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 و(7001-7891هرتكس انسكاني وطرق قياسه يف حمافظت انقادسيت نهمذة )انتحهيم املكاني ن 

 املهخص:
ـــة الدراســـة وهـــد  البحـــث  ـــين شـــممت المقدمـــة حـــدود منطق لقـــد جـــاث البحـــث بمقدمـــة ومبحق

م تطرق المبحث األول )التوزيع النسبي لمسكان فـي محافظـة ومشكمة وفرضية البحث ومنهجيته، ق
ــجمت فــي مراكــز  القادســيةب بحســب وحــداتها ا،داريــة، وقــد ظهــر مــن أــهل النســب بــان   ههــا س 
االقضية األربعة الرئيسة )الديوانية، الشامية، الحمزة،  فكب...  مى التوالي وبحسب المدة الزمنية 

الأدمات في مراكز تمك االقضـية وتـدنيها فـي األريـا  التابعـة  لمبحث، وسبب ذلك يعود إلى توفر
 لها وحتى في النواحي التابعة لتمك االقضية.

مـد   بغيـة الكشـ   ـن جينـيل اما المبحث القاني فقد تم فيـه تطبيـق منحنـى لـورنز ومعامـ
، فظهـــر مــن أـــهل هــذا األســاليب ا،حةـــائية بــان ســـمة التركــز هـــي توزيـــع الســكان    التركــز فــي

السائدة في المحافظة،  ي هناك مساحات شاسعة غير ماهولة بالسكان، بينما نمحظ تركز السكان 
 ما في المدن الرئيسة  و حول مجاري األنهار  و مع امتدادات الطرق، لذا فقد أمص البحـث إلـى 

 .نتظمان توزيع السكان في المحافظة هو توزيع غير م
 املقذمت:
ت األرض بأيراتهــا ومــا انتشــر العمــران ومــا قامــت مــا جــاد كان هــم قــروة األمــة ولــوالهمالســ

الحضارة فهم اليد التي تعمر والتـي تحـرث األرض وتـدير المةـانع وهـم العقـول التـي تفكـر وتبـدع 
ولهـذا تـاتي  هميـة جغرافيـة السـكان مـن دراسـتها المباشـرة ل نسـان  ب1)وهم القوة التي ترد كيـد العـدو
ي والمتغيرات الحاةمة  بر الزمن من حيـث حجـم وتركيـب وتوزيـع في  ددا ونموا وتوزيعه المكان

. ونتيجــة ألهميــة توزيــع الســكان المكــاني ومعرفــة  ســباب ذلــك التوزيــع ب1)الســكان وتفســيرها  مميــا  
إقبــات حقيقـة نظريــة  مميـة إحةــائية. فقــد  يقةـدوالتحقـق مــن واقعـه بعتبــاع األسـاليب ا،حةــائية 

 طرق قياسه في محافظة القادسية.تناول البحث التركز السكاني و 
 حذود انبحث:     

و  31.113تتمقــل الحــدود المكانيــة لمبحــث بمحافظــة القادســية الواقعــة بــين دائرتــي  ــرض )
مـــــن الشـــــمال  والتـــــي يحـــــدها،  ب شـــــرقا  14.19و 11.11ب شـــــماال  وبـــــين أطـــــي طـــــول )   31.11

ذي قـار مــن الجنـوب الشــرقي محافظـة بابـل ومــن الجنـوب محافظـة المقنــى، بينمـا تحــدها محافظـة 
أريطـة  ب3)ومحافظة واسط من الشرق والشمال الشرقي، وتحـدها محافظـة النجـ  مـن جهـة الغـرب

 ب.1)
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وقـــد  ين  ربعـــة  قضـــية و شـــرة نـــواحي،ب وحـــدة إداريـــة موز ـــة بـــ11وتتــال  المحافظـــة مـــن )
 جموع مساحة العراق %ب من م1.8ب وبنسبة )1كم8143بمغت مساحة المحافظة )

 ب.1111-1981 ما الحدود الزمانية لمبحث فتمقمت بالمدة ) .ب1)ب1كم134141البالغة )
 هذف انبحث:

يهد  البحث إلى إبراز ةـورة التوزيـع المكـاني لمسـكان  مـى مسـتو  الوحـدات ا،داريـة فـي 
ة، ومـــا هـــي المحافظـــة ومـــد  تبـــاين ذلـــك التوزيـــع بـــين ســـنوات التعـــداد ضـــمن مـــدة البحـــث الزمنيـــ

مســـتعينا  باألســـاليب  ااألســـباب التـــي تقـــ  وراث هـــذا التوزيـــع ســـواث  كـــان تـــوزيعهم متركـــزا   م مشـــتت
 ا،حةائية لد م ةورة التوزيع  ند التحميل.

 مشكهت انبحث:
التباين المكاني لتوزيع سكان المحافظة من مكان ألأر ومن  ام ألأر تفسرا  وامل  قرت 

 وانعكست  مى اأته  تركز السكان في وحداتها ا،دارية المأتمفة.في رسم ةورة ذلك التوزيع 
 فرضيت انبحث:

ان البحــث يتكــى  مــى مبــد   ولــى مفــادا ان ســكان محافظــة القادســية يتركــزون فــي منــاطق 
تاقير الأةائص الجغرافية لمنطقة الدراسـة مـع حةـول تغيـرات فـي شـكل  بفعلمعينة دون  أر  

 تارة  أر .هالبشرية متمقمة بانتعاش النشاط الزرا ي تارة وكساد تاقير بعض الأةائصبالتوزيع 
 منهج انبحث:

 قــــد ا تمــــد المــــنهل العــــام فــــي الجغرافيــــة القــــائم  مــــى التوزيــــع والتحميــــل والــــربط، مســــتعين 
 التحميل .ذلك  باألساليب ا،حةائية التي تزيد من رةانة 

 املبحث األول: انتىزيع اننسبي نهسكان 
مســـكان فـــي  يـــة منطقـــة تمقـــل انعكاســـا  لمحةـــمة التفا ـــل بـــين ليـــع المكـــاني ان ةـــورة التوز 

الأةائص الجغرافية الطبيعية والمتغيرات البشرية االجتما ية والحضـارية واالقتةـادية،  مـى انـه 
 تباين . وانب4)من الةعوبة با،مكان تحديد تاقير  ي من هذا العوامل بمعزل  ن العوامل األأر 

ن سببا  في تباين توزيع السكان النسبي بين الوحدات ا،داريـة فـي المحافظـة كو يهذا الأةائص س
محظ ان   مى النسب س ـجمت فـي مركـز قضـاث الديوانيـة  مـى مـد  مـدة نب 1وبالنظر إلى جدول )

%ب  مـــى التـــوالي وذلـــك لكـــون القضـــاث يمقـــل  اةـــمة المحافظـــة 31%، 33%، 34.1الدراســـة )
ل ذلــك تــوافر بــوالتعميميــة والترفيهيــة وتــوفر وســائل النقــل وق بحيــث يزأــر بتــوافر أدماتــه الةــحية

تشكل منطقة تركز سكاني، إال انه حةل انأفـاض فـي نسـبة تركـز  هفرص  مل جاذبة تجعل من
، وربمـا يعـود ذلـك إلـى انتعـاش 1981 مـا كـان  ميـه  ـام  1991السكان في القضاث نفسه  ـام 

ا  بقةـد تـوفير مةـادر قـوتهم ودأمهـم والـذي يقـ  قطاع الزرا ة وهجرة  بناث المدينة نحـو األريـ
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هو الحةـار االقتةـادي الـذي  ـم القطـر العراقـي بشـكل  ـام  - ي تغيير النسب –وراث كل ذلك 
ممـــا جعــل ســـمة الهجـــرة الســكانية مـــن المـــدن إلــى األريـــا  هـــي  تســـعينيات القــرن الماضـــيأــهل 

رج القطــر، فضــه   ــن  ــودة الســائدة، فضــه   ــن هجــرة الــبعض إلــى محافظــات  أــر  وحتــى أــا
 .1988االيرانية إلى ديارهم بعد انتهائها  ام  –النازحين إلى المحافظة بسبب الحرب العراقية 

كما يمكن إضافة  امل آأر  سهم في تغيير نسب سكان المدن بالذات،  ال وهو ان سكان 
تحقيق مستو  معاشـي المناطق الحضرية،  أذوا يتجهون مع تقدم الزمن إلى تقميل ا،نجاب بغية 

بحيـــــث انأفـــــض معـــــدل النمـــــو فـــــي مدينـــــة الديوانيـــــة   فضـــــل ممـــــا لـــــو كـــــان حجـــــم األســـــرة كبيـــــر
وهــــذا العوامــــل كمهــــا  ســـهمت بنســــب مأتمفــــة فــــي  .ب6)ب1991 ـــام 1،1الــــى 1981 ــــام4،6مـــن)

انأفــاض نســبة الســكان بــين التعــدادين المــذكورين  مــى الــرغم مــن بقــائهم فــي قمــة الهــرم النســبي 
 حافظة.لسكان الم
  مـى نسـبة لمسـكان بعـد مركـز قضـاث الديوانيـة حتـى  لبسـجل مركـز قضـاث الشـامية يـاتيقم 
، وهـــو مـــن المراكـــز الحضـــرية الهامـــة فـــي المحافظـــة، إال ان هـــذا 1981%ب  ـــام 11.1بمغـــت )

وســـبب ذلـــك يعـــود إلـــى إ ـــادة ناحيـــة الةـــهحية إلـــى  1991%ب  ـــام 8النســـبة انأفضـــت إلـــى )
، كمـــا كـــان 1981بعـــد ان كانـــت مدمجـــة مـــع قضـــاث الشـــامية  ـــام  1991 مرتبتهـــا ا،داريـــة  ـــام

 قــرا  فــي تغيــر النســب، بينمــا نمحــظ النســب بقيــت كمــا هــي  ــام  الــذكرلمعامــل االقتةــادي الســابق 
ب   ـداد تقديريـة ا تمـدت 1111م وسبب ذلك يرجـع إلـى ان   ـداد السـكان فـي هـذا العـام )1111

 م.1111و 1991كبير بين النسب أهل العامين  مى معدل النمو لذلك  ةبح التقارب 
وفيما يأص مركز قضاث الحمـزة فقـد جـاث بالمرتبـة القالقـة مـن حيـث نسـب السـكان والبالغـة 

. إال ان )*بالدينيـة الـذي تنشـط فيـه الوظيفـة الدينيـهوهو من المراكـز الحضـرية  1981%ب  ام 9)
%ب بينمـا نمحـظ بـان 8.4بمغـت ) حتـى 1111و ام  1991النسبة السكانية انأفضت أهل  ام 

 مـا هـي  ميـه  1991الوحدات ا،دارية األأر  التابعة لمركز القضاث ارتفعت نسب سكانها  ام 
%ب  ـــام 3.1،  مـــى ســـبيل المقـــال ناحيـــة الســـدير ارتفعـــت نســـبة الســـكان فيهـــا مـــن )1981 ـــام 
ـــى ) 1981 ـــة ) 1991%ب  ـــام 1إل ـــى معظـــم الوحـــدات ا،داري النـــواحيب وهـــذا األمـــر ينطبـــق  م

 1981التابعــــة لمراكــــز األقضــــية فــــي المحافظــــة مــــن حيــــث تغيــــر النســــب الســــكانية بــــين  ــــامي 
،  ي حةل انأفـاض فـي مراكـز القضـية وارتفا ـا  فـي الوحـدات ا،داريـة التابعـة لهـا ذات 1991و

الطــابع الريفــي وقــد يفســر ذلــك بانأفــاض معــدالت الهجــرة مــن النــواحي إلــى مراكــز االقضــية لقمــة 
 .ولضيق سوق العمل ق االقتةادي والأدمي بينهمالفار 

وفي المرتبة الرابعة واألأيرة من حيث النسب السكانية جـاث مركـز قضـاث  فـك الـذي بمغـت 
، وبقيــت  مــى مــا هــي  ميــه  ــام 1981%ب مــن مجمــوع ســكان المحافظــة  ــام 6نســبة ســكانه )

بشــكل  ــام هــي تربـــة . وهنــا يمكــن ا تبــار نــوع التربــة الســائدة فــي قضــاث  فــك 1111و 1991
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نمــو النشــاط الزرا ــي فيهــا كونهــا فقيــرة بــالمواد العضــوية مــع قمــة التــي ال تشــجع  ب1)الكقبــان الرمميــة
المـــوارد المائيـــة لـــذا فانهـــا ال تشـــكل قطـــب جـــذب لمســـكان يترتـــب  ميـــه هجـــرتهم مـــن المركـــز نحـــو 

 األطرا  الريفية بقةد المنفعة الزرا ية.
-1981لسكان محافظة القادسية بحسب وحداتها ا،دارية لممدة )ب التوزيع النسبي 1جدول رقم )

 ب1111

نسبة السكان  الوحدة ا،دارية ت
1981 

نسبة السكان 
1991 

نسبة السكان 
1111 

 31 33 34.1 م. ق الديوانية 1
 3 3 3 ن. السنية 1
 1 1 1.1 ن. الشافعية 3
 4 4 1.1 ن. الدغارة 1
 6 6 6 م. ق  فك 4
 4 4 1 ن. البدير 6
 3 3 3.1 ن. سومر 1
 8 8 11.1 م. ق الشامية 8
 9 8.4 8.3 ن. غماس 9
 1 1 3.3 ن. المهناوية 11
 3 3 - ن. الةهحية 11
 8.4 8.4 9 م. ق الحمزة 11
 1 1 3.1 ن. السدير 13
 4.4 4 4 ن. الشنافية 11

 111 111  المجموع
 ب.1مةدر الجدول: ممحق )

 
ية األأر  التابعة لمراكز األقضية األأر  فقد حةمت تغيـرات وفيما يأص الوحدات ا،دار 

بســيطة فــي نســب ســكانها ارتفا ــا  وانأفاضــا  منهــا مــا يــرتبط بنمــو الســكان ومنهــا مــا يــرتبط بتغيــر 
 من حيث تبعيتها ا،دارية لقضاث معين. )**بالحدود ا،دارية لبعض الوحدات ا،دارية
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 املبحث انثاني
 قياش انرتكس انسكاني.

هناك  دد كبير من المقاييس ا،حةائية التي تة  التوزيعات المكانية لمسكان سـواث فـي 
ةــورة إيضــاح الدرجــة تركــزهم  و تبعقــرهم وانتشــارهم حــول مركــز محــدد واســتأدام هــذا المقــاييس 

ب يمكن تقسيمها إلى قسمين األول أاص بالقياس المكاني والقـاني Duncanوكما  وضح دنكان )
. وهنا سيعتمد البحث  مى القسم األول في قيـاس التركـز ب1)حضرب –فئات )ري  أاص بقياس ال

 السكاني في محافظة القادسية، حيث يضم هذا المقياس مجمو ة مقاييس فر ية  أر  منها:
 دليل التركز.-1
 منحنى لورنز والمذان سيتم ا تمادهما في موضوع البحث.-1
  دليل التركز: -1

ع الســـكان فـــي منطقـــة مـــا، ويحكـــم  مـــى شـــكل التوزيـــع هـــل هـــو يســـتأدم لمعرفـــة نمـــط توزيـــ
متشتت  و يميل إلى التركز، وبحسب معادلة سهمة تعتمد  مـى متغيـرين همـا  ـدد السـكان لموحـدة 

 .االتيةا،دارية ومساحتها ويمكن الحةول  مى دليل التركز من أهل المعادلة 
دليل التركز =       


 صب، حيث ان: –مجـ )س  

 نسب المئوية لمساحة منطقة ما إلى اجمالي مساحة ا،قميم.س = ال 
 ص = النسب المئوية لسكان المنطقة إلى إجمالي سكان ا،قميم. 
 .ب8)صب بغض النظر  ن ا،شارة سالبة  م موجبة –ويجمع الفرق بينهما )س      

ب يمكــن 1111-1981و نــد حســاب دليــل التركــز لســكان محافظــة القادســية أــهل المــدة )
ب، فعنــــد تطبيـــق المعادلـــة الســــتأراج نســـبة التركـــز لســــكان 1مهحظـــة ذلـــك مــــن أـــهل الجـــدول )

%ب وهـــذا النســـبة تشـــير إلـــى ان الســـكان 16.1، نجـــدها تســـاوي )1981محافظـــة القادســـية  ـــام 
شـير إلـى تشـتت السـكان ومقاليـة التوزيـع، تيميمون إلى التركز الن كمما اقتربت النسبة من الةـفر 

دت النسـبة  ـن الةـفر  و ابتعـدت  نـه دل ذلـك  مـى تركـز السـكان، ومـا يـد م ذلـك بينما كممـا زا
هو تركز سكان محافظة القادسية في مناطق دون  أر  وهي إما مراكز مدن  و حول مرقد ديني 

  و مع امتداد مجاري األنهار وطرق النقل.
 ب1دليل التركز السكاني في محافظة القادسية من أهل جدول )

1981 {

 × 91.1  =16.1} 

1991 {

  ×81.6  =13.8} 

1111 {

  ×81.6  =13.8} 

 مب1111-1981لقادسية أهل المدة )ب نسب التركز السكاني في محافظة ا1جدول )
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الوحدة 
 ا،دارية

1981 1991 1111 
المساحة
% 

السكان
% 

الفرق 
 الموجب

المساحة
% 

 السكان%
الفرق 
 الموجب

المساحة
% 

السكان
% 

الفرق 
 الموجب

. ق م
 19 33 1 19 33 1 31.1 34.1 1 الديوانية

 1 3 3 1 3 3 1 3 3 ن. السنية
 1 1 4 1 1 4 1.9 1.1 4 ن. الشافعية
 1.6 4 3.1 1.1 4 3.1 1 1.1 3.1 ن. الدغارة
 8.1 6 11.1 8.1 6 11.1 8.1 6 11.1 م. ق  فك
 18 4 13 18 4 13 19 1 13 ن. البدير
 1 3 1 1 3 1 3.6 3.1 1 ن. سومر
 6 8 1 6 8 1 8.1 11.1 3 م. ق الشامية
 3 9 6 1.4 8.4 6 1.3 8.3 6 ن. غماس
 1.4 1 1.4 1.4 1 1.4 1.8 3.3 1.4 ن. المهناوية
 1 3 1 1 3 1 - - - ن. الةهحية
 1.1 8.4 1.3 1.1 8.4 1.3 1.1 9 1.3 م. ق الحمزة
 1.6 1 6.6 1.6 1 6.6 3.1 3.1 6.6 ن. السدير
 9 4.4 11.4 9.4 4 11.4 9.4 4 11.4 ن. الشنافية
 81.6 111 111 81.6 111  91.1 111 111 المجموع

 ب.1المةدر: ممحق )  
، قـــم ا يـــدت ناحيـــة الةـــهحية 1981لقـــد دمجـــت ناحيـــة الةـــهحية مـــع مركـــز قضـــاث الشـــامية  ـــام  )*ب

كوحدة ادارية  1991لذلك ظهرت في تعداد  1991/ 11/ 11ب في 14111بموجب كتاب وزارة الداأمية المرقم )
 مستقمة.
 

قمـــيه  نحـــو  اتجهـــت%ب وهـــي نســـبة 13.8نمحـــظ ان دليـــل التركـــز بمـــ  ) 1991وفـــي  ـــام 
، وسبب ذلك يعود إلى العامل االقتةادي السـابق الـذكر.  ي 1981االنتشار  ما هي  ميه  ام 

ــــة تحــــت وطــــاة  الحةــــار ) قــــد ســــنوات هجــــرة الســــكان مــــن مراكــــز المــــدن نحــــو المنــــاطق الريفي
تســعينياتب ممــا غيلــر ذلــك مــن شــكل التوزيـــع وجعــل الســكان ينتشــرون  مــى منــاطق  وســع فـــي ال

سـجمت نفـس النسـبة كـون حجـم السـكان  1111المحافظة بقةـد اسـتغهلها فـي الزرا ـة وفـي  ـام 
 تقديري.
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س ــجمت فــي مركــز قضــاث  1981ب بــان   مــى نســب لمتركــز  ــام 1كمــا نمحــظ مــن الجــدول )
%ب وممـا يـد م هـذا التركــز هـو ان مركـز قضـاث الديوانيـة يمقـل  اةــمة 31.1الديوانيـة والبالغـة )

محافظة القادسية والذي ينماز بتوفر أدماته بانوا ها كافة، فضه   ن توفر فرص العمل فيه مما 
جعمـــه يشـــكل منطقـــة جـــذب ســـكاني، وكـــذلك تةـــدر القضـــاث نفـــس النســـبة األولـــى أـــهل األ ـــوام 

 منهما. %ب لكل19والبالغة ) 1111و 1991
، والبالغــــة 1981قـــم جــــاثت ناحيــــة البــــدير بالمرتبــــة القانيــــة مــــن حيــــث نســــبة التركــــز  ــــام 

%ب، والسـبب هنـا هـو تجمـع السـكان فـي مركـز الناحيـة  مـى الـرغم مـن سـعة مسـاحة الناحيـة 19)
منــاطق  هــاوترامــي  طرافهــا إال ان قمــة مةــادر الميــاا فيهــا و ــدم ةــهحية الــبعض مــن ت ربهــا جعم

ســكان ممــا يترتــب  ميــه تركــز الســكان فــي مركــز الناحيــة. وقــد بقيــت الناحيــة فــي المرتبــة طــاردة لم
 %ب.18، بحيث سجمت نسبة )1111و 1991القانية أهل  امي 

%ب ويمكــن ا تبــار ســعة مســاحة 9.4وقــد ســجمت ناحيــة الشــنافية النســبة القالقــة والبالغــة )
الناحيــة وةــهحية  غمــب  راضــيها ل نتــاج الزرا ــي جعمهــا تســجل المرتبــة القالقــة مــن حيــث نســب 

م. قــم جــاث مركــز 1111و 1991تركــز الســكان وقــد بقيــت محافظــة  مــى ترتيبهــا أــهل األ ــوام 
%ب  مــى مــد  اال ــوام 8.1الرابعــة مـن حيــث نســب تركــز السـكان والبالغــة ) قضـاث  فــك بالمرتبــة

م. وهنـــا يمقــل مركـــز قضــاث منطقـــة جــذب ســـكاني نتيجــة لتـــوفر 1111و 1991و 1981القهقــة 
الأدمات فيه بةورة  فضل مـن النـواحي المجـاورة لـه مقـل ناحيـة سـومر والتـي سـجمت نسـبة تركـز 

 م.1981%ب  ام 3.6قدرها )
%ب وهـو فـي المرتبـة الأامسـة، بينمـا 8.1قضاث الشامية نسبة تركز قدرها ) قم سجل مركز

م، وسبب ذلك يعود إلى ان ناحية 1111و 1991%ب أهل األ وام 6انأفضت النسبة فيه إلى )
، قــم   يــدت كوحــدة إداريــة مســتقمة  ــام 1981الةــهحية  دمجــت مــع مركــز قضــاث الشــامية  ــام 

التركــز، فضــه   ــن ةــهحية تربــة القضــاث لمزرا ــة وتــوفر ، ممــا  د  إلــى انأفــاض نســبة 1991
%ب 1.1الميــاا  د  إلــى انتشــار الســكان  مــى منــاطق  وســع بعــد مركــز قضــاث الديوانيــة والبالغــة )

 م.1981 ام 
قــم جــاثت بقيــة الوحــدات ا،داريــة بنســب تركــز  قــل ممــا تــم ذكــرا وســبب ذلــك يعــود إلــى قمــة 

الميــاا فيهــا و ــدم نشــاط الزرا ــة فيهــا با تبــار الطــابع  الأــدمات فــي تمــك الوحــدات وقمــة مةــادر
 الزرا ي هو السائد في محافظة القادسية.
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 منحنى لورنز ومعامل جيني:-2
 ول مـن  درك  kirightلقد استأدم الجغرافيون منحنى لورنز منذ مـدة وربمـا كانـت )رايـتب 

، ومـن بـين 1931هجيـة  ـام  هميته في التحميل الجغرافي وشرح طريقته مـع آأـرين فـي دراسـة من
استأدماته الجغرافية توضيح العهقة المكانيـة تركـزا  وتنـاقرا  مـع تحميـل االنحـدار الكقـافي فـي وحـدة 
مساحية داأل حدود الدولـة  و ا،قمـيم. ويسـتأدم  نـدما تقسـم المنطقـة المـراد دراسـتها إلـى وحـدات 

قسـمة نسـبة الظـاهرة القانيـة )السـكانب مساحية ةغيرة ترتب تنازليا  بحسب معامل التفاضل وذلك ب
 مى نسبة الظاهرة األولى )المساحةب كي يتم الحةول  مى النسب المجمعة لمظاهرتين، قم تمقل 
القـــيم والنســـب المجمعـــة فـــي رســـم بيـــاني محـــورا الر ســـي يمقـــل النســـب المجمعـــة لممســـاحة ومحـــورا 

 تم الحةول  مى منحنى لورنز.األفقي يمقل النسب المجمعة لمسكان و ند توةيل هذا القيم ي
امـــا معامـــل جينـــي، فهـــو  حـــد األســـاليب ا،حةـــائية المســـتأدمة فـــي قيـــاس نســـبة مســـاحة 
المنطقة المحةورة بين منحنى لورنز وأطة التماقـل إلـى مجمـوع مسـاحة المقمـث الـذي يكـون أـط 

تقابــل تــدرج االحــداقي األفقــي قا دتــه قــم يــتم تحديــد احــداقيات  مــى منحنــى لــورنز و التماقــل وتــرا 
النســب المجمعــة  مــى المحــور الر ســي قــم نســتأرج قيمــة هــذا النقــاط  مــى المحــور األفقــي. و نــد 
جمع القيم التي تـم الحةـول  ميهـا مـن المحـور األفقـي. يـتم اسـتأراج معامـل جينـي الـذي يوضـح 

 نسبة تركز السكان في المنطقة ويستأرج وفق المعادلة اآلتية:
 

  111×                                 معامل جيني =          
 

 .ب9)وكمما ابتعد معامل جيني  ن الةفر دل ذلك  مى  دم  دالة التوزيع
التركز السكاني في محافظة القادسية  و ند تطبيق منحنى لورنز ومعامل جيني لقياس نسبة

لتركـز، ظهـر ان فمن أهل األشكال القهقة لمنحنى لورنز وباستأدام معامـل جينـي لقيـاس نسـبة ا
%ب وهـذا دليـل  مـى تركـز السـكان فـي منـاطق محـدودة مـن 61.1) 1981معامل جيني بم   ام 

فقــــد بمــــ  معامــــل جينــــي  1991المحافظــــة و ــــدم انتشــــارهم  مــــى مســــاحة  وســــع فيهــــا. امــــا  ــــام 
%ب وهو يشير إلى ان توزيع السكان  أذ يميل لهنتشار  مى مساحة  وسع من المحافظة 48.1)

%ب وهــو يشــير 41.3م فقــد بمــ  معامــل جينــي )1111، وكــذا الحــال فــي  ــام 1981بعــام مقارنــة 
  يضا  إلى اتجاا السكان إلى التوزيع بةورٍة  كقر  دالة  ن سابقتها.

وبةــورة  امــة فــان توزيــع الســكان فــي محافظــة القادســية  أــذ نمــط التركــز ولــيس التشــتت 
مــن جانــب واســتيطانهم مــع امتــداد مجــاري وســبب ذلــك يعــود إلــى تركــز الســكان فــي مراكــز المــدن 

األنهــار والطــرق مــن جانـــٍب آأــر،  د  إلــى وجـــود مســاحات واســعة مـــن المحافظــة غيــر ماهولـــة 
بالسـكان ألسـباب منهـا  ـدم ةــهحية تربتهـا لمزرا ـة وقبـل ذلـك  ــدم تـوفر المةـادر المائيـة التــي 

 441-مجموع القيم في المحور االفقي
1111-441 
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ات المتوافرة كالةحة والتعميم تمقل نقطة  ساس في نشوث مراكز االستيطان، فضه   ن قمة الأدم
 وطرق النقل، كل ذلك جعل السكان يتجهون نحو المناطق المركزية ذات الوفرة الأدمية المتنو ة.

 ب1) شكل
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

41+64+14+81+81+91+91+91+98+99=*839 
 

                   ×111 
 
 
     ×111 =61.1 % 
 

839- 441 
1111-441 

189 
141 
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 ب1شكل )
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

19+61+11+19+83+81+91+93+94+111= 811 
 

                   ×111 
 
 
     ×111 =48.1 % 
   

 
 
 

118- 441 
1111-441 

161 
141 
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 ب3شكل )
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11+63+11+18+83+81+91+94+91+111= 818 
 

                   ×111 
 
 
     ×111 =41.3 % 
   

188- 441 
1111-441 

148 
141 
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 انبحث:نتائج 
ن توزيع السكان يميل إلى بمقدمة ومبحقين اتضح من أهل فقرات البحث با البحث جاثت

ةــورة التركــز لمســكان. امــا فــي مراكــز المــدن  و مــع امتــداد التركــز بةــورٍة واضــحة، حيــث تمقمــت 
بينما يوجد هناك تركز سكاني حول المراقد ، كما في ري  ناحية المهناوية مجاري األنهار والطرق

ون  أـر ، جعمـت المنـاطق الدينية كما في قضـاث الحمـزة الشـرقي وان هـذا التركـزات فـي منـاطق د
يمكن  ن تشكل مةدرا  من مةادر العيش الهامة وأاةة في الزرا ـة غير الماهولة مناطق بكر 

، في حين يمقل من أهل ايةال قنوات ري اليها  الستقمارهاتغمت بجهد إداري يطمح سفيما لو ا
لمتربـة لمــن تركــزوا سـبب اجهــاد يتركـزهم ضــغطا   مـى الأــدمات المتـوافرة فــي مراكــز المـدن وكــذلك 

هامـا  جـدا  يترتـب  ميـه  حول مجاري األنهار، لذا فان إ ـادة النظـر فـي توزيـع السـكان الحـالي  مـرا  
النقـــل والقنـــوات المائيـــة إلـــى المنـــاطق الغيـــر مســـكونه وتـــوفر الأـــدمات فيهـــا بحيـــث  إيةـــال طـــرق

ألطــرا  و نــد تةـبح منــاطق جــذب ســكاني تجعــل مـن تيــار الهجــرة يتجــه مــن مراكـز المــدن نحــو ا
توجههم نحو األطرا  بالتاكيد فهم ال يكمون  ن ممارسة مهنة الزرا ة التي تمقـل رافـد الحيـاة فـي 

 مـــورا  إيجابيـــة  ـــدة، منهـــا تأفيـــ  الضـــغط الســـكاني فـــي المحافظـــة، وبالنتيجـــة يكـــون قـــد تحققـــت 
ن ان ينتجهــا منـاطق التركــز واســتقمار منــاطق التشـتت بمــا فيهــا مــن مـوارد طبيعيــة يســتطيع ا،نســا

 لتشكل مردودا  اقتةاديا  بشكل  ام في المحافظة.
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 معامل التفاضل-أطوات استأراج منحنى لورنز
 1111 1991 1981 الوحدة ا،دارية
 8 8.14 8.11 الديوانية
 1 1 1 السنية
 1.8 1.8 1.81 الشافعية
 1.11 1.11 1.19 الدغارة
 1.11 1.11 1.11  فك
 1,11 1.11 1.11 البدير
 1.11 1.11 1.18 سومر
 1 1 4.6 الشامية
 1.4 1.11 1.38 غماس
 1.6 1.6 1.31 المهناوية
 3 3 - الةهحية
 1.16 1.16 1.13 الحمزة
 1.61 1.61 1.18 السدير
 1.31 1.31 1.31 الشنافية

 الترتيب التنازلي بحسب معامل التفاضل.-1
 1111 الوحدة ا،دارية 1991 اريةالوحدة ا،د 1981 الوحدة ا،دارية
 8 م. ق الديوانية 8.14 م. ق الديوانية 8.11 الديوانية

 1 الشامية 1 م. ق الشامية 4.6 م. ق الشامية
 3 الةهحية 3 الةهحية 1.38 غماس
 1.6 المهناوية 1.11 الدغارة 1.31 المهناوية
 1.4 غماس 1.11 غماس 1.19 الدغارة
 1.11 الدغارة 1.16 الحمزة 1.13 الحمزة
 1.16 الحمزة 1.6 المهناوية 1 السنية
 1 السنية 1 السنية 1.81 الشافعية
 1.61 السدير 1.61 السدير 1.18 سومر
 1.11 سومر 1.11 سومر 1.18 السدير
 1.11  فك 1.11  فك 1.11  فك
 1.31 الشنافية 1.31 الشنافية 1.31 الشنافية
 1.11 رالبدي 1.11 البدير 1.11 البدير
 1.8 الشافعية 1.8 الشافعية - -

 ب1المةدر: ممحق رقم )
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 النسب المجمعة لممساحة والسكان-3
 السكان% المساحة% 1981
 34.1 1 الديوانية
 16.3 6 الشامية
 41.6 11 غماس
 41.9 11.4 المهناوية
 61.3 11.9 الدغارة
 11.3 14.1 الحمزة
 11.3 18.1 السنية
 18.1 33.1 الشافعية
 81.8 11.1 سومر
 84 16.8 السدير
 91 61.4  فك
 96 16 الشنافية
 111 99 البدير

 1981سكان الةهحية مع الشامية  ام  111 الةهحية
 

 السكان% المساحة% 1991  
 33 1 الديوانية
 11 6 الشامية
 11 1 الةهحية
 19 11.1 الدغارة
 41.4 16.1 غماس
 66 13.1 الحمزة
 11 16.1 المهناوية
 13 19.1 السنية
 11 34.8 السدير
 81 11.8 سومر
 86 41.4  فك
 91 11 الشنافية
 96 94 البدير
 111 111 الشافعية
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 السكان% المساحة% 1111 

 31 1 الديوانية
 11 6 الشامية
 13 1 الةهحية
 11 9.4 المهناوية
 46 14.4 غماس
 61 18.9 الدغارة
 69.4 16.1 الحمزة
 11.4 19.1 السنية
 16.4 34.8 السدير
 19.4 11.8 سومر
 84.4 41.4  فك
 91 11 الشنافية
 96 94 البدير
 111 111 الشافعية
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 ب1ممحق )
 

 ت
الوحدة 
 ا،دارية

 المساحة
 % 1كم

  دد السكان
1981 % 1991 % 1111 % 

 31 319694 33 116639 34.1 196419 1 319 م. الديوانية 1
 3 31633 3 13698 3 11111 3 111 السنية .ن 1
 1 13168 1 31161 1.1 13164 4 111 الشافعية ن. 3
 4 16431 4 31918 1.1 11814 3.1 119 الدغارةن.  1
 6 48111 6 11199 6 31311 11.1 1116 م. ق.  فك 4
 4 19944 4 31146 1 11116 13 1889 البديرن.  6
 3 31118 3 14114 3.1 19164 1 411 سومرن.  1
 8 19418 8 61118 11.1 63191 1 189 م. ق الشامية 8
 9 84969 8.4 61481 8.3 16111 6 149 غماس ن. 9
 1 36911 1 11491 3.3 18111 1.4 114 المهناويةن. 11
 3 18411 3 11111 - - - 94 الةهحيةن. 11
 8.4 81443 8.4 61111 9 41341 1.3 611 الحمزة.م.ق 11
 1 36814 1 11431 3.1 18311 6.6 411 السدير ن. 13
 4.4 41481 4 11918 4 18311 11.4 181 الشنافية ن. 11

14 
مجموع 
 المحافظة

8143 111 449814 111 141331 111 991183 111 

 
% 3كانت ناحية الةهحية مع قضاث الشامية، لذا كانت نسبة مساحة الشامية  1981مهحظة: في  ام 

 %.1ونسبة مساحة الةهحية  1991%  ام 1ا  ةبحت نسبتها بينم
محافظـة القادسـية،  1981بوزارة التأطيط، الجهاز المركزي ل حةاث، نتائل التعداد العام لمسكان لسنة 1
 ب ص.11جدول )
، محافظـــــة 1991بوزارة التأطـــــيط، الجهـــــاز المركـــــزي ل حةـــــاث، نتـــــائل التعـــــداد العـــــام لمســـــكان لســـــنة 1
 .16ب، ص11جدول رقم )القادسية، 
ــا المعمومــات، تقــديرات ســكان 3 بوزارة التأطــيط والتعــاون االنمــائي، الجهــاز المركــزي ل حةــاث وتكنولوجي

  ، ص.1116ب، 33، مديرية إحةاث السكان والقو  العاممة، جدول )1111العراق لسنة 
ب، 1/4، جدول )1111لعام بوزارة التأطيط، الجهاز المركزي ل حةاث، المجمو ة ا،حةائية السنوية 1

 .11ص
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 اهلىامش
                                           

، 41 باس فاضل السعدي، واقع نمو السـكان ومسـتقبمه فـي العـراق، مجمـة كميـة اآلداب، جامعـة بغـداد، العـدد  ب1)
 .119، ص1111

ب، 1991-1911وبغـداد الجديـدة )نزار مورد شـمعون آل منـو، التبـاين المكـاني لنمـو سـكان نـاحيتي المنةـور  ب1)
 .1، ص1114رسالة ماجستير )غير منشورةب مقدمة إلى مجمس كمية التربية )ابن رشدب، جامعة بغداد، 

-1981ةـــبرية  مـــي حســـين العبيـــدي، التحميـــل المكـــاني لمأةـــوبة الســـكانية فـــي محافظـــة القادســـية لممـــدة ) ب3)
 .8، ص1118كمية اآلداب، جامعة القادسية،  ب رسالة ماجستير )غير منشورةب مقدمة إلى مجمس1111

 باس فاضل السعدي، جغرافية العراق، إطارها الطبيعي، نشاطها االقتةادي، جانبها البشري، الدار الجامعية  ب1)
 .1، ص1118، بغداد، 1لمطبا ة والنشر والترجمة، ط

،  طروحــة دكتــوراا 1991-1911حمــادي  بــاس حمــادي الشــبري، التغيــرات الســكانية فــي محافظــة القادســية  ب4)
 .11، ص1114)غير منشورةب مقدمة إلى مجمس كمية التربية )ابن رشدب جامعة بغداد، 

 وجود مركز السيد  حمد الغريفي الممقب بالحمزة. )*ب
الوظيفة الســـكنية لمدينـــة الديوانية،رســـالة ماجســـتير،مقدمة الـــى مجمـــس كميـــة االداب،جامعـــة ر ـــد  بـــد الحســـين،-6

 83ص،1111القادسية،
 وجود مركز السيد  حمد الغريفي الممقب بالحمزة. )*ب

ةهح باركة ممك، أةائص التربة و قرها في استعماالت األرض الزرا ية في محافظة القادسية، مجمة -ب 1)   
 .191، ص1111ب، 19الجمعية، الجغرافية العراقية، العدد )

 .1994اث الديوانية  ام ضم ناحية سومر إلى قضاث  فك وفك ارتباطها مع قض )**ب
 .46، ص1114فايز محمد العيسوي، جغرافية السكان، دار المعرفة الجامعية، االسكندرية،  -ب8)
 .41المةدر نفسه، ص ب9)
، 1111 باس فاضل السعدي، جغرافيـة السـكان، الجـزث األول، مديريـة دار الكتـب لمطبا ـة والنشـر، بغـداد،  ب11)

 .181، 181، 119ص
 

 .1994ية سومر إلى قضاث  فك وفك ارتباطها مع قضاث الديوانية  ام ضم ناح )**ب
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 Spatial analysis of concentration and methods of its 
measurements in qadisiyah governorate for the period of 
1987-2007. 

 

Hasoon  abood  daboon 
 

Abstract 

 

The research formed with an introduction and two chapters. the 

introduction included the area borders and the research aim ,it 

problem and the research hypothesis and is doctrine, the first 

chapter(the rate of population distribution in qadisiyah governorate) 

according to its managements units ,appeared during the rates was 

its higher rate recorded in the main qadisiyah governorate districts 

(diwaniyah-shamia-hamza-affah) respectively and according to the 

period of research, the reason behind its was to available services in 

the centers of these districts and decreasing it villages belonged for 

them and even in rural areas belonged to these districts. 

The second chapter, where it has been applied Laurence curve and 

genie factor in order to discover of the population distribution 

statistics… 

The density concept was dominated in the governorate, that means 

there are wide areas not inhabited ,as well as, we noticed the 

population distribution density ,in main towns or around the rivers 

waterways or with roads extents, so that the research concluded to 

the population distribution in the governorate is an  unexemplary 

distribution. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


