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 الخالصة : 

لقد جاء البحث بمقدمة ومبحثين شممت المقدمة حدود منطقة الدراسة وىدف البحث ومشكمة          
وفرضية البحث ومنيجيتو ثم تناول المبحث األول التوزيع النسبي لمسكان في محافظة بابل بحسب وحداتيا 

%( لعام 30وقد ظير من خالل النسب بأن اعالىا سجمت في مركز قضاء الحمة إذ بمغت ) اإلدارية
، اما أدنى نسبة فقد احتمتيا كل من ناحية 2007%( لعام 2993و)1997( لعام 2995و) 1987

 االسكندرية وناحية المدحتية وقضاء الياشمية . 
نز ومعامل جيني بغية الكشف عن مدى التركيز اما المبحث الثاني فقد تم خاللو تطبيق منحنى لور         

فقد بمغ معامل جيني  1997%( اما في عام 52إذ بمغ معامل جيني ) 1987في توزيع السكان لعام 
%( وقد تبين ان سمة التركيز ىي السائدة في 5296فقد بمغ معامل جيني ) 2007%( وفي عام 5597)

 المدن وحول مجاري األنيار أو مع امتدادات الطرق.المحافظة وذلك يعود الى تركز السكان في مراكز 
 الكممات المفتاحية :

    محافظة ـــــــــ بابل التركز ــــــــ السكاني ـــــــــ طرق ــــــــ قياسو ـــــــــتحميل ــــــــ  مكاني ـــــــــ          

Abstract  

        The research is deals with Acknowledgement and two sections. 
The Acknowledgement is including the study region boundaries, and 
research aim, and it,s methodology, problem, hypothesis. The first 
section is deals with inhabitant proportionally distribution in Babylon 
Governorate according to managerial unities, the high percent is 
recorded in AL-Hilla judiciary center about (30%) 1987 year , (29.5%) 
1997 year , (29.3%) 2007 year, for less percent in AL- Hashimiya, AL-

Medhateya, Al-Eskandriya districts .                                            

        The second sectron has applying (Lorenz) Curve, (Jeney) 
coefficient which to exposure to concentration range in population 
distribution for 1987 year, (Jeney) cofficient about (52%), in 1997 
(55.7%), 2007 year (52,6%).                                                       
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        The rescert is explained the population concentrat in citees 
centries, rivers arround or with ways stretchirg .                               

Keywords 
Analysis-  spatial-   population -  concentration -  measurement  
methods-Babil-province                                                                                                    

 
 المقدمة : 

تعد دراسة توزيع السكان وتركزىم من األمور الميمة في جغرافية السكان فيي النافذة التي تكشف         
السكاني فوق الحيز  ضغطالو ثقل التباين توزيع وحجم السكان في الوحدات االدارية فضاًل عن مدى 

ناصر الدراسة لذا تعد دراسة توزيع السكان وتركزىم من أكثر ع (1)المساحي من األرض القائمين عمييا.
-بالمكان ويشكل اإلطار الجغرافي الكبير الذي يحدد عالقة  الرتباطياالسكانية قربًا إلى الجغرافية نظرًا 

بغيره من الظواىر الطبيعية والبشرية ويبين أثر التباين المكاني ليا ، ويذىب بعض الجغرافيين إلى  -المكان
ونتيجة ألىمية توزيع السكان المكاني ( 2).اإلقميميةغرافية أن دراسة توزيع السكان تمثل العمود الفقري لمج

بقصد إثبات حقيقة نظرية  اإلحصائيةومعرفة أسباب ذلك التوزيع والتحقق من واقعو بأتباعو األساليب 
 عممية إحصائية فقد تناول البحث التركز السكاني وطرائق قياسو في محافظة بابل. 

 : مشكمة البحث -1
تباين تركزىم ضمن يتتمحور مشكمة البحث بتساؤل  ىل يتركز سكان محافظة بابل في مكان محدد ام      

ألخر وما ىي اىم الطرق المستخدمة لقياس ذلك  تعدادالوحدات االدارية في المحافظة من مكان ألخر ومن 
 التركز . 

 فرضية البحث: -2
الخصائص الجغرافية لمنطقة  لتباين  تبعاً  ألخرمن مكان  ىمتركز يتباين ان سكان محافظة بابل      

 متمثمة بالنشاط الزراعي تارة وقمتو تارة اخرى . الالبشري وتغير النشاط الدراسة 
 هدف البحث:  -3
مع ييدف البحث الى ابراز صورة التوزيع المكاني لمسكان في محافظة بابل ومدى تباين ذلك التوزيع     
التوزيع سواء كان توزيعًا متمركزا او مشتتا مستعينًا باألساليب باين تاىم االسباب التي تقف وراء  ابراز

 االحصائية.
 منهج البحث: -4
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اعتمد البحث المنيج العام في الجغرافية القائم عمى التوزيع والتحميل والربط ، مستخدمًا االساليب     
 زيد من رصانة التحميل . تاالحصائية التي 

 
 

 حدود البحث: -5
الحدود المكانية لمبحث بمحافظة بابل التي تقع في القسم االوسط من العراق ضمن منطقة تمثمت      

 -12و 43º -58( شمااًل وبين خطي طول ) 33º 45-و  66º 32ºالسيل الرسوبي بين دائرتي عرض)
45º شرقًا تحدىا من الشمال محافظة بغداد ومن الشرق محافظة واسط أما من الغرب فتحدىا محافظتي )
 ( . 1الء واالنبار فيما تحدىا من جية الجنوب محافظة القادسية والنجف . خريطة )كرب

(% من مجموع مساحة القطر والبالغة 193وتشكل حوالي ) 2( كم5739وتبمغ مساحة المحافظة )
(. أما الحدود 2. خريطة )(3)( ناحية ادارية11( اقضية و)4كما تتكون المحافظة من ) 2(كم438317)

 (.2007-1987لمبحث فتمثمت بالمدة المحصورة بين عامي )الزمانية 
 (1خريطة رقم )

 موقع محافظة بابل من العراق
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لعام  1:2000000بمقياس  جميورية العراق، الييأة العامة لممساحة، خريطة العراق االدارية،المصدر: 
2007 . 

 
 ( 2خريطة رقم )

 الوحدات اإلدارية لمحافظة بابل 
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 1998جميورية العراق، الييأة العامة لممساحة، خريطة محافظة بابل اإلدارية، المصدر: 

 
 

 المبحث االول : التوزيع النسبي لمسكان 
من االمور المسمم بيا ان السكان ال يتوزعون توزيعًا متساويًا عمى يابس الكرة االرضية وكذلك عمى         

النطاق االقميمي ميما كان االقميم صغير المساحة والسبب ألن وجود السكان او عدم وجودىم من منطقة ما 
. وان ظاىرة توزيع السكان (4)ا تفاعاًل معقدًا وارتفاع كثافتيم او قمتيا تتحكم فيو عدة عوامل تتفاعل فيما بيني

يعطي التوزيع النسبي  (5)ما ىي اال ظاىرة ديناميكية مستمرة ، تختمف اسبابيا ونتائجيا في الزمان والمكان.



 

-6- 
 

لسكان محافظة بابل صورة واضحة عن تباين توزيعيم الجغرافي عمى مستوى الوحدات اإلدارية لممدة 
( نالحظ ان اعمى النسب سجمت في مركز قضاء الحمة 1ميل الجدول )( ومن خالل تح1987-2007)

%( عمى التوالي وذلك لكون القضاء يمثل مركز المحافظة 2993%، 2995%، 30مدة الدراسة ) خالل
بحيث يمتاز بتوافر خدماتو الصحية والتعميمية والترفييية وتوفر وسائل النقل وكذلك توفر فرص عمل جاذبة 

نطقة تركز سكاني، اال انو قد حصل انخفاض في نسبة السكان في القضاء نفسو لعامي تجعل منو يشكل م
، وقد يعود ذلك الى انتعاش قطاع الزراعة وىجرة ابناء المدينة 1987كما كان عميو عام  2007و 1997

نحو االرياف لغرض توفير مصادر عيشيم، والذي يقف وراء ىذا التغير في النسب وبشكل اساسي ىو 
ار االقتصادي الذي فرض عمى القطر العراقي بشكل عام خالل التسعينات من القرن الماضي مما الحص

 شجع ىجرة السكان من المدينة الى الريف. 
 
كما يمكن اضافة عامل اخر اسيم في تغير نسب سكان المدن بالذات اال وىو ان سكان المناطق     

قيق مستوى معاشي افضل مما لو كان حجم االسرة الحضرية اخذو يتجيون الى تقميل االنجاب بقصد تح
. (6)(1997عام   298الى  1987عام  398كبير بحيث انخفض معدل النمو لمسكان في قضاء الحمة من )

 وىذه العوامل كميا ساىمت بنسب مختمفة في انخفاض نسبة السكان بين التعدادين المذكورين. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ( 1جدول )
 (2007-1987محافظة بابل بحسب وحداتيا االدارية لممدة ) التوزيع النسبي لسكان

نسبة السكان  الوحدة االدارية
1987 

نسبة السكان 
1997 

نسبة السكان 
2007 
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 2993 2995 30 مركز قضاء الحمة 
 7 698 699 ناحية الكفل 

 591 591 492 ناحية ابي غرق
 693 693 794 مركز قضاء المحاويل 

 693 692 696 ناحية المشروع
 298 298 2 ناحية االمام

 197 197 292 مركز قضاء الياشمية 
 794 794 791 ناحية القادسية 
 794 794 792 ناحية المدحتية 
 491 492 397 ناحية الشوممي
 2 2 291 ناحية الطميعة 

 393 394 492 مركز قضاء المسيب 
 593 593 595 ناحية اليندية 

 296 296 293 ناحية جرف الصخر 
 898 9 895 ناحية االسكندرية 

 100 100 100 المجموع 
 المصدر : الباحثة اعتمادًا عمى : 

 ( .1ممحق رقم ) -

 

 

 

ثم تأتي بالمرتبة الثانية ناحية االسكندرية مع التذبذب الحاصل بالنسب المئوية لسكانيا من تعداد ألخر حيث 
%( ويالحظ أرتفاع نسبة السكان لعامي 898%، 9%، 895بمغت نسبة السكان فييا عمى التوالي )

يع الصناعية والزراعية وىذا يعود الى عوامل عديدة منيا كثرة المشار  1987بالمقارنة بعام  2007و1997
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%، 792ضمن ىذه الناحية. وفي المرتبة الثالثة جاءت ناحية المدحتية حيث بمغت نسبة سكانيا عمى التوالي )
 . 7007و1997و1987%( لألعوام %794، 794

يث اما مركز قضاء الياشمية فيعد أقل الوحدات االدارية نسبًا لمسكان ولجميع سنوات التعداد المذكورة سابقًا ح
%(. ويعود ذلك الى ىجرة السكان نحو المراكز 197%، 197%، 292بمغت نسبة السكان فيو عمى التوالي )

 االخرى في المحافظة بحثًا عن فرص عمل ولغرض رفع مستواىم االقتصادي.
 اما الوحدات االدارية االخرى فقد سجمت نسبًا سكانية متسمسل بحسب ثقميا السكاني ابتداءًا من مركز قضاء

-1987الحمة وأنتياءًا بمركز قضاء الياشمية، ومع زيادة عدد السكان في جميع الوحدات االدارية بين عام 
 ، اال أن ىناك تباينًا في نسب الزيادة بين وحدة أدارية وأخرى .2007

 المبحث الثاني / قياس التركز السكاني 
شف عن العالقة القائمة بين السكان والمكان لما كانت األىمية الحقيقية لدراسة توزيع السكان تمكن في الك

الذي يعيشون عميو، ومعرفة تباين توزيعيا الجغرافي، لذا فأن محاولة التعرف عمى نمط التركز السكاني في 
المحافظة يعد أمرًا ميمًا ييدف الى كشف محاور انتشار السكان واماكن تركزىم، لذلك فأن ىناك عدد كبير 

التي تصف التوزيعات المكانية لمسكان سواء في صورة ايضاح درجة تركزىم أو من المقاييس االحصائية 
( يمكن تقسيميا Dnncanتبعثرىم وأنتشارىم حول مركز محدد وأستخدام ىذه المقاييس وكما اوضح دنكان )

وىنا سيعتمد البحث  (7)حضر(.-الى قسمين االول خاص بالقياس المكاني والثاني خاص بقياس الفئات )ريف
عمى القسم االول في قياس التركز السكاني في محافظة بابل حيث يضم ىذا المقياس مجموعة مقاييس فرعية 

 أخرى منيا . 
 
 دليل التركز  – 1
 منحنى لورنز  – 2

 وىما سوف يتم اعتمادىما في البحث لقياس نسبة تركز السكان في محافظة بابل. 
 
 
 
 
 
 
  دليل التركز : – 1
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وىي احدى الطرق المستعممة لقياس درجة التركز السكاني في التوزيعات المكانية، لمعرفة مدى          
االنتشار السكاني في تمك التوزيعات ، ويحسب بمعادلة سيمة تعتمد عمى متغيرين ىما عدد السكان لموحدة 

 ( 8)االدارية ومساحتيا ويمكن الحصول عميو من خالل المعادلة األتية:
 ص(-مج )س ½دليل التركز =

 حيث أن :
 س = النسبة المئوية لممساحة في المنطقة الى أجمالي مساحة اإلقميم 

 ص = النسبة المئوية لمسكان في المنطقة الى أجمالي السكان في اإلقميم 
مج = مجموع الفرق الموجب بين ىذه النسب بعضيا وبعض ،أي مجموع القيم دون النظر الى االشارات 

 لبة.السا
( يمكن مالحظة ذلك من خالل 2007-1987وعند حساب دليل التركز لسكان محافظة بابل خالل المدة )

، نجدىا تساوي 1987نسبة التركز لسكان محافظة بابل عام  الستخراج(، فعند تطبيق المعادلة 2الجدول )
النسبة من الصفر تشير  اقتربتمون الى التركز ألنو كمما يمي%( وىذه النسبة تشير الى أن السكان 4796)

الى تشتت السكان ومثالية التوزيع ، بينما كمما زادت النسبة عن الصفر أو ابتعدت عنو دل ذلك عمى تركز 
السكان، وما يؤكد ذلك ىو تركز سكان محافظة بابل في مناطق دون أخرى وىي اما مراكز مدن أو بالقرب 

لنقل. ويمكن توضيح دليل التركز في محافظة بابل من خالل من مركز ديني أو مع أمتداد األنيار وطرق ا
 ( وعمى النحو األتي : 2جدول )
1987 [½ ×9592  =4796] 
1997 [½  ×6394  =3197 ] 
2007 [½  ×6498  =3294 ] 

 
 
 

 
 
 
 
 
 ( 2جدول )
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 (2007-1987نسب التركز السكاني في محافظة بابل خالل المدة )
 2007 1997 1987 الوحدة االدارية 

المساحة 
% 

السكان 
% 

الفرق 
 الموجب 

المساحة 
% 

 السكان
% 

الفرق 
 الموجب 

 المساحة
% 

 السكان
% 

الفرق 
 الموجب 

 -2693 2994 391 -2693 2995 392 -2698 30 392 مركز قضاء الحمة 
 298 7 998 394 698 1092 392 7 1092 ناحية الكفل 

 -197 592 395 -194 592 398 -094 492 398 ناحية ابي غرق
 5 694 1194 595 693 1198 494 794 1198 مركز قضاء المحاويل 

 992 694 1596 10 693 1693 997 696 1693 ناحية المشروع
 195 298 493 195 298 493 293 2 493 ناحية االمام

 091 197 198 093 197 290 -092 292 290 مركز قضاء الياشمية 
 -192 794 692 -1 794 694 -097 791 694 ناحية القاسم

 295 794 999 191 794 895 193 792 895 ناحية المدحتية 
 591 492 993 596 492 998 691 397 998 ناحية الشوممي
 394 2 594 397 2 597 396 291 597 ناحية الطميعة 

 -191 393 292 -192 394 292 -093 492 399 مركز قضاء المسيب 
 -096 594 498 -093 594 591 -196 595 399 ناحية السدة

 -195 898 793 -194 9 796 -296 895 599 ناحية االسكندرية
 298 296 594 -097 296 393 2 293 493 ناحية جرف الصخر

 6498 100 100 6394 100 100 9592 100 100 المجموع 
 ( .1،2المصدر : ممحق رقم )

وىذا  1987%( وىي نسبة تعد قميمة أذا ما قورنت بعام 3197نالحظ أن دليل التركز بمغ ) 1997وفي عام 
نحو االنتشار، ويعود ذلك الى العامل االقتصادي، أي ىجرة السكان من مراكز  اتجيوايعني أن السكان 

ذلك من شكل التوزيع  المدن نحو المناطق الريفية بسبب فرض الحصار االقتصادي عمى القطر . مما غير
 وجعل السكان ينتشرون عمى مناطق اوسع في المحافظة بقصد استغالليا في الزراعة. 

%( وىي نسبة اتجيت قمياًل نحو التركز، ويعود ذلك الى 3294بمغت نسبة تركز السكان ) 2007وفي عام 
 في المحافظة وعودة بعض السكان من خارج العراق. االقتصاديةتحسن األوضاع 

( ُسجمت في مركز قضاء الحمة 2007-1987( بأن أعمى نسب لمتركز لممدة )2ما نالحظ من الجدول )ك
%(. ومما يشجع ىذا التركز ىو أن مركز قضاء الحمة يمثل 2693%،2693%، 2698والبالغة عمى التوالي )
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فيو مما يجعمو  مركز محافظة بابل والذي يمتاز بتوفر خدماتو بأنواعيا كافة فضاًل عن توفر فرص العمل
 يشكل منطقة جذب سكاني . 

( حيث بمغت عمى 2007-1987ثم جاءت ناحية المشروع بالمدينة الثانية من حيث نسبة التركز لممدة )
%(. والمرتبة الثالثة احتمتيا ناحية الشوممي حيث بمغت نسبة التركز فييا عمى 992%، 10%، 997التوالي )

%(. ويمكن اعتبار سعة مساحة الناحية وصالحية أغمب 591، %596%، 691التوالي ولممدة نفسيا )
 اراضييا لإلنتاج الزراعي سببًا في تركز السكان فييا .

اما في المرتبة الرابعة فقد جاء مركز قضاء المحاويل وقد بمغت نسبة التركز فيو عمى التوالي ولنفس المدة 
يمثل منطقة جذب سكاني نتيجة لتوفر %( . ويعود ذلك الى كونو مركز قضاء فيو %5، %595، 494)

الخدمات فيو بصورة أفضل من النواحي المجاورة لو مثل ناحية االمام والتي سجمت نسبة تركز ولممدة نفسيا 
 %(. 195%، 195%، 293عمى التوالي )

ك ثم جاءت بقية الوحدات اإلدارية بنسب تركز أقل مما تم ذكره ويعود ذلك إلى قمة الخدمات في تم      
 الوحدات وقمة مصادر المياه فييا وعدم توفر نشاط زراعي فييا. 

 منحنى لورنز ومعامل جيني:  -2
( أول من أدرك أىميتو في Kirightلقد استعمل الجغرافيون منحنى لورنز منذ مدة وربما كان )كارايت/  

ستعماالتو الجغرافية ىي ، ومن بين ا1937التحميل الجغرافي وشرح طريقتو مع اخرين في دراسة منيجية عام 
توضيح العالقة المكانية تركزًا وتناثرًا مع تحميل األنحدار الكثافي في وحدة مساحية داخل حدود الدولة أو 

 األقميم. 
ويستعمل عندما تقسم المنطقة المراد دراستيا الى وحدات مساحية صغيرة ترتب تنازليًا بحسب معامل       

اىرة الثانية )السكان( عمى نسبة الظاىرة األولى )المساحة( كي يتم الحصول التفاضل وذلك بقسمة نسبة الظ
عمى النسب المجمعة لمظاىرتين ثم تمثل القيم والنسب المجمعة في رسم بياني محوره الرأسي يمثل النسب 
الجمعة لممساحة ومحوره األفقي يمثل النسب المجمعة لمسكان وعند توصيل ىذه القيم يتم الحصول عمى 

 نحنى لورنز. م
المستخدمة في قياس نسبة مساحة المنطقة المحصورة  اإلحصائيةاما معامل جيني فيو أحد األساليب        

األفقي  واإلحداثيبين منحنى لورنز وخط التماثل إلى مجموع مساحة المثمث الذي يكون خط التماثل وتره 
نسب المجمعة عمى المحور الرأسي ثم نستخرج عمى منحنى لورنز تقابل تدرج ال إحداثياتقاعدتو ثم تحديد 

قيمة ىذه النقاط عمى المحور األفقي وعند جمع القيم التي تم الحصول عمييا من المحور األفقي يتم استخراج 
 معامل جيني الذي يوضح نسبة تركز السكان في المنطقة ويستخرج وفق المعادلة اآلتية:

 

                   011  
 مجموع القيم في المحور األفقي 555

555 0555
   معامل جيني 
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     ( 9)وكمما ابتعد معامل جيني عن الصفر دل ذلك عمى عدم عدالة التوزيع.
وعند تطبيق منحنى لورنز ومعامل جيني لقياس نسبة التركز السكاني في محافظة بابل فمن خالل     

معامل جيني لقياس نسبة التركز ظير إن معامل جيني بمغ  وباستخدام( لمنحنى لورنز 3،2،1األشكال رقم)
%( وىذا دليل عمى تركز السكان في مناطق محدودة من المحافظة وعدم انتشارىم عمى 52)1987عام 

%( وىو يشير إلى إن توزيع السكان أخذ 5597فقد بمغ معامل جيني ) 1997مساحة اوسع فييا ، اما عام 
السكان لمساحات واسعة  استغاللويعود ذلك إلى 1987اوسع مقارنة بعام  يميل إلى األنتشار عمى مساحة

من المحافظة لغرض زراعتيا بمحاصيل القمح والرز عمى وجو الخصوص بسبب ظروف الحصار 
%( وىذا يدل عمى 5296فقد بمغ معامل جيني ) 2007اما في عام .  االقتصادي التي كان يمر بيا البمد

كن معينة من المحافظة نتيجة لزيادة تيارات اليجرة من الريف إلى المدينة بسبب عودة تركز السكان في اما
  تدىور األراضي الزراعية التي كان السكان يعتمدون عمييا سابقًا. 

      
ويعود ذلك إلى  تتوعمومًا يمكن القول إن توزيع السكان في محافظة بابل أخذ نمط التركز وليس التش   

تركز السكان في مراكز المدن من جانب واستيطانيم مع امتداد مجاري األنيار والطرق من جانب آخر، أدى 
إلى وجود مساحات واسعة من المحافظة غير مأىولة بالسكان ألسباب منيا عدم صالحية تربتيا لمزراعة 

وء مراكز االستيطان ، اضافة إلى قمة توفر وكذلك عدم توفر المصادر المائية والتي تعد نقطة أساس في نش
الخدمات في بعض المناطق التابعة لممحافظة ، كل ذلك جعل السكان يتجيون نحو المناطق المركزية ذات 

 الوفرة الخدمية المتنوعة.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ( 1شكل )
 1987منحنى لورنز لتركز السكان في محافظة بابل بحسب الوحدات االدارية لعام 
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 (2المصدر: من عمل الباحث اعتمادًا عمى جدول رقم ) 
 

48  +59  +67  +73  +78  +84  +87  +92  +96  +111  =784   
   

011  
487  551 

0111   551 
 

011  
432 

255
 =52 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ( 2شكل )
1997منحنى لورنز لتركز السكان في محافظة بابل بحسب الوحدات االدارية لعام 
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 (2الباحث اعتمادًا عمى جدول رقم )المصدر: من عمل 

 
52  +62  +71  +75  +81  +85  +89  +93  +95  +99  =811  
 

011  
551  810    

0111   551    
 

011  
450    

255
  =5557 

  
 
 
 
 
 
 
 

 ( 3شكل )
 2117منحنى لورنز لتركز السكان في محافظة بابل بحسب الوحدات االدارية لعام 
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 .(2جدول رقم )ى اعتماداً علالمصدر: من عمل الباحث 

49  +59  +66  +73  +79  +84  +89  +93  +95  +1009  =787   
 

011  
551  484

0111   551    
 

011  
432

255
  =5296  

 
        

 
 
 
 
 
 
 
 معامل التفاضل  –خطوات استخراج منحنى لورنز  –أ 

 2007 1997  1987 الوحدة االدارية
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 9348 9321 9337 مركز قضاء الحمة 
 0371 0366 0368 ناحية الكفل 

 1348 1336 1310 ناحية ابي غرق
 0356 0353 0362 مركز قضاء المحاويل 

 0341 0338 0340 ناحية المشروع
 0365 0365 0346 ناحية االمام

 0394 0385 131 مركز قضاء الهاشمية 
 1319 1315 1310 ناحية القاسم 

 0374 0387 0384 ناحية المدحتية 
 0345 0342 0337 ناحية الشوممي
 0337 0335 0336 ناحية الطميعة 

 135 1354 130 مركز قضاء المسيب 
 1312 130 1341 ناحية سدة الهندية 
 0335 0334 1344 ناحية االسكندرية 

 1362 2372 0353 ناحية جرف الصخر
 ( 2المصدر: من عمل الباحث اعتماد عمى جدول رقم )

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الترتيب التنازلي بحسب معامل التفاضل  –ب 
 7001 الوحدة االدارية 7881 الوحدة االدارية  7891 الوحدة االدارية 

 83,9 مركز قضاء الحمة 8377 مركز قضاء الحمة  83,1 مركز قضاء الحمة 
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 73,7 ناحية جرف الصخر 7317 ناحية جرف الصخر ,,73 ناحية االسكندرية 
 73,9 ناحية ابي غرق ,,73 مركز قضاء المسيب  73,7 ناحية السدة 

 7378 ناحية القاسم ,,73 ناحية ابي غرق  7370 ناحية ابي غرق 
 7377 ناحية السدة ,737 ناحية القاسم  7370 ناحية القاسم 

 ,73 مركز قضاء المسيب 730 ناحية السدة  737 مركز قضاء الهاشمية 
 ,038 مركز قضاء الهاشمية 0391 المدحتية ناحية  730 مركز قضاء المسيب 

 ,031 ناحية المدحتية ,039 مركز قضاء الهاشمية  ,039 ناحية المدحتية 
 0317 ناحية الكفل ,,03 ناحية الكفل  03,9 ناحية الكفل 

 ,,03 ناحية االمام ,,03 ناحية االمام  03,7 مركز قضاء المحاويل 
 ,,03 مركز قضاء المحاويل ,,03 المحاويل مركز قضاء  ,,03 ناحية جرف الصخر 

 ,,03 ناحية الشوممي 03,7 ناحية الشوممي  ,,03 ناحية االمام 
 03,7 ناحية المشروع 03,9 ناحية المشروع 03,0 ناحية المشروع 
 03,1 ناحية الطميعة ,,03 ناحية الطميعة  03,1 ناحية الشوممي 

 ,,03 ناحية االسكندرية ,,03 ناحية االسكندرية  ,,03 ناحية الطميعة
 ( .2المصدر: من عمل الباحث اعتماد عمى جدول رقم )

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (2007، 1997، 1987)ج ــــــ النسب المتجمعة لممساحة والسكان في محافظة بابل لألعوام 
 

 7001 الوحدة االدارية 7881 الوحدة االدارية       7891 الوحدة االدارية
السكانالمساحة السكانالمساحة السكانالمساحة 
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% % % % % % 
 ,783 37, مركز قضاء الحمة  ,783 37, مركز قضاء الحمة  0, 37, مركز قضاء الحمة 

ناحية جرف  ,93, 837 ناحية االسكندرية 
 الصخر

 937, ,93 ناحية جرف الصخر ,93, ,3,

مركز قضاء  ,, ,7 ناحية السدة 
 المسيب 

مركز قضاء  738, 931
 المسيب 

77 ,,3, 

 039, 7937 ناحية ابي غرق  137, ,773 ناحية ابي غرق  937, 7,39 ناحية ابي غرق 

 37,, ,7 ناحية القاسم  ,3,, 7938 ناحية القاسم  ,3,, 7,37 ناحية القاسم 

مركز قضاء 
 الهاشمية 

 ,83, 7,37 ناحية السدة  838, ,7 ناحية السدة  ,13, 7,37

مركز قضاء 
 المسيب 

 737, 71 ناحية المدحتية  ,13, ,73, ناحية المدحتية  731, 7837

مركز قضاء  938, ,13, ناحية المدحتية 
 الهاشمية 

مركز قضاء  8, ,3,,
 الهاشمية 

,,38 ,93, 

 ,1,3 31,, ناحية الكفل  1,39 31,, ناحية الكفل  1,38 139, ناحية الكفل 

مركز قضاء 
 المحاويل 

 ,193 7, ناحية االمام  ,193 8, ناحية االمام  ,9,3 ,83,

ناحية جرف 
 الصخر 

مركز قضاء  ,9,3 38,,
 المحاويل 

مركز قضاء  9,38 039,
 المحاويل 

,73, 9,39 

 98 1731 ناحية الشوممي  9837 ,103 ناحية الشوممي  ,913 937, ناحية االمام 

 ,8,3 ,913 ناحية المشروع ,8,3 1,38 ناحية المشروع 8,37 ,9,3 ناحية المشروع 

 ,813 8731 ناحية الطميعة  ,813 ,873 ناحية الطميعة  8138 ,8,3 ناحية الشوممي 

 700 700 ناحية االسكندرية  700 700 ناحية االسكندرية  700 700 ناحية الطميعة 

 ( .2لمصدر: من عمل الباحث اعتماد عمى جدول رقم )ا
 
 (1ممحق )

 (2007-1987العددي لمسكان في محافظة بابل لممدة )التوزيع 
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عدد السكان لعام  الوحدة االدارية
1987  

عدد السكان لعام 
1997 

عدد السكان لعام 
2007 

 484007 349720 268834 مركز قضاء الحمة 
 115247 81418 62779 ناحية الكفل 

 83529 59141 37619 ناحية ابي غرق
 105061 74480 66579 مركز قضاء المحاويل 

 104506 74145 59493 ناحية المشروع
 47244 33444 17538 ناحية االمام

 28482 20784 18931 مركز قضاء الياشمية 
 122854 87999 63403 ناحية القاسم 

 123684 88170 64855 ناحية المدحتية 
 68418 48475 33370 ناحية الشوممي
 32509 22971 18186 ناحية الطميعة 

 55887 40779 38495 مركز قضاء المسيب 
 88846 63198 50080 ناحية سدة اليندية 

 44334 31316 20714 ناحية جرف الصخر 
 146957 105711 77001 ناحية االسكندرية 

 1651565 1181751 897877 المحافظة 
 المصدر: 

لألحصاء، نتائج التعداد العام لسكان محافظة بابل الجمهورية العراقية ، وزارة التخطيط ، الجهاز المركزي  -
 .81( ،ص22،جدول )1987لعام 

جمهورية العراق ، هيأة التخطيط ، الجهاز المركزي لألحصاء ، نتائج التعداد العام لسكان محافظة بابل  -
 . 76( ، ص22، جدول )1997لعام 

وتكنموجيا المعمومات ، احصاءات السكان  جمهورية العراق ، هيأة التخطيط ، الجهاز المركزي لألحصاء -
 .40( ، ص28محافظة بابل، جدول )2007والقوى العاممة لعام 

 
 
 

 ( 2ممحق )
 ( 2007، 1997، 1987النسبة المئوية لمساحة كل وحدة إدارية في محافظة بابل لألعوام )

 2007 1997 1987 الوحدة االدارية
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 % (2كم المساحة بـ) % (2) كمالمساحة بـ % (2بـ) كمالمساحة 
 391 161 392 161 392 161 مركز قضاء الحمة 

 998 526 1092 526 1092 526 ناحية الكفل 
 395 191 398 191 398 191 ناحية ابي غرق

 1194 608 1198 608 1198 608 مركز قضاء المحاويل 
 1596 834 1693 834 1693 834 ناحية المشروع

 493 225 493 225 493 225 ناحية االمام
 198 101 290 101 290 101 مركز قضاء الياشمية 

 692 327 694 327 694 327 ناحية القاسم 
 999 528 893 427 895 432 ناحية المدحتية 
 993 498 998 498 998 498 ناحية الشوممي
 594 293 597 293 597 288 ناحية الطميعة 

 292 113 292 113 399 201 مركز قضاء المسيب 
 498 257 591 257 399 202 ناحية سدة اليندية 

 793 388 796 388 599 307 ناحية جرف الصخر 
 594 283 393 170 493 218 ناحية االسكندرية 

 100 5333 100 5119 100 5119 المجموع
 المصدر: وزارة التخطيط، الجياز المركزي لإلحصاء ، بيانات غير منشورة. 

 
 
 
 
 
 

  االستنتاجات
تباين نسبة السكان في محافظة بابل خالل مدة الدراسة حيث سجل مركز قضاء الحمة النسبة األكبر  -1

% ( من مجموع سكان المحافظة 2953% ،2955%،31من السكان خالل مدة الدراسة فبمغت ) 
( ثم جاءت بالمرتبة الثانية ناحية االسكندرية والثالثة ناحية المدحتية ومركز 2117-1987لممدة )



 

-21- 
 

 قضاء الياشمية احتل المرتبة الرابعة .            

%( وىذه 6458%، 6354%، 9552( )2117-1987بمغت نسبة التركز في المحافظة خالل المدة ) -2
النسب تشير إلى إن توزيع السكان يتجو نحو التركز بداًل من التشتت عمى المساحة األرضية 

 لممحافظة. 

وىذا دليل عمى تركز السكان في مناطق محدودة في %( 52) 1987بمغ معامل جيني في عام   -3
فقد بمغ معامل جيني  1997المحافظة وعدم انتشارىم عمى مساحة أوسع فييا، اما في عام 

عمى مساحة اوسع مقارنة بعام  االنتشار%( وىو يشير إلى إن توزيع السكان أخذ يميل إلى 5557)
وىذا يدل عمى عودة تركز السكان في %( 5256فقد بمغ معامل جيني ) 2117، وفي عام 1987

اماكن معينة في المحافظة نتيجة لزيادة تيارات اليجرة من الريف الى المدينة بسبب تدىور األراضي 
 الزراعية التي كان السكان يعتمدون عمييا.

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الهوامش 
، مطبعة االنجمو 1طمحمد السيد غالب ومحمد صبحي عبد الحكيم ، السكان ديموغرافيًا وجغرافيًا،  (1)

 .215، ص1963المصرية ، القاىرة، 
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ماىود المالكي، توزيع السكان وتغيرىم في محافظة ذي قار  يخخعدنان عناد غياض العكيمي ومحمد اط (2)
 . 176، ص2012( ،2(، المجمد )5(، مجمة  ذي قار، العدد )1997-1987-1977لممدة )

ة في محافظة بابل )دراسة في جغرافية الصناعة( ، عباس فاضل عبد حسن الطائي ، الصناعات االنشائي (3)
 .  43-41، ص 2009رسالة ماجستير )غير منشورة( ، كمية اآلداب ، جامعة القادسية ، 

، دار الفكر لمطباعة والنشر والتوزيع ، النجف  2جغرافية السكان )اسس عامة( ، عبد عمي الخفاف ، ط (4)
 ،2007 . 

،  2002، مديرية دار الكتب لمطباعة والنشر ، بغداد ،  1ن ، جعباس فاضل السعدي ، جغرافية السكا (5)
 . 201ص

( ، 2007-1957صبرية عمي حسين العبيدي ، التحميل المكاني لنمو السكان في محافظة بابل لممدة ) (6)
،  2012( ، جامعة القاسية ، كمية اآلداب ، 1( العدد )15مجمة القادسية لمعموم االنسانية ، المجمد )

 .  138ص
 . 56، ص2005ايز محمد العيسوي ، جغرافية السكان ، دار المعرفة الجامعية ، االسكندرية ، ف (7)
، دار أسامة لمنشر والتوزيع ، االردن ، 1عماد مطير الشمري ، الجغرافية السكانية )اسس وتطبيقات( ، ط (8)

 .  96، ص2012
 . 180-179عباس فاضل السعدي ، مصدر سابق ، ص (9)
،نتائج التعداد العام لمسكان لسنة  لإلحصاءجميورية العراق ،وزارة التخطيط ،الجياز المركزي  (10)

 . 81، ص(  22لمحافظة بابل ، جدول )1987
 1997جميورية العراق ،وزارة التخطيط ،الجياز المركزي لإلحصاء ،نتائج التعداد العام لمسكان لسنة  (11)

  . 76(  ، ص22لمحافظة بابل ، جدول )
وتكنولوجيا المعمومات ، إحصاءات التخطيط ،الجياز المركزي لإلحصاء  ىيأة( جميورية العراق ،12)

 .40ص(  ،28محافظة بابل ، جدول ) 2007لعام السكان والقوى العاممة 
 

 


