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 :الممخص

تعد دراسة توزيع السكان لمنطقة ما ضرورة بوصفيا تمثل األساس لكل دراسة جغرافية تعنى بالسكان، 
وما ليا من دور في مجال التخطيط، إذ تكشف لنا كيفية انتشار السكان في تمك المنطقة، وتتولى 
مسؤولية تحديد األسباب التي أدت الى تباين توزيع السكان بين المناطق، ومن اجل الوصول الى 

التحميمي من خالل وصف طبيعية  –اليدف المنشود عمدت الدراسة الى استخدام المنيج الوصفي 
وكيف تباين توزيعيم بين الوحدات  0202وتقديرات  7991توزيع السكان في اليارثة خالل تعداد 

ىناك ىجرة وانتقال من و، وةد أظيرت الدراسدارية، ومد  عالةة التوزيع بمختمف العوامل الجغرافية اإل
الوحدات التي لم تحصل عمى خدمات من ناحية البنى التحتية ومن ناحية الخدمات اإلدارية وعدم 

لمسكان عن توفر فرص العمل وعدم وجود أو انعدام المشاريع االةتصادية، ابتعاد التوزيع النسبي 
التناسق المكاني لمعظم الوحدات وذلك من خالل ارتفاع النصيب النسبي لمسكان وخاصة عمى طول 

من خالل الدور الذي تمعبو بعض  0202وتقديرات  7991الجيات الشرةية في اليارثة خالل تعداد 
 .الوحدات باعتبارىا مراكز لإلدارة والمؤسسات الرسمية أو ةربيا منيا

 مفتاحية: )التوزيع العددي والنسبي، التغيير المطمق، دليل التغيير(.الكممات ال 
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ABSTRACT: 
The study of the population distribution of a region is a necessity as it 

represents the basis for every geographical study concerned with population, 

and its role in the field of planning, as it reveals to us how the population 

spreads in that region, and assumes the responsibility for determining the 

reasons that led to the variation in the distribution of population between 

regions, and in order to reach To the desired goal, the study used the 
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descriptive-analytical approach by describing the nature of the population 

distribution in Hartha during the 1997 census and 2020 estimates, and how 

their distribution varied among administrative units, and the extent of the 

distribution’s relationship to various geographical factors. The study showed, 

There is migration and movement from units that did not receive services in 

terms of infrastructure and administrative services, the lack of job 

opportunities and the absence or absence of economic projects. In Hartha 

during the 1997 census and 2020 estimates through the role played by some 

units as centers of administration and official institutions, or their proximity 

to them. 

Keywords: (numerical and relative distribution, absolute change, 

change index). 

 المقدمة:
مواةع الظواىر، ويعد  يعد عمم الجغرافية في أحد مفاىيمو بأنو عمم التوزيعات ودراسة

ىذا من المفاىيم القديمة الذي كان شائع ةبل ىومبولت. ومن أول من أكد عمى ىذا 
وذلك من خالل ةولة ان الجغرافية ىي دراسة )االين( يعني  7711المفيوم مارث عام 

بمعرفة وتوضيح وتفسير مواةع األشياء وأماكنيا، أي ىي تتمثل في االجابة عن السؤال 
ع الظواىر؟ ولماذا تظير في صورتيا الحالية؟ وان البحث عن االجابة ليذه كيف تتوز 

، وبذلك تعد دراسة توزيع السكان في أي بقعة ياالسئمة تمثل االساس الي جغراف
جغرافية من األمور التي يولييا الجغرافيون اىمية خاصة، نتيجة  الى وجود تباينات في 

 المساحية المختمفةتوزيع المجاميع السكانية عمى الوحدات 
 البحث:مشكمة  -1

 االتية:ستحاول الدراسة االجابة عن التساؤالت      
 في ةضاء اليارثة؟كيف يتوزع السكان وماىي أحجاميم  -7
 االحياء والقر ؟النسبي عمى مستو  توزيعيم  ما ىو -0
 لمقضاء؟مد  التباين واالختالف في صورة التوزيع السكاني  -3
 البحث:فرضية  -1
. وعمى ضوء ذلك تم صياغة فرضية  صد بالفرضية انو حل مقترح لمشكمة البحثيق

المتمثمة بوجود مجموعة من العوامل الجغرافية واالةتصادية واالجتماعية  )البحث :



 ْـ4444-و  2022. نطُح انثانث  انؼذد /اتغ رانًجهذ ان / راتؼحيجهح انذراضاخ انًطرذايح . انطُح ان

 

 

 
  

 1621 

والسياسية تفاعمت مع بعضيا فساىمت في رسم الصورة التوزيعية وتغيراتيا لمسكان في 
 .القضاء(

 والمكانية: الحدود الزمانية  -2
تتمثل الحدود المكانية لمدراسة بقضاء اليارثة والذي يحتل القسم األوسط من محافظة 

-01,05مااًل وةوسي طول )( ش5 32,07-32,09البصرة، وتقع بين دائرتي عرض )
، يحدىا من الشمال ةضاء الدير ومن الجنوب مركز ةضاء البصرة، أما ( شرةاً 5 01,04

مع شط العرب في حين تمثل حدودىا الجنوبية الغربية مع من الشرق فتكون حدودىا 
 (.  0كم 499,5الزبير. وتبمغ مساحة القضاء حوالي )

 .0202وعمى تقديرات  7991اما الحدود الزمانية: فتمثمت في االعتماد عمى تعداد    
 :ومبرراتها بحثهدف ال -3
زيعية ييدف البحث من خالل التحميل العممي الى كشف عن الصورة التو    

لسكان القضاء، وتفسير التغيرات التي طرأت عمييا، والتعرف عمى مجموعة العوامل 
المختمفة التي كانت وراء تشكيل تمك الصورة وتباينيا. ولما كان التوزيع عممية ديناميكية 

 بد من دراستيا ومعرفة تأثيراتيا.التختمف اسبابيا ونتائجيا وأنماطيا مكانيًا وزمانيًا، لذا 
 جية البحث:منه  -4

اعتمد البحث عمى المنيج الوصفي التحميمي لموصول الى اليدف وتقع الدراسة        
االول بمقاييس التوزيع السكاني، بينما تناول الثاني طرائق التغيير  مبحثين يبدأفي 

 السكاني ثم الخاتمة والتوصيات.
                                                        توزيع السكان(  )مقاييسالمبحث األول 

 اواًل: التوزيع العددي لمسكان:
ينحصر مفيوم التوزيع العددي بأعداد السكان الذين تم عدىم وحصرىم ضمن منطقة 
معينة وفي وةت معين، وعمى أساس ما تقدم فإن ىذا المفيوم يولي اىتمام لألساس 

ويشير التوزيع العددي الى  ،(7)الكمي والحجمي في تصنيف المناطق وتحديد مراتبيا
وجود حالة من ارتباط السكان بالموارد المتاحة في المنطقة، وكنتيجة طبيعية لصفة 



 ْـ4444-و  2022. نطُح انثانث  انؼذد /اتغ رانًجهذ ان / راتؼحيجهح انذراضاخ انًطرذايح . انطُح ان

 

 

 
  

 1622 

التغيير التي  تتصف بيا ىذه الموارد من فترة الى اخر  كمًا ونوعًا، كان لو دور في 
ال  ، وال بد من االشارة  الى ان السكان(0) وجود تغير بتوزيع السكان زمانيا ومكانيا

، نتيجة اختالف مستويات التنمية من مكان الى آخر يتوزعون بشكل متساٍو في المكان
فضال عن الخصائص الطبيعية التي يتمتع بيا المكان، أن عممية معرفة التوزيع 
السكاني في منطقة ما فان ذلك يضع بيد أصحاب القرار والمخططون في الدولة 

يدف توفير الخدمات األساسية التي يحتاجيا المؤشرات الواةعية عن منطقة الدراسة ب
( 0، 7،ولتقريب الصورة بشكل أفضل يمكن ان نالحظ من الجدول )(3)السكان 

( يمكن ان نقسم اليارثة عمى أربع مراتب وفق 0، 7ومالحظة البصرية لمخريطتين )
 وىي كاالتي: 0202وتقديرات  7991تعداد 

 ( نسمة:11111المرتبة األولى أكثر من ) .1
، وفق 7991مت ىذه المرتبة وحدة واحدة وجاءت من نصيب المطيف حسب تعداد شم

فال زال المطيف يحتل  0202(، أما حسب تقديرات 73295توزيع عددي بمغ حوالي )
ىذه المرتبة لكن امتدت ىذه المرتبة لتشمل كل من مركز الناحية والعودية بتوزيع عددي 

 مى التوالي.  ( نسمة ع72431، 75253، 79424بمغ حوالي )
 ( نسمة:11111-5111المرتبة الثانية ) .2

( وحدات وىي كل من العنبري والمشان ، الماجدية ، الحالف ، 1تمثمت ىذه المرتبة )
بتوزيع عددي بمغ  7991الرسالة ، الصينخ ، مركز الناحية ، أبو حموة حسب تعداد 

 ( نسمة عمى5307، 5920، 4045، 4347، 4514، 4179، 1703حوالي )
( وحدة كل من الشام ، 70فقد شممت ىذه المرتبة) 0202التوالي ، بينما حسب تقديرات 

البو حموة، كوليان ، الرسالة ، طالع المعيدي وحمرانان ، الطميعة، الشيداء ، بدران ، 
، 7719، 9004العمي، معاوية ، العسافية ، الصينخ( بتوزيع عددي بمغ حوالي )

1077 ،1724 ،4977 ،4755 ،4705 ،4311 ،4792 ،5079 ،5320 ،
تراجع كل  0202( نسمة عمى التوالي، حيث يمكن ان نالحظ خالل تقديرات 5293

من العنبري والمشان والماجدية الى المرتبة الثالثة في حين انتقمت الحالف الى المرتبة 
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يرات الرابعة واألخيرة  بينما انتقل مركز الناحية الى المرتبة األولى وذلك جاء حسب تقد
0202. 

 1997( يوضح التوزيع العددي لسكان قضاء الهارثة حسب تعداد 1جدول )
 1991تعذاد 

 انمزتبت األونً

 وسمت10000أكثز مه 

 انمزتبت انثبوُت

 وسمت10000-5000مه 

انمزتبت انزابعت اقم مه  5000-1000انمزتبت انثبنثت 

1000 

انٕحذح 

 اإلدارٚخ
ك

 ن

عذد  انىحذة اإلدارَت

 انسكبن

انىحذة  عذد انسكبن ىحذة اإلدارَتان

 اإلدارَت

عذد 

 انسكبن

 518 انعسبفٛخ  3607 حًزاَبٌ  3117 انعُجز٘ ٔانًشبٌ 1 انهطٛف 

 817 انًسحت  7311 ثذراٌ 0356 انًبجذٚخ   

 116 انصجز٘ 7707 انعهٙ  0830 انحالف

طالع انًعٛذ٘  0705 انزسبنخ

 ٔحًزاَبٌ

7737   

 1611 ٚخ يعبٔ 0108 انصُٛخ 

انًعٛذ٘  8663 يزكش انُبحٛخ 

 انشًبنٙ 

1366 

 1330 حزٚز  8715 انجٕ حهٕح 

 1360 كٕنٛبٌ  

 1835 شهٓخ 

 1336 أثٕ يحًز 

انًعٛذ٘     

 انجُٕثٙ

1161 

وحذة 

 واحذة

 1561 ذاث وح 3 31652 وحذة  11 44353 وحذاث  1 1

، مديرية احصاء لإلحصاءجميورية العراق، وزارة التخطيط، الجياز المركزي  المصدر:
 ,بيانات غير منشورة. 0202محافظة البصرة نتائج تقديرات السكان لسنة 

 2121( توزيع العددي لسكان قضاء الهارثة حسب تقديرات 2جدول )
 2020تقذَزاث 

 انمزتبت األونً

 وسمت10000كثز مه أ

 انمزتبت انثبوُت

 وسمت10000-5000مه 

انمزتبت انزابعت اقم مه  5000-1000انمزتبت انثبنثت 

1000 

انىحذة 

 اإلدارَت 

انىحذة  عذد انسكبن

 اإلدارَت

انىحذة  عذد انسكبن

 اإلدارَت

انىحذة  عذد انسكبن

 اإلدارَت

عذد 

 انسكبن

 999 انحالف 4991 انمبجذَت  9226 انشبو  19606 انهطُف 

انحمبست  4594 انصىبعُت  9119 انبى حهىة  15053 مزكز انىبحُت 

 واالحُمز

961 

 412 انصجزٌ 4463انمعُذٌ  1291 كىنُبن  10631 انعىدَت 
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 انجىىبٍ 

 365 او انحىانٍ  4132 أبى محمز  1106 انزسبنت   

طالع 

انمعُذٌ 

 وحمزاوبن

انمعُذٌ  6999

 انشمبنٍ 

 264 أبى طزفت  4093

 143 انغهُضت 3691 حزَز 6955 انطهُعت

 99 هىر انحمبر 3290 حمزَىبن  6925 انشهذاء

انعىبزٌ  6311 بذران 

 وانمشبن

 91 هىر انكزمت 2969

 43 انمىذورٌ 2613 انذواٌ  6190 انعهٍ

انطىبت  2106 شههت 5499 معبوَت

 وانىخُهت

26 

أراضٍ  2044 انسالو 5304 انعسبفُت 

انعهىي 

 وانهذة

9 

 1639 انمسحب  5093 انصُىخ 

او انجذر   

 وانشهُجت 

1059 

 3106 وحذاث 11 41669 وحذة  13 90913 وحذة 12 45296 وحذاث 3

 
لالحصاء، جميورية العراق، وزارة التخطيط، الجياز المركزي المصدر: 

,بيانات 0202مديرية احصاء محافظة البصرة نتائج تقديرات السكان لسنة 
 غير منشورة. 
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   1997( التوزيع العددي حسب الوحدات اإلدارية لقضاء الهارثة لتعداد 1خريطة )

 
 
 
 
 
 
 

 
                      

  
 

  (1المصدر: باالعتماد عمى بيانات جدول )     
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 2121توزيع العددي حسب الوحدات اإلدارية في قضاء الهارثة لتقديرات ( ال2خريطة )
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  (2المصدر: باالعتماد عمى بيانات جدول )
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 ( نسمة 5111-1111المرتبة الثالثة ) .3
( وحدة وىي كل من )حمرينان،  بدران ، العمي، 77تمثل ىذه المستو  )

الي، حرير، كوليان، طالع المعيدي وحمرانان، معاوية ، المعيدي الشم
، 0243الشمية، أبو محمر، المعيدي الجنوبي ( بتوزيع عددي بمغ حوالي )

3000 ،3343 ،3303 ،0900 ،0199 ،0114،0124 ،0517 ،
، ولكن حسب 7991( نسمة عمى التوالي وذلك حسب تعداد 7027، 0019
( وحدة 73فقد بمغت عدد الوحدات ضمن ىذه المرتبة ) 0202تقديرات 
ل من )الماجدية، الصناعية، المعيدي الجنوبي، أبو محمر، شممت ك

المعيدي الشمالي، حرير، حمرينان، العنبري والمشان،  الدواي،  شميو، 
السالم، المسحب، ام الجدر والشميجة(  وذلك بتوزيع عددي بمغ حوالي 

(0991 ،0571 ،0043 ،0730 ،0293 ،3477 ،3092 ،0947 ،
 ( من مجموع سكان القضاء. 7259، 7437، 0200، 0724، 0473

 نسمة:  1111المرتبة الرابعة اقل من  .4
وتمثمت بكل من  7991( وحدات خالل تعداد 3حازت ىذه المرتبة عمى )

، 573، 705العسافية، المسحب، الصجري وذلك بتوزيع عددي بمغ حوالي )
( وحدة 77فشممت ) 0202( نسمة عمى التوالي، أما خالل تقديرات 009

)الحالف، الحماسة واالحيمر، الصجري، أم الحوالي، أبو  وىي كل من
 والنخيمة،المنذوري، الطوبة  الكرمة،ىور  الحمار،طرفة، الغميضة، ىور 

، 345، 070، 941، 977بتوزيع عددي بمغ حوالي ) والمذه( العمويأراضي 
( نسمة عمى التوالي. وتتميز ىذه 7، 04، 03، 77، 99، 703، 043

ئيا السكاني نتيجة الظروف الطبيعية التي تتميز بيا الوحدات بقمة غطا
المتمثمة بوجود األىوار والمستنقعات لبعضيا أو التصحر لبعضيا االخر 



 ْـ4444-و  2022. نطُح انثانث  انؼذد /راتغ انًجهذ ان / راتؼحيجهح انذراضاخ انًطرذايح . انطُح ان

 
 

 

 
  

 1629 

وةمة التوجو الخدمي واإلداري إلييا، األمر الذي يجعميا طاردة لمكثير من 
 السكان.

 :ومما تقدم يمكن التوصل الى الحقائق اآلتية مما تقدم 
قال من الوحدات التي لم تحصل عمى خدمات من ىناك ىجرة وانت (1

ناحية البنى التحتية ومن ناحية الخدمات اإلدارية وعدم توفر فرص العمل 
وعدم وجود أو انعدام المشاريع االةتصادية او صعوبة الحصول عمى 
موافقات من أجل إةامة ىذه المشاريع منيا مشاريع لمدواجن او مشاريع 

بب سيطرة شركة نفط الجنوب عمى جزء كبير من بحيرات لتربية األسماك بس
ةضاء اليارثة تعد من األمور الصعبة وةد تتحول الى المستحيمة في بعض 

 األحيان األمر الذي أد  النتقال السكان الى مدينة اليارثة.
إذ  0202وتقديرات  7991سيادة وىيمنة المرتبة الثالثة خالل تعداد  (2

( وحدة عمى التوالي، وىذا يشير الى 73، 77استحوذت ىذه المرتبة عمى )
وجود نوع من الفجوة بين الوحدات من ناحية رغبة السكان في استيطان ىذه 
المناطق نتيجة التباين في مستو  الخدمات اإلدارية المقدمة ليا وحتى في 
نوع ىذه الخدمات وجودتيا ويشير الى فقدان العدالة بين ىذه الوحدات 

 ع التنموية واالةتصادية بشكٍل كبير جدًا.وغيرىا في توزيع المشاري
فيذا يشير الى وجود  0202وتقديرات  7991عندما تتم مقارنة تعداد  (3

 7991أفضل بكثير من  0202نوع من التوازن في توزيع السكان لعام 
ويرجع سبب ذلك في أن فترة التعداد األول كان السكان في ىذه المناطق في 

جفيف األىوار منيا ىور المسحب والصالل حالة ىجرة، وخاصة بعد فترة ت
مما أد  الى انتقال السكان من مناطق سكناىم الى المناطق المجاورة لشط 
العرب وذلك من أجل استغالليا في الزراعة وىناك ىجرة حصمت باتجاه 
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مدينة اليارثة الحضرية وىذا يشير الى تمركز السكان في مناطق معينة عمى 
 حساب مناطق أخر .

 : التوزيع النسبي لمسكان: ثانيا
من األمور المسمم بيا أن السكان ال يتوزعون توزيعًا متساويًا عمى يابسة 
الكرة األرضية وكذلك عمى النطاق اإلةميمي، ميما كان اإلةميم صغير 
المساحة الن وجود السكان أو عدم وجودىم في مكان ما وارتفاع كثافتيم 

فبعم فٙ ثُٛٓب رفبعالً يعمذاً ٔلهزٓب ٚمع رحذ رأثٛز عذح عٕايم رز
(3)

ٚعذ يٍ  ،

أكثز انطزق شٕٛعبً ٔاثسطٓب ٔانذ٘ ٚعزًذ عهّٛ انذًٕٚغزافٍٛٛ نحسبة َسجخ 

انسكبٌ فٙ يُطمخ انذراسخ، ٔنذراسخ انزٕسٚع انُسجٙ نهسكبٌ نّ أًْٛخ فٙ 

إعطبء صٕرح ٔاضحخ عٍ طجٛعخ رٕسٚع انسكبٌ ٔرجبُٚٓى انُسجٙ عهٗ 

ًْٛخ انُسجٛخ انزٙ رحزهٓب كم ٔحذح إدارٚخ يسزٕٖ انٕحذاد ٕٔٚضح األ

ٔٚعزف انزٕسٚع انُسجٙ ثأَّ َسجخ انًئٕٚخ نًب ٚصٛت كم ٔحذح يٍ يجًٕع 

انسكبٌ، ٔإٌ ْذِ انُسجخ رخزهف سيبَٛب ٔيكبَٛب حست أًْٛخ انًكبٌ، 
(8)

، 

( 3، 7ٔنزٕضٛح انصٕرح ثشكًم أفضم يٍ خالل ثٛبَبد انجذٔل )

 انسكبٌ ٔفك ثالثخ يسزٕٚبد: ( ًٚكٍ دراسخ3، 7ٔانخزٚطزٍٛ )

 %(:10انمستىي األول أكثز مه ) (1

%( من جممة 72يتمثل في الوحدات التي تزيد فييا نسبة السكان عن )
%( يٍ 1343انسكبٌ يُطمخ انذراسخ، ٔرًثهذ فٙ انهطٛف يشكهخ ثذنك َسجخ )

فهى  1616، ايب خالل رمذٚزاد 1663يجًٕع سكبٌ انمضبء خالل رعذاد 

شٛئب ٔيب سال انهطٛف ٚسٛطز عهٗ انًسزٕٖ األٔل ٔشكم ٚخزهف االيز 

 %( يٍ يجًٕع انسكبٌ يُطمخ انذراسخ11131َصٛت َسجٙ ثهغ )

 1997( التوزيع النسبي لسكان قضاء الهارثة حسب الوحدات اإلدارية لتعداد  3جدول)
 1991تعذاد 

 %3مه انمستىي انثبنث اقم  %(10-3انمستىي انثبوٍ ) % 10انمستىي االول أكثز 

انىسبت  انىحذة اإلدارَت   انىسبت انمئىَت  انٕحذح االدارٚخ

 انمئىَت 

انىسبت  انىحذة اإلدارَت

   انمئىَت

انعُجز٘  1343 انهطٛف

 ٔانًشبٌ 

 113 أثٕ يحًز  5

 

 

 

 

 117 انًعٛذ٘ انجُٕثٙ  343 انًبجذٚخ 

 1 انعسبفٛخ  311 انحالف 

 617  انًسحت 3 انزسبنخ 
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 618  انصجز٘ 3 انصُٛخ 

   018 يزكش انُبحٛخ 

 0 انجٕ حهٕح 

 313 حًزاَبٌ 

 743  ثذراٌ

 743  انعهٙ

طالع انًعٛذ٘ 

  ٔحًزاَبٌ

740 

 741  يعبٔٚخ

 741 حزٚز

انًعٛذ٘ 

 انشًبنٙ

7 

 7 كٕنٛبٌ 

 7 شهّٓ

 549 وحذاث  5 1641 وحذاث  16 1444 وحذة واحذة 

جمهورية العراق، وزارة التخطيط، الجهاز المركزي لإلحصاء ، المصدر:  
مديرية احصاء محافظة البصرة نتائج تقديرات السكان لسنة 

 ،بيانات غير منشورة.2121
( التوزيع النسبي لسكان قضاء الهارثة حسب الوحدات اإلدارية  4جدول)

 2121لتقديرات 
 2020تقذَزاث 

 %3انمستىي انثبنث اقم مه  %(10-3انمستىي انثبوٍ ) % 10انمستىي االول أكثز 

انىحذة  انىسبت انمئىَت  انىحذة اإلدارَت   انىسبت انمئىَت  انىحذة االدارَت

 اإلدارَت

انىسبت 

   انمئىَت

 2.1 انصىبعُت  9.9 مزكز انىبحُت  1144 انهطُف 

 

 

انمعُذٌ  6.2 انعىدَت  

 انجىىبٍ 

2.6 

 2.4 أبى محمز  5.4 انشبو 

انمعُذٌ  4.9 انبى حهىة 

 انشمبنٍ 

2.3 

 2.1 حزَز  4.3 كىنُبن 

 2 حمزَىبن  4.1 انزسبنت 

طالع انمعُذٌ 

 وحمزاوبن 

انعىبزٌ  4.1

 وانمشبن 

1.1 

 1.5 انذواٌ  4.0 انطهُعت 
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 1.2 شههت  3.9 انشهذاء 

 1.2 انسالو  3.1 بذران 

 1 انمسحب  3.6 نعهٍ ا

انحمبست  3.2 معبوَت 

 واالحُمز 

0.6 

 0.6 انحالف  3.1 انعسبفُت 

او انجذر  3.0 انصُىخ 

 وانشهُجت

0.6 

 0.2 انصجزٌ  3 انمبجذَت 

 0.2 او انحىانٍ  

 0.2 أبى طزفت 

 0.1 انغهُضت 

 0.1 هىر انحمبر 

 0.05 هىر انكزمت 

 0.02 نمىذورٌ ا

انطىبت 

 وانىخُهت 

0.02 

أراضٍ 

 انعهىي وانهذة

0.01 

 23.4 وحذة  23 65.2 15 11.4 وحذة واحذة

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

، 2121البصرة نتائج تقديرات السكان لسنة  مديرية احصاء محافظة
 .غير منشورة بيانات
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 1997( التوزيع النسبي حسب الوحدات اإلدارية في قضاء الهارثة لتعداد 3خريطة )
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
   
 (3المصدر: باالعتماد عمى بيانات جدول ) 
 

 2121رات ( التوزيع النسبي حسب الوحدات اإلدارية في قضاء الهارثة لتقدي4خريطة )
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  (4المصدر: باالعتماد عمى بيانات الجدول )        
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 %(:11-3المستوى الثاني ) (2
%( من جممة السكان اليارثة، وةد تمثمت في 72-3يشمل الوحدات التي يتراوح نصيبيا النسبي بين )

، الصينخ ،  وىي )العنبري والمشان ، الماجدية، الحالف، الرسالة 7991( وحدات في تعداد 74)
مركز الناحية، البو حموة، حمرينان ، بدران، العمي، طالع المعيدي وحمرانان، معاوية، المعيدي 

%( من جممة السكان اليارثة، 14,1الشمالي، حرير، كوليان، شمية( مسجمة بذلك نصيب نسبي بمغ )
ناحية، العودية، ( وحدة وىي كل من ) مركز ال75فقد ضم ىذا المستو  ) 0202أما خالل تقديرات 

الشام، البوحموة، كوليان، الرسالة، طالع المعيدي وحمرانان، الطميعة، الشيداء، بدران ، العمي، معاوية 
 %( من مجموع سكان القضاء. 45,0، العسافية، الصينخ، الماجدية( مسجمة بذلك نسبة ةدرىا )

 %:3المستوى الثالث اقل من  (3
( 5%( من جممة السكان والتي تتمثل )3اوح نسبتيا أةل من )يتضمن ىذا المستو  الوحدات التي تتر 

وحدة وىي كل من )أبو محمر، المعيدي الجنوبي، العسافية، المسحب، الصجري( وةد بمغ مجموعيا 
فقد شمل ىذا المستو   0202%( من جممة سكان اليارثة ، أما خالل تقديرات 5,7النسبي مقداره )

المعيدي الجنوبي، أبو محمر، المعيدي الشمالي، حرير، ( وحدة كل من )الصناعية، 03عمى )
حمرينان، العنبري والمشان، الدواي، شمية، السالم، المسحب، الحماسة واالحيمر، الحالف، ام الجدر 
والشميجة، الصجري، ام الحوالي، أبو طرفة، الغميضة، ىور الحمار، ىور الكرمة، المنذوري، الطوبة 

 (% من مجموع سكان اليارثة .03.0لمذة( أي تشكل نسبة ) والنخيمة، أراضي العمو  وا
 مما تقدم يمكن التوصل الى الحقائق االتية:

إذ بمغت نسبة ىذا المستو    0202وتقديرات  7991سيطرة المستو  الثاني عمى تعداد  .1
بسبب ىجرة العديد من السكان  7991%( عمى التوالي، عمى الرغم من تفوق تعداد 45.0، 14,1)

فان ىذه المستو  يحتل  0202راىم الى المناطق المجاورة او الى مدينة اليارثة وحسب تقديرات من ة
الصدارة بسبب زيادة عدد السكان ونموىم وزحفيم بأتجاة القر  فضاًل عن عودة العديد من المياجرين 

بية ، بسبب رغبة السكان في استغالل أراضييم في الزراعة وتر 0223الى ةراىم خاصة بعد عام 
الحيوانات عمى الرغم من الصعوبات التي تواجييم في ىذا المجال منيا عدم توفر اإلمكانيات 
الزراعية من ةبل الحكومة ، وتعرض العديد من مناطق االىوار الى المد الممحي، فضاًل عن عدم 
ر تقديم العون الى المزارعين منيا اعطائيم القروض الميسر  لتحسين المستو  الزراعي، توفي

المبيدات لمكافحة اآلفات الزراعية أد  الى اىمال الزراعة كما ان زيادة معدل الوالدات في السنوات 
األخيرة بفعل ارتفاع المستو  المعاشي وعدم توفر أراٍض مخصصة لمسكن أد  الى تحويل مساحات 

 واسعة من األراضي الزراعية الى سكنية .
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ق المكاني لمعظم الوحدات وذلك من خالل ارتفاع ابتعاد التوزيع النسبي لمسكان عن التناس .2
وتقديرات  7991النصيب النسبي لمسكان وخاصة عمى طول الجيات الشرةية في اليارثة خالل تعداد 

من خالل الدور الذي تمعبو بعض الوحدات باعتبارىا مراكز لإلدارة والمؤسسات الرسمية أو  0202
طق بؤرة تستقطب أعداد كبيرة من السكان لالستفادة من ةربيا منيا، األمر الذي جعل من ىذه المنا

فرص العمل، عمى العكس من ذلك في الجيات الغربية والشمالية الغربية،  وما نالحظو في ىذا 
وامتد  7991( وحدة خالل تعداد 73المستو  عمى الرغم ان عدد الوحدات في ىذا المستو  بمغ )

%( 03,0، 30,7سب ضئيمة من السكان تراوح مقدارىا )( وحدة اال انيا لم تشكل اال ن03ليشمل )
 عمى التوالي من نسبة سكان اليارثة.

 المبحث الثاني
 تغير توزيع السكان

مجال السكان إلى يعرف التغّير بأنو االختالف، وعمد الباحثون في الجغرافية وخاصة الباحثون في 
استخدام المصطمح ليشير الى الفرق في توزيع الظاىرة السكانية بين تاريخين معمومين سواء من حيث 
الزيادة أو النقصان، وال شك أن التوزيع العددي والنسبي لمسكان يبقى دوما معّرضًا لمتغّير، كنتيجة 

واألةاليم تبعًا لممراحل الزمنية التي يمر اختالف األىمية االةتصادية والسياسية واالجتماعية لممناطق 
بيا، وعن طريق التغير الكمي يمكن الكشف عن المقدار الذي يحصل في تغير القوة النسبية لتوزيع 
السكان في كل وحدة إدارية، من خالل أخذ مقدار االختالف بين نسبة توزيع السكان في كل وحدة 

، وعمى أساس ما تقدم  فإن (4)ين تاريخين محددين إدارية من أجمالي عدد سكان منطقة الدراسة ب
دراسة مقدار التغير الذي يحاصل في حجم السكان خالل مدة زمنية محددة يكشف عن تباين ةدرة 
المناطق المختمفة في خمق مسالك جاذبة لمسكان سواء كانت تمك المسالك طبيعية أم مشاريع خدمية 

 ي وتشخيص مسبباتو.   أم تنموية، وتحديد اتجاىات النمو السكان
 وىناك عدة طرائق لقياس التغير الحاصل في التوزيع الجغرافي لمسكان منو:

  المطمق التغير .1
يعني التغير المطمق معرفة أعداد السكان في كلِّ وحدة إدارية من وحدات منطقة الدراسة           

الفرق بين عدد ، إذ أن حساب عمى مد  مدة الدراسة لغرض معرفة التغير في العدد المطمق لمسكان
. فمن (1) في العدد المطمق بين تاريخين معمومينسكان كل وحدة إدارية يمثل مد  التغير الحاصل 

( نجد ان التغيير في اعداد السكان كان واضحًا في كل من 5( والخريطة )5خالل معطيات الجدول)
شام، العمي، العسافية، البوحموة، البدران، )الطميعة، مركز الناحية، المطيف، العودية، حي الشيداء، ال

الدواي، الصناعية، المعيدي الجنوبي، معاوية، طالع المعيدي وحمرانان، كوليان( مقابل ظيور 
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االتجاه السالب ليذا التغيير المطمق في )الصينخ، الرسالة، شميو ، المعيدي الشمالي، حمرينان، 
لنخيمة، أبو طرفة، ام الجدر والشميجة، الحماسة المسحب، أبو محمر، حرير، الصجري، الطوبة وا

واالحيمر، الغميضة، المنذوري، أراضي العمو  والمذه، ىور الحمار، ىور الكرمة، ام الحوالي، 
والخرائط صورة  الحالف، الماجدية، العنبري والمشان( ولتدليل عمى ذلك تظير الدرجات المعيارية

 اليارثة والذي يتميز بالمستويات األتية:أكثر دةة ومصداةية لمتغيير المطمق في 
 فأكثر(: 1المستوى األول )+ .1

( وحدات والتي تتمثل بكل من )الطميعة، مركز 4في ) 0202-7991يتمثل ىذا المستو  لمفترة من 
الناحية، المطيف، العودية، حي الشيداء، الشام( األمر الذي يشير الى رغبة السكان في السكن 

مركز القضاء وذلك نتيجة ما يتوفر بو من مشاريع اةتصادية وخدمية بالمناطق القريبة من 
واالجتماعية، فضاًل عن تركز معظم الدوائر الحكومية الرسمية أو ةرب ىذه المناطق من مركز ةضاء 
البصرة إذ تتوفر ىذه الدوائر والمؤسسات باختالف انوعيا، فضاًل عن عمل أغمب السكان في أعمال 

 ا يجعل ةرب المسافة عامل في جعل ىذه المناطق أكثر جاذبية مقارنة بغيرىا.دخل مركز البصرة مم
 2121-1997( التوزيع المطمق حسب الوحدات االدارية لسكان الهارثة حسب تعداد 5جدول )

 الدرجة المعيارية التغيير المطمق 2121عدد السكان  1997السكان   الوحدة االدارية ت 
 2.0004 0701 4792 3343  العمي 7
 0.0079- 5577- 977 4514  الحالف 0
 7.0200 4755 4755 2  الطميعة 3
 2.1245 0019 5320 705  العسافية 0
 2.0094 0757 7719 5307 البوحموة 5
 0.2100 9709 75253 5920  مركز الناحية 4
 2.0427 0955 4311 3000  البدران 1
 2.7599 0473 0473 2 الدواي 7
 7.3274 4577 79424 73295  المطيف 9
 2.9074- 7710- 5293 4045  الصينخ 72
 2.3797- 137 1724 4347  الرسالة 77
 2.1035- 010- 0724 0517  شمية 70
 7.7327- 7190- 0991 4179  الماجدية 73
 0.5727 72431 72431 2  العودية 70
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 7.3934 4705 4705 2 حي الشيداء 75
 2.2244- 0200 0200 2  السالم 74
 2.1310 0570 0570 2  الصناعية 71
 0.2947 9004 9004 2  الشام 77
 2.3522 3040 0043 7027  المعيدي الجنوبي 79
 2.7045 0541 5079 0900  معاوية 02
طالع المعيدي  07

  وحمرانان
3303 4977 3405 2.0400 

 2.0044- 7093 0290 0199  المعيدي الشمالي 00
 2.1304 0515 1077 0124  كوليان 03
 2.7371- 113- 3092 0243  حمرينان 00
 2.0157- 7705 7437 573  المسحب 05
 2.7077- 7453 0730 0019  أبو محمر 04
 7.7000- 0755- 0947 1703  العنبري والمشان 01
 2.3020- 925 3477 0114  حرير 07
 2 2 2 2 الخورة  09
 2.5571- 773 070 009  الصجري 32
 2.5911- 04 04 2  الطوبة والنخيمة 37
 2.5072- 040 040 2  أبو طرفة 30
 2.0957- 7259 7259 2  ام الجدر والشميجة 33
 2.3007- 941 941 2  الحماسة واالحيمر 30
 2.5430- 703 703 2  والغميضة 35
 2.5901- 03 03 2  المنذوري 34
أراضي العمو   31

  والمذة
2 7 7 -2.4209 

 2.5143- 99 99 2  ىور الحمار 37
 2.5774- 77 77 2  ىور الكرمة 39
 2.0970- 345 345 2  ام الحوالي 02
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 - - - - طالع ام مسجد  07
 - - - - ام ايزاز  00
   171272 91667 المجموع 
    2166.7948 المتوسط الحسابي  
    3414.2881 االنحراف المعياري 

 
راق، وزارة التخطيط، الجهاز المركزي لإلحصاء، المجموعة اإلحصائية المصدر: جمهورية الع

 .11(، ص1997السنوية لسنة )
جمهورية العراق، وزارة التخطيط، الجهاز المركزي لإلحصاء، مديرية إحصاء البصرة، لسنة  -

2121. 
 2121قائمقامية قضاء الهارثة، قسم القانونية، جرد المختارين، بيانات غير منشورة،  -
 (:1المستوى الثاني )+ .2

( وكان ىذا المستو  من نصيب كل 0202-7991( وحدات لمفترة من )72شمل ىذا المستو  )
)العمي، العسافية، البوحموة، البدران، الدواي، الصناعية، المعيدي الجنوبي، معاوية، طالع المعيدي 

عوامل الجذب التي تتوفر في  وحمرانان، كوليان( عمى التوالي. الذي يشير الى وجود نوع مشابو من
 المستو  األول من مقدار الخدمات وغيرىا.

 (:1-المستوى الثالث ) .3
( ٔحذح ْٔٙ كم يٍ ) انصُٛخ، اانزسبنخ، شهّٓ، انًعٛذ٘ انشًبنٙ، حًزُٚبٌ، 16شًم ْذا انًسزٕٖ )

جخ، انسالو انًسحت، أثٕ يحًز، حزٚز، انصجز٘، انطٕثخ ٔانُخٛهخ، أثٕ طزفخ، او انجذر ٔانشهٛ

انحًبسخ ٔاالحًٛز، انغهٛضخ، انًُذٔر٘، أراضٙ انعهٕٖ ٔانهذح، ْٕر انحًبر، ْٕر انكزيخ، او 

انحٕانٙ( عهٗ انزٕانٙ األيز انذ٘ ٚعكس اَخفبض انزغٛٛز انًطهك نهسكبٌ فٙ ْذا انًسزٕٖ، َزٛجخ نمهخ 

لزصبدٚخ، يمبرَخ عٕايم انجذة انسكبَٙ فٙ ْذِ انًُبطك فضالً عٍ لهخ اإليكبَٛبد االجزًبعٛخ ٔاال

 ثًب رٕفزِ يزكش انُبحٛخ سبثمبً ٔانمضبء حبنٛبً ٔانًُبطك انمزٚجخ يُٓب1

 فأكثز(: 1-انمستىي انزابع ) .4

رًثم ْذا انًسزٕٖ فٙ ثالس ٔحذاد ْٔٙ كم يٍ ) انحالف، انًبجذٚخ، انعُجز٘ ٔانًشبٌ( االيز انذ٘ 

فضاًل  خ انًٓبجزٍٚ فٙ ْذِ انًُبطكٚعكس رشبثّ عٕايم انجذة ٔانخذيبد انًمذيخ ْٔذا يب ٕٚضحّ له
عن ان ىذه الوحدات تعد من الوحدات الزراعية التي تتميز بزراعة أشجار النخيل إذ يعمد المزارعون 
تصدير ما يزرعونو الى سوق الناحية وىو سوق الكرمة الشيير فضاًل عن األسواق القريبة من اليارثة 

عد عمى ذلك ىو موةع وةرب ىذه الوحدات من نير ميل( وبقية أسواق المحافظة، سا 5منيا سوق )
 كرمة عمى وتفرعاتو إذ يوفر ليم ما يحتاجونو من المياه، فضاًل عن وجود التربة الجيدة.
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 (2121وتقديرات 1997( التغير المطمق حسب الوحدات االدارية في قضاء الهارثة )لتعداد 5خريطة )
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
      

(5نات جدول )المصدر: باالعتماد عمى بيا
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  التغيير النسبي .0
تعد ىذه النسبة من الطرائق الميمة لقياس مد  التغير في نسبة السكان وتوزيعيم بين تعدادين 

( بأن التغير النسبي جاء متباينًا بدرجة واضحة بين 4( والخارطة )4مختمفين. إذ يظير الجدول )
رات مختمفة وفقًا لمدرجة المعيارية والتي الوحدات االدارية عمى مد  التعدادين بدليل أنو أخذ مسا

 تمثمت باآلتي: 
 فأكثر(: 1المستوى األول )+ .1

 7991كان ىذا المستو  من نصيب )العسافية، المعيدي الجنوبي، كوليان، المسحب( لتعداد 
( 7,570، 7,700، 0,244، 0,543إذ سجمت ىذه الوحدات درجة معيارية بمغت ) 0202وتقديرات 

%( عمى التوالي، ويمكن تفسير 079,0، 749، 017,4، 500,9نسبة تغيير بمغت )عمى التوالي، ب
سبب ذلك نتيجة اعتبار بعضيا بأنيا تأتي ضمن موةع ةريب من جميع المؤسسات اإلدارية والخدمية 
سواء كان عمى مستو  ناحية أم عمى مستو  القضاء حاليًا، مما أد  الى استقطابيا لمكثير من 

ة والمتوسطة والمؤسسات الرسمية ، مما جعل ىذه المناطق بؤرة وذات صفات أفضل المشاريع الصغير 
من غيرىا من بقية وحدات القضاء من حيث جذب السكان لمعمل فضاًل عن وجود نوع من التباين 

 غير عادل في توزيع الخدمات اذا ما ةورنت بغيرىا. 
 2121وتقديرات1997ثة لتعداد ( التغيير النسبي لموحدات اإلدارية لقضاء الهار 6جدول )

 انذرجت انمعُبرَت 2020 -1991%  انتغُُز انىسبٍ 2020عذد انسكبن  1991انسكبن  انىحذة االدارَت ث

 61776 5316 0166 7707  انعهٙ  .1

 11110- 5316- 655 0830  انحالف  .2

 6 6 0588 *6  انطهٛعخ  .3

 31807 83116 8763 518  انعسبفٛخ  .4

 61685 8718 5136 8715 انجٕحهٕح  .5

 61661 18316 18687 8663  يزكش انُبحٛخ  .6

 61706 5017 0733 7311  انجذراٌ  .1

 6 6 1017 6 انذٔا٘  .9

 61617 3613 16060 17668  انهطٛف  .9

 61060- 1513- 8667 0108  انصُٛخ  .10

 61713- 1118 3160 0705  انزسبنخ  .11

 61061- 1517- 1160 1835  شهٓخ  .12

 61033- 1017- 3663 0356  انًبجذٚخ  .13

 6 6 16073 6  انعٕدٚخ  .14

 6 6 0518 6 حٙ انشٓذاء  .15

 6 6 1633 6  انسالو  .16

 6 6 3853 6  انصُبعٛخ  .11

 6 6 6110 6  انشبو  .19

 11600 13110 3307 1161  انًعٛذ٘ انجُٕثٙ  .19
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 61733 5315 8356 1611  يعبٔٚخ  .20

طالع انًعٛذ٘   .21

ٔحًزا

  َبٌ

7737 0655 16616 61806 

 61665- 3011 3661 1366  ًبنٙانًعٛذ٘ انش  .22

 11111 10616 3151 1360  كٕنٛبٌ  .23

 61066- 1616- 7166 3607  حًزُٚبٌ  .24

 11853 11611 1075 817  انًسحت  .25

 61136 0010 3171 1336  أثٕ يحًز  .26

 61631- 8517- 1605 3117  انعُجز٘ ٔانًشبٌ  .21

 61173- 7110 7051 1330  حزٚز  .29

 - - 6 6 انخٕرح   .29

 61761 3616 311 116  انصجز٘  .30

 6 6 10 **6  انطٕثخ ٔانُخٛهخ  .31

 6 6 103 6  أثٕ طزفخ  .32

 6 6 1686 6  او انجذر ٔانشهٛجخ  .33

 6 6 603 6  انحًبسخ ٔاالحًٛز  .34

 6 6 137 6  ٔانغهٛضخ  .35

 6 6 37 6  انًُذٔر٘  .36

أراضٙ انعهٕٖ   .31

  ٔانهذح

6 5 6 6 

 6 6 66 6  ْٕر انحًبر  .39

 6 6 51 6  ْٕر انكزيخ  .39

 6 6 708 6  او انحٕانٙ  .40

 6 6 6 6 طالع او يسجذ   .41

 6 6 6 6 او اٚشار   .42

   111212 90661 انمجمىع 

    41.16 انمتىسظ انحسببٍ  

    109.63 االوحزاف انمعُبرٌ 

المصدر: جمهورية العراق، وزارة التخطيط، الجهاز المركزي لإلحصاء، المجموعة اإلحصائية 
 .11(، ص1997السنوية لسنة )
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 (2121وتقديرات1997( التغيير النسبي حسب الوحدات اإلدارية في قضاء الهارثة )لتعداد 6خريطة )
 
 
 
 
 
 
 

 (6المصدر: باالعتماد عمى بيانات جدول )      
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 المستوى الثاني )+ صفر(  -2
لمطيف، ( وحدات وتمثمت في )العمي، البو حموة، مركز الناحية، بدران، ا9استحوذ ىذا المستو  عمى )

، 2,257، 2,339معاوية، طالع المعيدي وحمرانان، الصجري(، مسجمة بذلك درجة معيارية بمغت )
( عمى التوالي، مقابل نسبة تغير 2,327، 2,719، 2,569، 2,203،2,010، 2,342، 2,990
 %( عمى التوالي.12,9، 44,4، 729، 71,7، 09,1، 74,9، 750,9، 53,5، 70بمغت )

 صفر(:   -المستوى الثالث ) -4
( وحدات وىي كل من )الصينخ، الرسالة، شمية، الماجدية، المعيدي 7وتمثل ىذا المستو  في )

، 2,301-، 2,424-الشمالي، حمرينان، العنبري والمشان، حرير( وةد سجمت درجة معيارية بمغت )
( عمى التوالي، أما نسبة التغيير 2,730-، 2,917-، 2,429-، 2,227-، 2,411-، 2,420-

 %( عمى التوالي.30,4، 57,3-، 79، 04,7، 04,3-، 77,3-، 77,5، 77,1-فقد بمغت )
 فأكثر(:  1-المستوى الرابع ) -2

-اةتصر ىذا المستو  عمى وحدة واحدة تمثمت في الحالف وةد سجمت درجة معيارية بمغت )
 %(.70,9-( مقابل نسبة تغير )7,074

  -مما تقدم نستنتج الحقائق اآلتية: 
( عمى معظم الوحدات 2-( )2والتشابو في سيطرة المستو  الثالث والمستو  الثاني )+التقارب  .1

 % من مجموع الوحدات فييا. 11,0األدارية في اليارثة، بدليل استحواذه عمى 
( لكل مستوٍ ، 7، 0بينما تقارب المستو  األول والرابع في الرصيد الوحدات االدارية البالغ ) .2

المرتبة االدارية لموحدات ومقدار الخدمات الحاصمة عمييا وفرص العمل األمر الذي يدلل عمى أن 
 الزالت تمعب دورًا فعااًل في جذب السكان ورسم صورًا متباينة في توزيعيم.
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 :دليل التغيير -7
ىي طريقة أخر  تعتمد من اجل ةياس تغيير التوزيع النسبي لسكان في منطقة الدراسة إذ يشير 

وتقديرات  7991لسكان اليارثة ةد تباين بشكل واضح لمفترة ما بين تعداد  ( دليل التغير1الجدول )
%( في 090.13%( في الطوبة والنخيمة مقابل )5عمى مستو  الوحدات حيث سجل ) 0202

%( ما عدا وحدتين ويمكن أن يوضح 722المعيدي الجنوبي وةد تجاوزت جميع الوحدات نسبة )
مستويات توزيعية لدليل التغيير في توزيع السكان لمفترة  ( وجود أربعة1( والخريطة )1الجدول )

 وىي كاالتي: (7)(7991-0202)
 فأكثر: 1المستوى األول +  .1

( وحدات العسافية، المعيدي الجنوبي، المسحب مسجاًل درجات معيارية 3تمثل ىذا المستو  في )
 %( عمى التوالي. 022، 022، 372( عمى التوالي، بتغيير بمغ )7,522، 7,522، 3,2973بمغت )

 المستوى الثاني + صفر: .2
( وحدات وىي كل من )العمي، مركز الناحية، بدران، معاوية، طالع المعيدي 4يشمل ىذا المستو  )

، 2,2557، 2,5441، 2,2747وحمرانان، كوليان( مسجمة بذلك درجات معيارية مقدارىا )
، 722، 722، 735,3، 91,0)( عمى التوالي، بنسبة تغير بمغت 2,4774، 2,0559، 2,2557
 %( عمى التوالي. 703,3، 773,7

 2121وتقديرات1997( دليل التغير لموحدات اإلدارية لمهارثة لتعداد 7جدول )
 انذرجت انمعُبرَت دنُم انتغُُز 2020عذد انسكبن  1991انسكبن   انىحذة االدارَت ث 

 61610 6311 710 713  انعهٙ  .1

 11136- 517 610 311  انحالف  .2

 6 6 3 6  انطهٛعخ  .3

 71661 716 711 1  انعسبفٛخ  .4

 61177- 56 315 0 انجٕحهٕح  .5

 61800 17817 515 018  يزكش انُبحٛخ  .6

 61688 166 713 713  انجذراٌ  .1

 6 6 118 6 انذٔا٘  .9

 61130- 3611 1113 1313  انهطٛف  .9

 61331- 3115 7 3  انصُٛخ  .10

 61837- 8518 311 3  انزسبنخ  .11

 61511- 36 111 7  شهٓخ  .12

 61563- 3618 7 313  انًبجذٚخ  .13

 6 6 011 6  انعٕدٚخ  .14

 6 6 716 6 حٙ انشٓذاء  .15

 6 6 111 6  انسالو  .16

 6 6 113 6  انصُبعٛخ  .11
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 6 6 813 6  انشبو  .19

 11866 166 110 117  انًعٛذ٘ انجُٕثٙ  .19

 61688 166 711 711  يعبٔٚخ  .20

 61188 11715 311 710  طالع انًعٛذ٘ ٔحًزاَبٌ  .21

 61151- 3010 117 7  انًعٛذ٘ انشًبنٙ  .22

 61051 13717 317 7  كٕنٛبٌ  .23

 61377- 3813 1 313  حًزُٚبٌ  .24

 11866 166 1 618  انًسحت  .25

 61168- 5515 113 113  أثٕ يحًز  .26

 11657- 11118 113 5  انعُجز٘ ٔانًشبٌ  .21

 61311- 0313 111 711  حزٚز  .29

     انخٕرح  .29

 -61310 0040 641 617  انصجز٘  .30

 6 6 6161 6  انطٕثخ ٔانُخٛهخ  .31

 6 6 6161 6  أثٕ طزفخ  .32

 6 6 611 6  او انجذر ٔانشهٛجخ  .33

 6 6 610 6  انحًبسخ ٔاالحًٛز  .34

 6 6 610 6  ٔانغهٛضخ  .35

 6 6 611 6  انًُذٔر٘  .36

 6 6 6161 6  أراضٙ انعهٕٖ ٔانهذح  .31

 6 6 6161 6  ْٕر انحًبر  .39

 6 6 611 6  ْٕر انكزيخ  .39

 6 6 6168 6  انحٕانٙ او  .40

 - - - - طالع او يسجذ   .41

 - - - - او اٚشار   .42

   166 166 انًجًٕع 

    60415 انًزٕسظ انحسبثٙ  

    06410 االَحزاف انًعٛبر٘ 

المصدر: جمهورية العراق، وزارة التخطيط، الجهاز المركزي لإلحصاء، المجموعة اإلحصائية 
 .11(، ص1997السنوية لسنة )

ورية العراق، وزارة التخطيط، الجهاز المركزي لإلحصاء، مديرية إحصاء البصرة، لسنة جمه -
2121  
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 (2121وتقديرات 1997( دليل التغيير لموحدات اإلدارية لقضاء الهارثة )لتعداد 7خريطة )
 

 
 
 
 

 
 

 (7المصدر: باالعتماد عمى بيانات جدول )             
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 صفر: –المستوى الثالث    .3
( 77ىذا المستو  المركز األول في عدد الوحدات إذ تمثل ىذا المستو  في ) احتل

وحدة وىي كل من )البو حموة، المطيف، الصينخ، الرسالة، شمية، الماجدية، حمرينان، 
-، 2,033-المعيدي الشمالي، أبو محمر، حرير، الصجري( بدرجة معيارية بمغت )

2,004 ،-2,117 ،-2.503 ،-2.770 ،-2.720 ،-2.133 ،-2.070 ،-
، 735,3، 72( عمى التوالي، بنسبة تغير بمغت )-2.004، 2.077-، 2.725
%( عمى 44,4، 41,1، 77,7، 14,4، 05,0، 02,5، 02، 57,5، 00,7، 19,7

 التوالي. 
 :1-المستوى الرابع  .4

لم يحَظ ىذا المستو  اال بوحدتين إذ تمثل في كل من )الحالف، العنبري والمشان( 
، 7,3( عمى التوالي، ونسبة تغيير بمغت )7,273-، 7,012-يارية بمغت )بدرجة مع
 %( عمى التوالي.07,05

 االستنتاجات:       
يستمر الحراك االداري في تأثيره الفعال في تباين دليل التغير لموحدات االدارية إذ  .1

ة مقتصرًا كان لالنحياز وعدم العدالة في تقديم الخدمات والمشاريع التنموية واالةتصادي
 عمى مركز القضاء والمناطق القريبة.

غياب فرص العمل واةتصارىا عمى مركز القضاء، كان المتحكم في ايجاد نوع من  .2
الحراك السكاني المكاني باتجاه تمك الفرص واستغالليا، األمر الذي كان لو االثر في 

 .تشويو صورة التوزيع السكاني
ناسق المكاني لمعظم الوحدات وذلك من خالل ابتعاد التوزيع النسبي لمسكان عن الت .3

ارتفاع النصيب النسبي لمسكان وخاصة عمى طول الجيات الشرةية في اليارثة خالل 
من خالل الدور الذي تمعبو بعض الوحدات باعتبارىا  0202وتقديرات  7991تعداد 

مناطق مراكز لإلدارة والمؤسسات الرسمية أو ةربيا منيا، األمر الذي جعل من ىذه ال
بؤرة تستقطب أعداد كبيرة من السكان لالستفادة من فرص العمل، عمى العكس من 

 ذلك في الجيات الغربية والشمالية الغربية،  
 المقترحات: 

وضع بعض الخطط واإلجراءات التي تكون ميمتيا تعمل عمى اشغال األراضي  .1
بية والجنوبية الغربية الخالية من السكان او القميمة السكان المنتشرة في الجيات الغر 
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من القضاء، ويكون ذلك من خالل توفير مواةع لمنمو تعمل كمركز لالستقطاب 
 السكاني.

اتباع سياسة سكانية تيدف الى تنمية الثروة البشرية في القضاء كما ونوعا،  .2
وذلك الن ةضاء اليارثة من المناطق التي تعاني من الفقر السكاني ةياسا بالموارد 

 التي يتمتع بيا القضاء، االةتصادية 
إةامة بعض المشاريع الصناعية المرتبطة بالنشاط الزراعي وتوزيعيا بشكل  .3

متناسق عمى الوحدات اإلدارية وخاصة الوحدات التي تعاني من ةمة وانعدام السكان 
 فييا.
 

 والمراجع:المصادر 
                                                           

حطٍٍ ػهٍٕي َاطر انسٌادي، ذثاٌٍ خظائض انطكاٌ ٔانًؤشراخ انرًٌُٕح فً يًهكح انثحرٌٍ نهًذج  .4
رج(، جايؼح تغذاد، كهٍح اَداب، ٔافالٓا انًطرمثهٍح، اعرٔحح دكرٕراِ )غٍر يُشٕ 2004 -4994
 .44، ص 2006

رَا ػثذ انحطٍ انكٍرة، ضٍاء جؼر ػثذ انسْرج، انرٕزٌغ انًكاًَ نطكاٌ يحافظاخ انفراخ األٔضظ  .2
انؼذد  ،25، يجهح انؼهٕو اإلَطاٍَح، انًجهذ2024انًطرمثهٍح نؼاو  ّ( ٔذٕلؼاذ2002-2044)

 . 5، ص2044انثانث، اٌهٕل
ذغٍر انرٕزٌغ انجغرافً نطكاٌ االْٕار فً انؼراق ٔحركرٓى انًكاٍَح تٍٍ  ػثاش فاضم انطؼذي، "  .3

(، انجايؼح األردٍَح، ػًاٌ، 22)انًجهذ (، 4"، يجهح دراضاخ، انؼذد ) 4942-4922ػايً 
 .200، ص4994

 54ػثاش فاضم انطؼذي، جغرافٍح انطكاٌ، يظذر ضاتك، ص .4
، 2002انفكر نهغثاػح ٔانُشر ٔانرٕزٌغ،  ، دار2ػثذ ػهً انخفاف، جغرافٍح انطكاٌ أضص ػايح، ط .5

 93ص

 . 15، ص1984مكي محمد عزيز ورياض السعدي، جغرافية السكان، مطبعة جامعة بغداد، بغداد،  .6
دار ٔائم نهُشر،  األٔنى،انغثؼح  انطكاٌ(،ٌَٕص حًادي ػهً، يثادئ ػهى انذًٌغرافٍح )دراضح  .7

 409، ص2040 ػًاٌ،

 ما نهًؼادنح االذٍح:اضرخرجد انذرجح انًؼٍارٌح ٔف 
  ؘش -د = ش
 ع         

 حٍث اٌ د = انذرجح انًؼٍارٌح
 ش= أي لًٍح يٍ لٍى انًرغٍر

 = انٕضظ انحطاتً نمٍى انًرغٍر ؘش
 ع= االَحراف انًؼٍاري

انًظذر: حطٍٍ ػهٍٕي َاطر انسٌادي، ذثاٌٍ خظائض انطكاٌ ٔانًؤشراخ انرًٌُٕح فً يًهكح انثحرٌٍ  
 .53فالٓا انًطرمثهٍح، يظذر ضاتك، ص ٔا 2004-4994نهًذج 

 

 
(p2-p1) /P_1  ×100 =                                                                                                             
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 اضرخرجد انرغٍر انُطثً تانًؼادنح أػالِ إر اٌ:  

R                ًانرغٍر انُطث =     

 P1  = ػذد انطكاٌ فً انرؼذاد االٔل 

          P2 ًَػذد انطكاٌ فً انرؼذاد انثا = 

، 4925نهًسٌذ راجغ: ػثذ انًجٍذ انفراج، األضص اإلحظائٍح نهذراضاخ انطكاٍَح، دار انُٓضح، انماْرج،  
 .442ص

 اضرخرج دنٍم انرغٍر تانًؼادنح انرانٍح:  (8)
                              

 انرٕزٌغ انُطثً نهٕحذاخ فً انرؼذاد انالحك                        
 400×     دنٍم انرغٍر =    ____________________________         

 انرٕزٌغ انُطثً نهٕحذاخ فً انرؼذاد انطاتك                        
 

 انًظذر:  
االَثار ٔحركاذّ انًكاٍَّ نهًذج يٍ ػاو  حطٍٍ ػهً ػثذ يحًذ انرأي، ذغٍر ذٕزٌغ ضكاٌ يحافظح            

 .302، ص 4999)اعرٔحح دكرٕراِ(، غٍر يُشٕرج، كهٍح اَداب، جايؼح تغذاد،  4922-4992
 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


