 



  ١٣٤

  االستنتاجــات
  

  :     تستطيع الباحثة تلخيص أهم االستنتاجات التي توصلت أليها وهي كاألتي 
  

تعتبر محافظة بغداد اكثر المحافظات كثافة في سكانها وقد تعرضت إلى الكثير من              )١(

والتي كـان لهـا     ) ٢٠٠١(حتى عام ) ١٩٧٧(التعديالت اإلدارية لنواحيها منذ عام      

  . إلى التغير المستمر طوال هذه المدة سبب مهم في تعرض الكثافة
  

حتـى عـام    ) ١٩٧٧( أخذت الكثافة السكانية في محافظة بغداد بالتزايد منذ عـام          )٢(

وحسب نتائج التعداد العام للسكان وهي بذلك تعرضت للتغير طوال هـذه            ) ١٩٩٧(

المدة ، وال يقتصر التغير على مستوى المحافظة بصورة عامة بل علـى مـستوى               

دارية للمحافظة بحيث لم تستطيع وحدة إدارية المحافظة على مركزهـا           الوحدات اإل 

  .في مقياس كثافتها 
  

 وجود تباين مكاني لكل نوع من أنواع الكثافات الـسكانية سـواء أكانـت كثافـة                  )٣(

  ) . كثافة ريفية أم كثافة إنتاجية أم كثافة زراعية أمحسابية (
  

 في ارتفاع كثافتها السكانية في حـين       بروز وحدات إدارية في تبوئها المركز األول       )٤(

ظهرت لدينا وحدات إدارية انخفضت فيها الكثافة السكانية وهذا ينطبق على كل نوع             

  .من أنواع الكثافات 
  

على الرغم من بروز وحدات إدارية في ارتفاع كثافتها السكانية لكنها لـم تـستطيع                )٥(

خص بالـذكر مراكـز     المحافظة على مستواها بل تعرضت للتناقص في الكثافة وأ        

 مركز قضاء الكرخ والسبب تـم ذكـره         أوقضية بخاصة مركز قضاء الرصافة      األ

 كثافتها بالتزايد مثال على ذلـك ناحيـة         أخذت إداريةمسبقاً ، في حين نجد وحدات       

  . ناحية الراشدية وغيرها أوالوحدة 
  

 تعد  أنيمكن  )  بغداد   أمانة( الداخلة ضمن بغداد المركز      اإلدارية اغلب الوحدات    أن )٦(

من الوحدات التي تبوأت المراكز المتقدمة في ارتفاع كثافتها سواء أكانت ذات كثافة             

 أن، والسبب في ذلـك هـو        ) ١٩٩٧-١٩٧٧( ذات كثافة عالية للمدة      أمعالية جداً   



  ١٣٥

 ، وهـذا يـدل      األخرىاغلب الخدمات متركزة في هذه المنطقة مقارنة مع المناطق          

  . بغداد أمانة داخل حدود على وجود نمط معين للكثافة
  

 تـأثير  الكثافة لم يأت اعتباطاً بل جاء نتيجـة         أنواع التباين المكاني لكل نوع من       أن )٧(

 تـأثير ساعدت على بروز هذه الظـاهرة ، وان   ) طبيعية وبشرية ( عوامل جغرافية   

 كل عامل بحـسب نـوع       تأثيرهذه العوامل لم يأت بمستوى واحد لكل الكثافات بل          

  .الكثافة 
  

بروز تأثير العامل الطبيعي وأخص بالذكر عامل التربة والموارد المائية في تباين              )٨(

 تأثير العوامل البشرية ، فـي حـين         اكثر من الكثافة الزراعية واإلنتاجية والريفية     

 مـن   تـأثيرا وجدنا إن تأثير العوامل البشرية في تباين األنواع األنفة الذكر اقـل             

  .العوامل الطبيعية 
  

ر العوامل البشرية في تباين الكثافة العامة فهو اكثر من تـأثير العوامـل               أما تأثي  )٩(

الطبيعية ، وهذا ما نجده واضحاً في منطقة الدراسة والسيما في المنـاطق التـي               

  ) .المناطق الداخلة ضمن حدود أمانة بغداد ( تمتاز بارتفاع كثافتها السكانية  
  

 إمكانيـات عاليـة فـي تحليـل         )GIS( وجدنا إن لنظام المعلومات الجغرافية       )١٠(

الموضوعات السكانية ، إذ له اثر كبير في إبراز اثر العوامل الطبيعية والبـشرية              

 التحليلية من خالل إجراء     اإلمكانات في تباين الكثافة السكانية ، فضالً عن         وأثرهما

 اكثر العوامـل تأثيراً فــي تباين كـل نـوع مـن أنــواع             وإبرازالتطابـق  

  .السكانية الكثافات 
 



   التوصيــــات
  

    إن كشف التباين المكاني وإبرازه لكل نوع من أنواع الكثافات السكانية وما أوردناه             

فيما تقدم من استنتاجات تشجع الباحثة على اقتراح بعض التوصيات والتـي تأمـل أن               

تشكل حلول متواضعة تسهم ولو بالشيء القليل في حل مشكلة ارتفاع الكثافة الـسكانية              

 الدراسة وتباينها من وحدة إدارية إلى أخرى لذلك توصي هذه الدراسة بمـا              في منطقة 

  -:يأتي
  

  

ضرورة التقليل من الضغط السكاني المتزايد في الوحدات الداخلة ضمن حدود أمانة             )١

بغداد، من خالل توفير الخدمات كافة بكل أنواعها، وتوزيعها بشكل عادل والسـيما             

يل من ارتفاع الكثافة الـسكانية فـي الوحـدات          في ضواحي مدينة بغداد بهدف التقل     

  .اإلدارية الداخلة ضمن حدود بغداد المركز وزيادتها في ضواحيها 
  

 ضرورة التقليل من الهجرة المتزايدة نحو محا فظة بغداد من خالل اتباع سياسـة               )٢

  .سكانية تعمل على تقليل الهجرة لغرض تقليل التفاوت بين الكثافات السكانية 
  

 توفير فرص عمل اكثر في الوحدات الخارجة عن حدود بغداد المركـز              ضرورة   )٣

بهدف تشجيع السكان على البقاء في مكانهم ، وتقليل من الهجـرة بهـدف تحـسين                

  .مستواهم المعاشي  
  

 في اغلب دوائر الدولـة بهـدف الحـصول علـى            )GIS( ضرورة بناء منظومة     )٤

اقعها علـى الخارطـة ،الن       معلومات سريعة ودقيقة لغرض ربط المعلومات مع مو       

نظم المعلومات الجغرافية تعد وسيلة حديثة ظهرت حديثا وال بـد مـن اسـتغاللها               

  . واستخدامها لألغراض العلمية المهمة 
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