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Abstract 

This research adopts a distinctive geographical approach based on the statistical indicators 

the researcher has by field work, in addition to the available data from official government 

institutions. The research aims to clarify the concentration of the population of Al-

Husseiniya district in Karbala governorate for the period 2009-2019 CE, on the basis  of  the 

fact that the district is divided into (55) regions with different areas, which enabled the 

research to show detailed results and clear  comparisons and contrasts. The research 

consists  of three sections, the first dealt with the geographical factors affecting the 

concentration of the population of Al-Hussainiya district, wich come in two kinds : the 

natural factors (terrain, climate, soil and water resources), and the human factors 

(Economic, transportational, historical, religious, administrative and planning factors,). and 

it turns out that water resources and economic factors have The most noticeable impact 

among other factors in this regard. The second section was concerned with the distribution 

of the population of Al-Hussainiya district based on indicators of numerical, relative, density 

and environmental distribution, which showed a growth in population and population 

density, and also proved the purely rural character of the district, with a rural population of 

84.1% in 2019 CE.As for the third section, it was concerned with the study of the 

population concentration in the district of Al-Hussainiya, and the registration of the 

provinces (Abu Zrant, Kaka’iya, Alwand, Al-Jaifiniyah, Umm Gharagir, Al-Haswa) showed 

the highest percentage of population concentration, while the lowest percentage of 

population concentration was recorded in the provinces (Gharbia Karoud, Al-Awarah Al-

Wusta, Al-Awarah Al-Kabirah, Al-Abitar, Abu Aseed, Al-Kakaiyah Al-Gharbia). 

Key words: Population Concentration, Population Distribution, Density Distribution, 

Environmental Distribution, Diffuse Pattern, Crowded Pattern. 
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العراق –تحليل جغرافي لتركز سكان قضاء الحسينية في محافظة كربالء   

 م 2019ـ  2009للمدة  

 

 وسيم عبد الواحد رضا النافعي
 وزارةالتربية،العراق،م.م.

 

 

 الملخص

جغرافيًامختلفًايرتكزعلىالمؤشراتاإلحصائيةالتيحصلعليهاالباحثميدانيًاباإلضافةإلىمايتخذُهذاالبحثأسلوبًا

فيمحافظة الحسينية قضاء سكان تركز طبيعة بيان إلى يهدُف إذ الرسمية، المؤسساتالحكومية بياناتمن من تيسر

 قُسمعليهالقضاء2019–2009كربالءللمدة باالعتمادعلىما منمقاطعاتبمساحاتمختلفة،والتيتمثلالوحدةم،

(مقاطعة،مماأسهمفيإظهارنتائجتفصيليةوتباينًاواضًحا.فقدجاءالبحثعلى55المكانيةاألصغرحجًما،ويبلغعددها)

العواملالجغرافيةالمؤثرةفيتركزسكانقضاءالحسينية،الطبيعيةمن تناولاألولمنها ارتكزتعلىثالثةمباحث، ها

التاريخية والعوامل النقل وطرق االقتصادية فدرستالعوامل البشرية أما المائية، والموارد التضاريسوالمناخوالتربة

والدينيةوالعواملاإلداريةوالتخطيطية،واتضحأنالمواردالمائيةوالعواملاالقتصاديةلهااألثراألبلغمنبينالعوامل

ال واهتم العدديوالنسبيوالكثافياألخرى. علىمؤشراتالتوزيع باالستناد الحسينية مبحثالثانيبتوزيعسكانقضاء

سكان بنسبة الريفيالبحتللقضاء الطابع وعكستأيًضا السكانية، السكانوالكثافة فيعدد والبيئيالتيأظهرتتناميًا

84.1ريفبلغت عام ُعني %2019في المبحثالثالثفقد أما وأظهر. الحسينية، فيقضاء السكاني التركز بدراسة

تسجيلمقاطعات)أبوزرنت،الكعكاعية،الوند،الجعيفنية،أمغراغر،الحصوة(أعلىنسبةمنالتركزالسكاني،فيحين

االبي الكبيرة، العوارة الوسطى، العوارة الغربية، السكانيفيمقاطعات)كرود التركز من أدنىنسبة تسجيل أبوتم تر،

 عصيد،الكعكاعيةالغربية(.

 التركزالسكاني،توزيعالسكان،التوزيعالكثافي،التوزيعالبيئي،النمطالمنتشر،النمطالمتحشد.:الكلمات المفتاحية

 
 المقدمة:

اإلنسانوبيئتهلقدأولتالجغرافيةوغيرالجغرافيةأهميةكبيرةللدراساتالسكانيةبهدفبيانالعالقةالحقيقيةبين 

وتجسيدهذهالعالقةبيانيًاوإحصائيًا،وعكسكلمايتعلقبحجمالسكانونموهموتوزيعهموتركيبهموحركتهمعلىشكل

بياناتتفصيليةتبيّنالعالقةمكانيًاوزمانيًا.إذأضحتالدراساتالسكانيةذاتأثربالغفيمختلفالعلوموالمعارف؛لما

طبيعةالسكانومالحظةورصدوتفسيرالظواهروالمشكالتفيمختلفالمجاالتوإيجادالحلولترسمهمنتصورعن

الناجعةلها.ولقدزاداهتمامبلدانالعالمفيوقتناالحاضربها؛إلسهامهاالكبيرفيعملياتالتخطيطوالتنمية،إذاتجهت

غيرةالحجمللحصولعلىنتائجدقيقةتخدمخططالتنميةنحودراسةالسكانتفصيليًاوعلىمستوىالوحداتاإلداريةالص

متطلباتالسكان توفير ذلكفي ويساعد فينمطتوزيعهم، المؤثرة والعوامل السكان تركز علىطبيعة استنادًا الشاملة

 والنهوضبظروفهمالحياتيةواالقتصاديةواالجتماعيةوتحقيقمستوىعاٍلمنالرفاهية.



 :البحث مشكلة

 :اآلتي بالتساؤل البحث مشكلة تكمن

 صورة رسم في والبشرية الطبيعية الجغرافية الخصائص تأثير وما الحسينية؟ قضاء السكان لتركز العامل االتجاه ما -

 الدراسة؟ منطقه في السكان توزيع
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 :البحث فرضية

 :اآلتية الفرضيات من البحث ينطلق

 زمانيًا. مكانيًا الحسينية قضاء سكان تركز يتباين .1

 أخرى. دون منطقة في وتركزه السكان بتوزيع والبشرية الطبيعية الجغرافية العوامل تسهم .2

 التشتت. وليس التركز نحو السكان توزيع اتجاه .3

 

 :البحث هدف

 :اآلتية االهداف البحث خلف تقف

 الحسينية. قضاء سكان لتركز والزماني المكاني التباين طبيعة إظهار .1

 القضاء. في السكان توزيع في المؤثرة والبشرية الطبيعية الجغرافية العوامل أثر بيان .2

 .2019-2009المدة خالل الحسينية قضاء في السكان توزيع نمط معرفة .3

 في السكان تركز لنمط وفقًا المستقبلية المشاريع وتوقيع المكانية التنمية خطط رسم في العالقة ذات الجهات إفادة .4

 القضاء.

 

 :البحث منهج

 المقترن التحليلي علىالمنهج2019–2009 للمدة الحسينية قضاء في السكان تركز دراسة في الباحث استند

 البيانية، المخططات وانتاج البيانات تحليل في(spss)االجتماعية للعلوم اإلحصائية بالوصف.وقداستعانالباحثبالحقيبة

 الدراسة. منطقه في السكان تركز نمط تعكس التي الخرائط رسم في(gis)الجغرافية المعلومات نظم برنامج استعمال فضالً



الحدود المكانية والزمانية للبحث:

(بيندائرتيعرض1تشتملمنطقةالدراسةعلىحدودقضاءالحسينيةبكاملمقاطعاته،إذيقعكمافيالخريطة)

ويحدهمنالشمالوالشرقمحافظةبابلومنالغربشرقاً،ْ(44¯15-ْ43¯53وخطيطول)ْ(32¯50-ْ35¯32)

كم334قضاءالحرومنالجنوبناحيةالجدولالغربيومركزقضاءكربالء،وتبلغمســـــــــــــــــــاحته)
2

(منإجمالي

) البالغة كربالء محافظة كم5034مساحة
2
( لإلحصاء، المركزي فقد(2009-2008)الجهاز الزمانية الحدود أما .

 .2019–2009انحصرتضمنالمدة



 :والمصطلحات المفاهيم

 هوذه داخول االنتشوار أو اإلقلويم حودود داخول واحودة منطقوة فوي التركوز نحوو السكان ميل مدى قياس هو:السكاني التركز .1

.(1997،2)السعدي،جغرافيةالسكانجالحدود

اإلداريوة الوحودة أو اإلقلويم لسوكان الكلوي العودد مون معينوة منطقوة سوكان لعودد النسوبي الووزن إيجواد هوو النسوبي: التوزيوع .2

.(2007)الخفاف،

 .(2004)لبيب،معينة منطقة في عليها يعيشون التي والمساحة السكان عدد بين العالقة بيان الكثافي:هو التوزيع .3

 واالقضوية المحافظوات مراكوز فوي الحضور سوكان يتووز  إذ والحضر، الريف بحسب السكان توزيع هو:البيئي التوزيع .4

 الريف. سكان ضمن يندرج المراكز هذه خارج يتوز  ما وكل والنواحي

 إذ منتظمة، غير أو منتظمة تجمعات في السكان تركز إلى ويشير السكان توزيع أنماط أحد هو )المجمع(: المتحشد النمط .5

وتجاورها. بتقاربها تتصف

 وغيور عشووائي بأنوه ويتسوم األرض مون واسوعة مسواحة علوى متباعود بشوكل السوكان فيه يتوز  نمط هو:المنتشر النمط .6

 منتظم.
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كفاءة خدمات التعليم االبتدائي في قضاء الحسينية، رسالة ماجستير )غير منشورة(،  المصدر: عالء عبد الرضا قاسم، تقييم

.5، ص2020جامعة كربالء، كلية التربية للعلوم اإلنسانية،   
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  الحسينية قضاء سكان تركز في المؤثرة الجغرافية العوامل :المبحث األول

 االرتباط، هذا طبيعة تحدد التي العوامل وبيان الجغرافية للظاهرة المكاني االرتباط لدراسة برعايتها الجغرافية تتسم

 فتوزيوع والبشورية الطبيعيوة الجغرافيوة العوامول من لجملة تخضع األخرى الجغرافية الظواهر شأن شأنها السكانية فالظاهرة

 السكان. لتوزيع العامة الصورة النهاية في ت حسم العوامل من ومعقدة مترابطة لمجموعة تبعًا وزمانيًا مكانيًا يتباين السكان

 :الطبيعية الجغرافية العوامل أوالً:

 ارتباًطوا السوكان توزيوع يورتبط إذ الجافة، المناطق في السيما السكان توزيع في بالغ أثر الطبيعية الجغرافية للعوامل

 والتربوة والمنواخ التضواريس مثول األخورى الطبيعيوة الجغرافيوة العوامول عن فضالً.(2012)محسن،المائية بالموارد وثيقًا

 :اآلتي النحو على أثرها بيان سيتم التي

 :التضاريس .1

 بوين وتباينوه نمطوه تحودد إذ السوكان، توزيوع فوي الكبيور التوأثير ذات الطبيعيوة الجغرافيوة العوامول من التضاريس تعد

 حضوارية بأنمواط االجتماعيوة حيواتهم طبيعوة وتحديود االقتصوادية حيواتهم علوى مباشور بشوكل ذلوك ويونعكس وأخورى، منطقة

 الرسووبي السهل في جغرافيًا كربالءولذلكفهيتتوز  محافظة من الشرقي الشمالي الجزء الدراسة منطقة مختلفة.وتشغل

 فووق م 35 عون فيوه االرتفوا  يزيود ال الشومالي فقسومه تضرسوه، وقلوة بانبسواطه الرسوبي السهل ويتصف الغربية والهضبة

 تشوغل فوال الغربيوة الهضوبة أموا البحور. سوطح مسوتوى فوق م 23 إلى الجنوب قسم في االرتفا  ويصل البحر سطح مستوى

 السوهل أراضوي عون كثيوًرا خصائصوها اخوتالف بعدم وتتميز الدراسة، لمنطقة الغربي الشمالي القسم من محدود جزء سوى

 طبيعوة شوجعت البحور.وقود سوطح مستوى فوق م 40 نحو فيها ارتفا  أعلى بلغ اذ واالرتفا ، التضرس ناحية من الرسوبي

 أو بشوكل أدت التوي األخورى العوامول توأثير عون ،فضوالً(1999)خضير،الزراعية األنشطة نحو السكان المنبسطة السطح

للسكان. الجغرافي التوزيع صورة ورسم الصغيرة الزراعية الملكية انتشار إلى بآخر

 :المناخ .2

 التربة على لتأثيره الجافة؛ وشبه الجافة المناطق في السيما وجلي واضح بشكل السكان توزيع نمط على المناخ يؤثر

 والمواصوالت، والنقل المعدنية والثروة والزراعة كالصناعة األخرى االقتصادية باألنشطة الوثيقة وعالقته المائية والموارد

وشخصويتها الشوعوب لطاقوات ومحودد البشورية الهجرات وموجه الحضارات منبع كونه اإلنسان؛ حياة على تأثيره عن فضالً

 مسواحته بسوبب المناخيوة الظوروف مون متشوابه نموط ترسوم الدراسوة منطقوة منواخ خصوائص طبيعوة .ان(2001)عطووي،

 االقتصوادي اإلنتواج واقوع تحديود طريوق عون السوكان توزيوع علوى مباشور غيور بشوكل واضوًحا تأثيرهوا يظهر الذي المحدودة

الدراسوة منطقة وغيرها.وتصنف والتركيب والتوزيع النمو من خصائصالسكان بدوره يحدد الذي منه، الزراعي وبخاصة

والمحيطوات.وتشويرالبيانوات البحوار توأثير بعود بسوبب ؛(1966،Ali.H.Alshalash)الجواف الصوحراوي المنواخ ضومن

 كانون شهر في الصغرى الحرارة درجة معدل وبلغ م، 43,3 بلغ تموز لشهر العظمى الحرارة درجة معدل المناخيةإلىأن

 بمعودل والربيوع الشوتاء فصول فوي سوقوطها يقتصور التوي السوائدة األمطوار لنظام تخضع فهي األمطار أما م، 5,2 نحو الثاني

 ملم. 101,2 بلغ تساقط

 :المائية الموارد .3

 المودن تطوور فوي مباشور بشوكل أثورت إذ الجافوة، المناطق في وبخاصة السكان توزيع في هاًما دوًرا المائية للموارد

 والثقافية واالجتماعية السياسية الحياة على انعكست التي االقتصادية التطورات وحدوث العمرانية المراكز وظهور حضاريًا

 طبيعوة فوي السوطحية الميواه تحكوم أصوبح المطوري التسواقط معودالت بانخفواض تتسوم الدراسة منطقة كانت ولما للمجتمعات،

 الفرات فنهر.الحسينية وجدول الفرات نهر من القريبة المناطق على القضاء سكان أغلب يتوز  إذ أثًرا، أكثر السكان توزيع

 النحودار تبعًوا غربوي جنووبي باتجاه المنحدر الحسينية جدول اليمنى ضفته من يتفر  الذي القضاء من الشرقي القسم في يمر

 تشوكل التوي (زر  وأبوو والونود، الكماليوة،) أهمهوا المائيوة القنووات مون مجموعوة الحسوينية جدول من ويتفر  األرض سطح

 الدراسوة منطقوة فوي المائيوة المووارد تووفر عامول أسوهم لقود (.2الخريطوة) أنظور الزراعيوة، األراضوي توروي مائيوة شوبكة

 ممارسوة علوى وشوجعتهم كثوافتهم ورفعوت السوكان جوذبت التوي الزراعيوة األنشطة زيادة على منها الجنوبي الجزء وبخاصة

 .المختلفة االقتصادية األنشطة

 :التربة .4

 اإلنتواج صوالحية مودى يحودد كونوه للسوكان؛ المكواني التوزيوع طبيعوة تحديود فوي كبيور دور التربوة لخصوائص ان 

 نجود ؛لوذا(2012)محمود،كثوافتهم فوي والمتحكم السكان استيطان مصدر يشكل الذي أخرى دون معينة منطقة في الزراعي

 لإلنتواج مناسوبتها لعودم التصوريف ورداءة الملوحوة نسبة بارتفا  تتصف التي الرديئة التربة ذات المناطق سكان عدد في قلة
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 فوي الزراعوي،األمورالوذيجعولمونتركوزالسوكان لإلنتواج صوالحة أرض وجعلهوا استصوالحها تكواليف وارتفا  الزراعي

 تعود التوي األنهار أكتاف تربة فيها تتوز  المناطق وهذه منه، المتفرعة المائية والقنوات الحسينية جدول من القريبة المناطق

 %25.8فيهوا الرمل نسبه تبلغ متوسطة إلى خشنة بنسجة وتتصف الزراعية، المحاصيل من كبير عدد إلنتاج صالحة تربة

التوي األنهوار أحوواض تربوة تتووز  األنهوار أكتواف لتربوة المتاخموة المنواطق وعنود %.52.2 والغورين %22الطين ونسبة

 والناعموة، المتوسوطة بوين نسوجة وذات بالغرين مخلوطة نسبيًا خشنة جزيئات على تحتوي طينية - مزيجية تربة بأنها تنماز

 توزيعهوا يقتصور الدراسوة منطقوة فوي محودودة مسواحة فتشوغل المنخفضات تربة أما الحقلية المحاصيل لزراعة مالئمة وهي

 وغيور زراعيًوا مستثمرة غير تكون ما وعادة سطحها منسوب وينخفض الجوفية المياه مستوى فيها يرتفع التي المناطق على

سكانيًا. مأهولة

(2الخريطة)























 

 المصدر: الباحث اعتماداً على:

جمهوريةةة العةةراق، و ارة المةةوارد المائيةةة، الهيةةلة العامةةة لصةةيانة مشةةارير الةةرا والبةةزل، خريطةةة مشةةارير الةةرا والبةةزل فةةي محافظةةة  -

 .1:150000كربالء بمقياس 

 

 البشرية: الجغرافية العوامل :ثانيًا

 إذ السوكان، توزيوع فوي البشورية الجغرافيوة للعوامول توأثير هنالوك الطبيعيوة الجغرافيوة العوامول فيوه توؤثر الذي بالقدر

 موا لتحقيوق لصوالحه واسوتثمارها الطبيعيوة البيئيوة الظروف على التغلب من ومهارات قدرات من يمتلك بما اإلنسان استطا 

 :هي البشرية المحددات أبرز ومن إليه، يصبو

 االقتصادية: العوامل .1

 يمارسوه موا أن إذ معوين، إقلويم رقعوة علوى السوكان انتشوار طبيعوة تحديود فوي بوارزة مكانة االقتصادية العوامل تشغل

 حرفوة مون الكثافوة حيوث مون السوكان تركوز يتودرج وقد كثافتهم، ومدى السكان توزيع نمط يحدد اقتصادي نشاط من اإلنسان

 الموارد تركز مع السكانية الكثافة وتزداد والتجارية والخدمية الصناعية األنشطة في وترتفع الزراعة إلى الرعي إلى الصيد

 تحديد في بارز دور الزراعي .وللنشاط(2004)عبيد،العاملة األيدي من كبير عدد تتطلب التي األنشطة وسيادة االقتصادية

 ويتووز  الوريفيين، السوكان مون كبيورة نسوبة الوى يسوتند الوذي الزراعوي طابعهوا بسوبب الدراسوة؛ منطقوة سوكان توزيع طبيعة

 لسوقي مياهوه علوى معتمودين الحسوينية قضواء فوي الحيواة شوريان الحسوينية جودول جوانبي علوى الزراعية المناطق في السكان

 المحاصويل أنووا  مختلوف لزراعوة التورب أنووا  بوين األصولح تعود التوي األنهوار أكتواف تربوة وعلوى الزراعيوة األراضوي

 االراضوي بلغوت حوين فوي دونوم، 113441 بلغت التي للزراعة الصالحة األراضي نسبة ارتفا  ذلك في ويساعد الزراعية،

 النشواط .أموا(2016)رحويم،دونوم 54259 بلغوت فعواًل المزروعوة األراضوي أموا دونوم، 13423للزراعوة الصوالحة غيور

 كمنشوآت بوارزة وغيور واضوحة ليسوت الصوناعية المنواطق كانوت وإن الحسوينية قضواء مركوز فوي توأثيره فيبورز الصوناعي
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 السويارات.وتقودر صويانة وخودمات والنجوارة الحودادة فوي الصوغيرة والوور  المعامول مون مجموعوة علوى تقتصور صوناعية

 لمنطقوة الشورقي الشومالي الجوزء فوي يقوع الوذي الصوناعي بوالحي هذا ويتمثل هكتار، 7.8 بنحو الصناعي االستعمال مساحة

 اإلنتواج علوى تعتمود التوي الصوناعات ومنطقوة األلبوان معمل وكذلك المطاط ومعمل الثلج إلنتاج معمل على ويشتمل الدراسة

 توزيوع طبيعوة تحديود فوي الصوناعات هوذه وتسوهم التموور، وتعبئة تجميع بمخازن وتتمثل بها المحيطة المناطق في الزراعي

 .وكثافتهم السكان

 :النقل طرق .2

 األقاليم بين المكاني االرتباط تحديد في الجوهري دورها من السكان توزيع في والمواصالت النقل طرق أهمية تأتي

 الفعاليوات علوى بوآخر أو بشوكل وتونعكس عاليوة بانسويابية تسوير البشورية الجماعات حركة من تجعل التي المختلفة الجغرافية

 بالمودن القضواء توربط مون وهي الخارجية الطرق األول الطرق، من نوعين الدراسة منطقة في ويتوز  األخرى، واألنشطة

 الحسوينية - كوربالء المسيب، - الطرق)كربالء هذه وأبرز كم 82 نحو اإلجمالية أطوالها وتبلغ المجاورة اإلدارية والمراكز

 تربط التي الداخلية الطرق في فيتمثل الثاني الهندية(.أما سدة - الحسينية الوند، - اإلبراهيمية نية،الحسي - الحافظ المفرق، -

 التوي الترابيوة الطورق عن فضالً طريق، 19 بواقع كم 47 نحو اطوالها مجمو  ويبلغ ببعض، بعضها الدراسة منطقة أجزاء

 الخارجيوة النقول طورق مون بوالقرب التركوز علوى السوكان العامول هوذا شوجع .وقود(2006)عويود،كوم68.5 أطوالهوا تبلوغ

السكان. حياة عليها تعتمد التي اإلنسان جسم في الشرايين بمثابة تعد ألنها والداخلية؛

  والدينية: التاريخية . العوامل3

 تظهور السوكان مون كبيورة أعوداد الدينيوة األماكن وتجذب الطويل التاريخ ذات الدينية المدن في العامل هذا دور يبرز

 وتضوم الريفيوة، والمنواطق الحضورية المنواطق بوين السوكان توزيوع طبيعوة تحديود فوي توؤثر إذ حضورية، تجمعات شكل على

 بن عون مرقد األثري، العطيشي أبرزها)خان لعل التاريخية المناطق أو الدينية والمقامات المراقد من العديد الدراسة منطقة

 السويد ومراقد ايًضا، الكاظم اإلمام ذرية من األخرس والسيد السالم"، "عليه الكاظم اإلمام ذرية من نوح إمام مرقد هللا، عبد

 القنطورة السوالم"أو "عليوه علوي اإلموام صوالة ومقوام السوالم"، "عليوه السجاد اإلمام ذرية من أحمد وسيد حسين وسيد حسن

 مثولتول اإلسوالم وصودر القوديم البابلي العصر إلى أكثرها يعود أثريًا موقعًا 57 نحو األثرية المواقع عدد بلغ وقد البيضاء(،

 التوي الحضورية والنويوات القورى مون العديود ظهوور في بارًزا أثًرا التاريخية والشواهد المواقع لهذه مفلح،وكان صكاروتل

 للسكان. الجغرافي التوزيع خريطة الزمن بمرور رسمت

 :والتخطيطية اإلدارية . العوامل4

 يووف رمون موا أبرزهوا لعول كثيورة بعوامول متوأثًرا الجغرافيوة لألقواليم اإلداريوة المراتوب بطبيعوة السوكان توزيوع يتباين

 فوي يقودم عموا يختلوف الناحيوة فوي وثقافيوة وبلديوة وصوحية تعليميوة خودمات مون إذأنموايقودم تحتية، وبنى مجتمعية خدمات

 أول وضوع وكوانقود.قضواء إلوى رسوميًا التواريخ هذا بعد وتحولت 2018 عام حتى ناحيةً الدراسة منطقة وقدبقيت القضاء.

 تحديثه وجرى العطيشي، خان حول المتوزعة الدوائر من مجموعة على ويشتمل 1973 عام الدراسة لمنطقة أساس مخطط

 األساس التصميم تحديث تم 2001 عام السكان.وفي عدد تزايد مع تزايدت التي السكنية األحياء من عدد بإضافة 1982 عام

 حي مثل سكنية أحياء استحداث عن فضالً والسكنية والترفيهية والخدمية التعليمية األرض استعماالت على تعديالت بإجراء

 توربط وطورق متنوعوة خدميوة مراكوز إنشواء وتضومن 2012 عوام أنجوز الذي المخطط عبر فكان األخير التحديث أما بغداد،

  .ومراكز مدن من يحيطه بما القضاء
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 2019 - 2009تو ير سكان قضاء الحسينية للمدة  :المبحث الثاني

تحظىدراسةتوزيعالسكانبأهميةبالغةفيالدراساتالجغرافية،ولعلهاتأخوذحيوًزاأكبورفويالدراسواتالسوكانية؛

السكانفيالحيزالمكانيوبالتاليقدرتهعلىاستثمارهوالتفاعلمعهوالعيشفيوه.وقودألنهاتظهرالطريقةالتييتوز فيها

ازداداهتموواممعظوومدولالعووالمفوويدراسووةتوزيووعالسووكانعنوودوضووعالخطووطالتنمويووةالشوواملةفوويالنووواحي)االقتصووادية

أفضل،فضاًلعونتجنوبالتوزيوعالسوكانيواالجتماعيةوالعمرانية(؛ألنهاتضمننجاحهذهالخططوتحقيقمستوىتنموي

غيرالعادلالذييشكلأكبرعائقفيطريقتحقيقأهدافالتنمية.ولبيانطبيعةتوزيعالسكانبشكلتفصيليسويتماعتمواد

المؤشراتاآلتية:

 أواًل: التو ير العددا والنسبي: 

الكموويوالحجموويفوويتصوونيفمقاطعوواتمنطقووةإنالغايووةمووناعتمووادالتوزيووعالعوودديوالنسووبيهوويبيوواناألسوواس

الدراسة،ومعرفةالنسبةالمئويةلكٍلمنها.وقداستعملتالدراساتالجغرافيةهذاالمؤشربشكلواسعلمايظهرهمنمقارنة

.(2010)ناصر،واضحةفيالظواهرالمختلفة

نسومة،ازدادفويعوام128521بلوغ2009انقضواءالحسوينيةفويعوام(يتضحأنعددسوك1ومنبياناتالجدول)

نسمة،وهذهالزيادةتعوودإلوىطبيعوة24755نسمةبزيادةبلغتخاللهذهالسنواتالعشرنحو153276ليبلغنحو2019

نالمهاجرينوبخاصوةمنطقةالدراسةالجاذبةللسكانشأنهاشأنوحداتمحافظةكربالءاألخرىواستقبالهاألعدادكبيرةم

واحتاللداعشألراضيواسعةمنمساحةالعراق.أمابحسبالمقاطعاتفقودكانوتمقاطعوات)أبوو2014بعدأحداثعام

نحوو2009زرنت،الكعكاعية،الجعيفنية(األكثرعددًاواألعلىنسبةً،إذبلغتأعدادالسكانلكٍلمنهاعلىالتواليفويعوام

فقدبقيتهوذهالمقاطعوات%2019(،أمافيعام%5.02،%7.31،8.63وبنسبمئويةبلغت)(6446،939،10749)

،10356،12834الثالثووةمتصوودرةمووعتغيّوورعوودديونسووبيفوويالبيانووات،إذبلغووتأعوودادالسووكانفيهوواعلووىالتتووابعنحووو)

%(.%5.15،%6.76،8.37(وبنسببلغت)7887

منالسكانواألدنىنسبةفكانت)الحصوة،أبوعصيد،الدرويشي(بأعدادبلغوتأماالمقاطعاتالتيسجلتأقلعدد

%(،أموافويعوام%0.08،%0.25،0.27(لكٍلمنهاعلىالتتابع،وبنسببلغوت)105،319،352نحو)2009فيعام

(وبنسببلغوت340،604،737فقدبقيتهذهالمقاطعاتتتذيلالترتيب،إذبلغعددالسكانفيهاعلىالتوالينحو)2019

%(.%0.22،%0.39،0.48)
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 (1الجدول)

 2019–2009توزيعالسكانالنسبيوالكثافيفيقضاءالحسينيةبحسبالمقاطعاتللمدة

اسمالمقاطعة ت
المساحة/

 2كم

20192009

النسبة%السكان

الكثافة

نسمة/

2كم

النسبة%السكان

الكثافة

نسمة/

2كم

 380 4.597038308 4.43 570018.5الاليح 1

 450 1.171798353 1.10 1413 4 االبيتر 2

 566 2.213395502 2.34 3010 6أمنوح 3

 378 0.49756236 0.37 471 2الصالميةالغربية 4

 472 1.422169380 1.36 1748 4.6الصالميةالشرقية 5

 1146 1.121719889 1.04 13341.5أبوتمر 6

 792 1.141742617 1.06 1357 2.2كريدنصرهللا 7

 853 1.111705710 1.10 1420 2كريدكمونه 8

 1229 1.281966988 1.23 1581 1.6الشيطة 9

 914 0.60914629 0.49 629 1أبوجير 10

 425 0.22340131 0.08 105 0.8الدرويشي 11

 1230 0.801230945 0.74 945 1الكرجي 12

 670 0.961475495 0.85 1090 2.2أمالحمام 13

 2130 0.9714911580 0.86 1106 0.7 أمعروقالجنوبية 14

 5835 0.7611673910 0.61 782 0.2أمعروقالشمالية 15

 679 0.971494504 0.86 1109 2.2كرودالشرقية 16

 1118 1.091677863 1.01 1295 1.5الوندوالمعيالن 17

 174 3.645573168 4.19 5381 32الوند 18

 1491 1.1717891170 1.09 1404 1.2الحمودية 19

 231 0.681039145 0.51 654 4.5 الحموديةوالمستجد 20

 515 1.211853436 1.22 1568 3.6 كرودالغربية 21

 213 0.691064136 0.53 679 5البهادري 22
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 1088 1.422176896 1.39 1791 2 العوارةالشرقية 23

 564 0.921409410 0.80 1024 2.5 العوارةالوسطى 24

 445 1.161780374 1.16 1495 4 العوارةالكبيرة 25

 841 1.101682649 1.01 1297 2 العوارةالغربية 26

 2629 5.15 78872149 5.02 6446 3 الجعيفنية 27

 885 8.37 12834741 8.36 10749 14.5أبوزرنت 28

 931 2.193352824 2.31 2967 3.6 العسافيات 29

 1941 3.1748531787 3.48 4468 2.5االبراهيمية 30

 2145 4.2064362017 4.71 6051 3 الكعكاعيةالشرقية 31

 1090 6.76 10356989 7.31 9391 9.5الكعكاعية 32

 451 1.031579341 0.93 1194 3.5 الغربيةالكعكاعية 33

 355 0.39 604188 0.25 319 1.7أبوعصيد 34

 454 1.091678349 1.01 1293 3.7 كريداالميرية 35

 1844 1.2018441459 1.14 1459 1 اليوسفية 36

 1631 1.0616311246 0.97 1246 1 الجنكنة 37

 834 2.183335738 2.30 2950 4الفراشية 38

 471 1.171791370 1.09 1406 3.8 المطلقالشرقي 39

 845 1.652535717 1.67 2150 3هورالسيب 40

 3860 1.2619303090 1.20 1545 0.5 المستجداتوالكركاشية 41

 2044 1.0716351562 0.97 1250 0.8 فدانالسادةوالمناكيش 42

 1456 1.6124751229 1.63 2090 1.7 الوسطانيوالمطلقالغربي 43

 1365 1.1617741068 1.08 1389 1.3 الغلطاوية 44

 1246 1.3019931005 1.25 1608 1.6 بدعةعيشة 45

 726 1.281959583 1.22 1574 2.7 الفراشية 46

 3483 3.4152242913 3.40 4369 1.5الدراويش 47

 2414 3.9460352260 4.40 5650 2.5 الجوبوابوطحين 48

 1085 2.263471964 2.40 3086 3.2 بدعةشريف 49
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 المصدر: الباحث اعتماداً على:

المقدسةةة، قسةةم التخطةةيع والمتابعةةة، بيانةةات غيةةر جمهوريةةة العةةراق، و ارة التخطةةيع والتعةةاون اإلنمةةائي، مديريةةة  حصةةاء محافظةةة كةةربالء  -

 .2021منشورة، 

 

 ثانيًا: التو ير الكثافي:

يعتمدالباحثينالجغرافيينعلىمؤشراتالكثافةالسكانيةمنأجلبيانالعالقةالحقيقيوةبوينالسوكانواألرض،أيحجوم

.(2017)صبحة،السكانفيمنطقةجغرافيةمعينة

نسومة/كم385نحو2009(أنالكثافةالعامةفيمنطقةالدراسةبلغتفيعام1لقدأظهرتبياناتالجدول)
2

،ارتفعوت

نسووومة/كم459لتبلوووغ2019فووويعوووام
2

.أموووابحسوووبالمقاطعووواتفقووودتصووودرتمقاطعوووات)أمعوووروقالشووومالية،المسوووتجدات

،3910،بكثافوةسوكانيةبلغوتلكوٍلمنهوابالترتيوبنحوو)2009بيانواتعواموالكركاشية،الدراويش(المقاطعاتاألخرىحسب

(نسمة/كم2913،3090
2

فقدسجلتالمقاطعاتنفسهاأعلىالمعدالتفيالكثافةالسوكانيةبلغوتلكوٍلمنهوا2019،أمافيعام

(نسمة/كم3483،3860،5835نحو)
2

يةأوالريفيوةسوببًافويإظهوارهوذه،ولقدكانلتبايننسبةالمقاطعاتوطبيعتهواالحضور

الصورة.

 عام بيانات بحسب سجلت فقد المتدنية السكانية الكثافة معدالت 2009اما مقاطعات الدرويشي،)في الحصوة،

) نحو التوالي على منها لكٍل بلغ سكانية كثافة بمعدل 4البهادري( 131، نسمة/كم136، )
2

 عام وفي سجلت2019، فقد

األد )المعدالت بلغت بمعدالت غراغر( أم والفيضة، والشامي عصيد أبو )الحصوة، مقاطعات في 8نى 185، (185،

نسمة/كم
2

فيانخفاضمعدالت وعمرانيًا زراعيًا منها استثمارمساحاتكبيرة المقاطعاتوقلة مساحة أثرتبايننسبة وقد ،

 الكثافةالسكانيةفيهذهالمقاطعات.



 ثالثًا: التو ير البيئي:

 يمارسها االقتصاديةالتي األنشطة طبيعة في تتحكم التي العوامل أبرز من الريف أو الحضر في اإلنسان سكن مكان يعد

 وسلوكهونمطتفكيره.وبماأن حياته طراز إلى ذلك يتعدى بها،بل يؤمن التي االجتماعية والتقاليد والعادات المعاشي والمستوى

 التي المستوطنة هو الحضري المركز أن يعني هذا اإلداري هوالمعيار العراق في والقرية الحضري المركز بين التمييز معيار

.(2010)علي،ريفية مناطق تعد المراكز تلك ومايقعخارج بلدية حدود له بلدي أو إداري بمركز تتمتع

 ارتفعوت ،2009عوام في%15.7 نحو بلغت الدراسة منطقة فيالحضر السكان نسبة (أن2الجدول) خالل من ويتضح

 عوام فوي ،أموا%84.3 نحوو 2009 عوام فوي الريف سكان نسبة سجلت حين ،في%15.9 لتبلغ 2019 عام في طفيف نحو على

 تووفر إلوى الحضور سوكان بوين مقارنوة الوريفيين السوكان نسوبة ؛ويعوزىسوببارتفوا %84.1 بلغوت بنسوبة سوجلت فقود 2019

 الموزارعين احتياجوات تغطوي ميواه مون وتفرعاتوه الحسوينية جودول يوفره ما إلى فباإلضافة الزراعي، لإلنتاج المالئمة الظروف

 القضواء لسوكان الرئيسوة المهنوة الزراعوة مون جعول الوذي األمور الزراعي لإلنتاج الصالحة األراضي من كبيرة مساحات فهنالك

القضاء. سكان من محدود عدد فيها العاملين نسبة يشكل والخدميةالتي الصناعية المنشآت في الحاصل النقص وتعوض

 689 0.90 1378581 0.90 1162 2 بدعةأسود 50

 253 1.932965221 2.01 2580 11.7 بدعةاسودوبدعةشريف 51

 1625 2.1232491432 2.23 2864 2 أبوعصيدوالشامي 52

 185 1.031573140 0.92 1188 8.5 أبوعصيدوالشاميوالفيضة 53

 185 3.735722172 4.15 5337 31 أمغراغر 54

 8 0.487374 0.27 352 96.6 الحصوة 55

 100153276 100 128521 334.2المجمو 
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زرنوت، وهي)الجعيفنية،ابو مقاطعات أربع في الحسينية قضاء في الحضر السكان معظم فيتركز المقاطعات بحسب أما

التووالي، علوى منهوا لكول%(%44.1،%34.1،%91.5،80نحوو) 2009 عوام فوي نسوبتهم بلغوت الكعكاعيوة،الودراويش(،إذ

مقاطعتيالجعيفنيةوأبو في الحضر السكان نسبة ارتفا  %(.إن%46،%38.1،%90.6،81.4نحو) 2019عام في وبلغت

 خوان بوجوود المتمثول القوديم اإلرثالتواريخي صواحب الحسوينية لقضواء الحضوري المركوز كونهموايشوكالن إلوى زرنوتيعوود

كونهموا عون الحجواج،فضواًل الستقبال العثمانية أنشأأبانالدولة وقد هذا يومنا إلى تُرى وأقواسه جدرانه زالت ال الذي العطيشي

 العامة األساسية ترتكزفيهاالخدمات الصناعي(التي )العطيشي،الزراعة،الحسين،العباس،الرسول،الزهراء، أحياء يضمان

هللا عبود بون عوون مرقود الكعكاعيوةفيعوودإلوى مقاطعوة فوي الحضور نالسوكا تركز سبب أما الحضر. السكان نسبة زيادة وبالتالي

 حين في الدينية، السياحة حركة فيه تنشط حضري تجمع أوجد ثم ومن االقتصادي النشاط لممارسة حوله من السكان جذب الذي

 بوين الورابط الطريوق علوى حضورية نوواة تشوكل التوي الطوف قصوبة فوي يتركزون الدرويش مقاطعة في الحضر السكان نسبة أن

 المتنواثرة الزراعيوة فيأخذطابعالقرى الدراسة منطقة في الريف السكان تركز طبيعة كربالء.أما ومدينة الحسينية قضاء مركز

 يشوكل ال مقاطعة 51 عددها والبالغ الدراسةالمتبقية منطقة مقاطعات الحضري،ولذلكفجميع التجمع مستوى إلى تصل ال التي

تذكر. نسبة أي الحضر السكان فيها
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اسمالمقاطعةت

20192009

% الريف% الحضر
مجمو 
 السكان

 مجمو السكان% الريف% الحضر

 7038 100 7038 0 - 5700100 5700 0ـــــــــــــ الاليح 1

 1798 100 1798 0 - 1413100 14130 ـــــــــــــ االبيتر 2

 3395 100 3395 0 - 3010 100 30100 ـــــــــــــ إمامنوح 3

4 
الصالمية
 الغربية

 756 100 756 0 - 471100 4710 ـــــــــــــ

5 
الصالمية
 الشرقية

 2169 100 2169 0 - 1748100 17480 ـــــــــــــ

 1719 100 1719 0 - 1334100 13340 ـــــــــــــ تمرأبو 6

 1742 100 1742 0 - 1357100 13570 ـــــــــــــ كريدنصرهللا 7

 1705 100 1705 0 - 1420100 14200 ـــــــــــــ كريدكمونه 8

 1966 100 1966 0 - 1581100 15810 ـــــــــــــ الشيطة 9

 914 100 914 0 - 629100 6290 ـــــــــــــ أبوجير 10

 340 100 340 0 - 105100 1050 ـــــــــــــ الدرويشي 11

 1230 100 1230 0 - 945100 9450 ـــــــــــــ الكرجي 12

 1475 100 1475 0 - 1090100 10900 ـــــــــــــ أمالحمام 13

14 
أمعروق
 الجنوبية

 1491 100 1491 0 - 1106100 11060 ـــــــــــــ

15 
أمعروق
 الشمالية

 1167 100 1167 0 - 782100 7820 ـــــــــــــ

 1494 100 1494 0 - 1109100 11090 ـــــــــــــ كرودالشرقية 16

 1677 100 1677 0 - 1295100 12950 ـــــــــــــ الوندوالمعيالن 17

 5573 100 5573 0 - 5381100 53810 ـــــــــــــ الوند 18

 1789 100 1789 0 - 1404100 14040 ـــــــــــــ الحمودية 19

20 
الحمودية
 والمستجد

 1039 100 1039 0 - 654100 6540 ـــــــــــــ

 1853 100 1853 0 - 1568100 15680 ـــــــــــــ كرودالغربية 21

 1064 100 1064 0 - 679100 6790 ـــــــــــــ البهادري 22

23 
العوارة
 الشرقية

 2176 100 2176 0 - 1791100 17910 ـــــــــــــ

24 
العوارة
 الوسطى

 1409 100 1409 0 - 1024100 10240 ـــــــــــــ

 1780 100 1780 0 - 1495100 14950 ـــــــــــــ العوارةالكبيرة 25

 1682 100 1682 0 - 1297100 12970 ـــــــــــــ العوارةالغربية 26

7887 18,6146481,46423 6446 20 1223 80 5223 الجعيفنية 27

 12834 9,4120190,611633 10749 8.5 916 91.5 9833 أبوزرنت 28

 3352 100 3352 0 - 2967100 29670 ـــــــــــــ العسافيات 29

2019-2009(توزيعالسكانالبيئيفيقضاءالحسينيةبحسبالمقاطعاتللمدة2الجدول)  
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جمهورية العراق، و ارة التخطةيع والتعةاون اإلنمةائي، مديريةة  حصةاء محافظةة كةربالء المقدسةة، قسةم  المصدر: الباحث اعتماداً على: -

 .2021التخطيع والمتابعة، بيانات غير منشورة، 

 4853 100 4853 0 - 4468100 44680 ـــــــــــــ االبراهيمية 30

31 
الكعكاعية
 الشرقية

 6436 100 6436 0- 6051 100 6051 0 ـــــــــــــ

10356 61,9640538,13951 939165.9 6190 34.1 3201 الكعكاعية 32

33 
الكعكاعية
 الغربية

 1579 100 1579 0 - 1194100 11940 ـــــــــــــ

604 100604 0 - 319100 3190 ـــــــــــــ أبوعصيد 34

 1678 100 1678 0 - 1293100 12930 ـــــــــــــ كريداالميرية 35

 1844 100 1844 0 - 1459100 14590 ـــــــــــــ اليوسفية 36

 1631 100 1631 0 - 1246100 12460 ـــــــــــــ الجنكنة 37

 3335 100 3335 0 - 2950100 29500 ـــــــــــــ الفراشية 38

 1791 100 1791 0 - 1406100 14060 ـــــــــــــ المطلقالشرقي 39

 2535 100 2535 0 - 2150100 21500 ـــــــــــــ هورالسيب 40

41 
المستجدات
 والكركاشية

 1930 100 1930 0 - 1545100 15450 ـــــــــــــ

42 
فدانالسادة
 والمناكيش

 1635 100 1635 0 - 1250100 12500 ـــــــــــــ

43 
الوسطاني
والمطلق
 الغربي

 2475 100 2475 0 - 2090100 20900 ـــــــــــــ

 1774 100 1774 0 - 1389100 13890 ـــــــــــــ الغلطاوية 44

 1993 100 1993 0 - 1608100 16080 ـــــــــــــ بدعةعيشة 45

 1959 100 1959 0- 1574100 15740 ـــــــــــــ العميشية 46

5224542820462404 4369 55.9 2443 44.1 1926 الدراويش 47

48 
الجوبوابو

 طحين
 6035 100 60350 - 5650100 56500 ـــــــــــــ

 3471 100 34710- 3086100 30860 ـــــــــــــ بدعةشريف 49

1378 100 1378 0 - 1162100 11620 ـــــــــــــ بدعةاسود 50

51 
بدعةاسود

 وبدعةشريف
 2965 100 2965 0 - 2580100 25800 ـــــــــــــ

52 
أبوعصيد
 والشامي

 3249 100 3249 0 - 2864100 28640 ـــــــــــــ

53 
أبوعصيد
والشامي
 والفيضة

 1573 100 1573 0 - 1188100 11880 ـــــــــــــ

 5722 100 5722 0 - 5337100 53370 ـــــــــــــ أمغراغر 54

 737 100 737 0 - 352100 3520 ـــــــــــــ الحصوة 55

15327684,1128865 15,9 24411 128521 84.3 108338 15.7 20183المجمو 
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 2019 - 2009للمدة  الحسينية قضاء في السكاني التركز :الثالث المبحث

 الجغرافوي التوزيع بين العالقة نتائج دقة تحت خاصة ومؤشرات مقاييس وفق السكاني التركز دراسة أهمية تنضوي

 أم محودودة مقاطعوات فوي التركوز إلوى يميلوون السوكان كوان إذا موا حقيقوة وبيوان فيوه، يعيشوون الوذي المكوان وطبيعوة للسكان

 ناجحة.وترتفع واجتماعية اقتصادية تنموية خطط وضع في المخطط يعين الذي األمر الدراسة، منطقة حدود ضمن االنتشار

قوول فوي تتجلوى فهوي وعموموا متسواوية، يتوزعوونبصوورة عنودما وتقول واحودة نقطوة فوي تجمعووا كلما السكان تركز درجة

.(2000)الحديثي،العامة الكثافة حول الوحدة كثافات النتشار مقاييس تعد أن يمكن السكان تركز مقاييس أن )دونكان(

 بوين العالقوة علوى تقووم التوي السوكاني التركوز نسوبة هوي السوكان تركوز لقيواس المتبعوة اإلحصائية الطرق أبرز ومن

)السوعدي،جغرافيوةالسوكاناآلتيوة الصويغة باعتمواد وتسوتخرج مسواحتها، ونسوبة المسواحية الوحدة في النسبي السكان توزيع

:(2002،1ج

ص(-)سمحـ1/2نسبةالتركز=

إذأن:

س=النسبةالمئويةلمساحةالمنطقةالىمساحةاإلقليمالكلية.

ص=النسبةالمئويةلسكانالمنطقةالىسكاناإلقليمالكلية.

محـ=مجمو الفرقالموجببينهذهالنسببعضهاببعض،أيمجمو القيمدونالنظرلإلشاراتالسالبة.

 كول فوي للسوكان المئويوة النسوبة بوين الموجوب الفورق مجموو  نصوف ائيًاإحصو تسواوي التركوز نسوبة أن ذلوك ومعنى

 دلوت ارتفعوت وكلموا صفًرا، السكاني التركز نسبة كانت إذا مثاليًا السكان توزيع ويعد الدراسة، منطقة مقاطعات من مقاطعة

.التشتت وليس التركز إلى السكان توزيع ميل على

 غراغور، وأم والجعيفنيوة، الونود، الكعكاعيوة، زرنوت، )أبوو مقاطعوات أن نجود (3الجودول) واسوتنادًاعلوىبيانوات

,2.55,2.6,2.7,2.3,2بلغوت) بنسوب األخورى المقاطعات بين سكاني تركز نسبة أعلى 2009 عام في سجلت الحصوة(

,2.79,2.13,2.98,1.98,2.04نحوو) نفسوها المقاطعوات فوي التركوز نسوبة بلغوت فقود 2019 عوام فوي أموا (.14.35

 أموا واسوعة، مسواحات ذات غراغور وأم والونود الحصووة مقاطعوات كوون إلوى النسوبة هوذه ارتفوا  سوبب (؛ويعوود14.21

 واالقتصوادية الخدميوة األنشوطة وتركوز الحضورية التجمعوات بسوبب فيها فترتفع والجعيفنية والكعكاعية زرنت أبو مقاطعات

 العووارة الوسوطى، العووارة الغربيوة، مقاطعوات)كورود فوي للتركوز السوكان ميول انخفوض حوين فوي.والتجاريوة والصوناعية

,0.05,0.05,0.00,0.00,0.05نحوو) 2009 عوام بلغوت الغربيوة(بنسوب والكعكاعيوة عصويد، أبوو االبيتور، الكبيورة،

 طوابع لوىإ تعود السكان توزيع في المثالية (وهذه0.02,0.01,0.02,0.02,0.11,0.06نحو) 2019 عام (،وفي0.05

السكاني. التركز درجة انخفاض في أسهمت التي الصغيرة الزراعية الملكيات وانتشار الزراعي المقاطعات هذه
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(3الجدول)

2019–2009نسبةالتركزالسكانيفيقضاءالحسينيةبحسبالمقاطعاتللمدة

اسمالمقاطعةت
نسبة

المساحة
%

20192009

نسبة
السكان

% 

الفرق
الموجب

 ص(-)س

نسبة
التركز
السكاني

نسبة
السكان

% 

الفرق
الموجب

 ص(-)س

نسبة
التركز
السكاني

 0.46 0.91 4.59 0.5 1 4.5 5.5 الاليح 1

 0.02 0.03 1.17 0.05 0.1 1.1 1.2 االبيتر 2

 0.21 0.41 2.21 0.25 0.5 2.3 1.8 إمامنوح 3

 0.06 0.11 0.49 0.1 0.2 0.4 0.6 الصالميةالغربية 4

 0.19 0.38 1.42 0.25 0.5 1.3 1.8 الصالميةالشرقية 5

 0.36 0.72 1.12 0.35 0.7 1.1 0.4 أبوتمر 6

 0.22 0.44 1.14 0.2 0.4 1.1 0.7 كريدنصرهللا 7

 0.26 0.51 1.11 0.25 0.5 1.1 0.6 كريدكمونه 8

 0.39 0.78 1.28 0.35 0.7 1.2 0.5 الشيطة 9

 0.15 0.3 0.60 0.05 0.1 0.4 0.3 جيرأبو 10

 0.01 0.02 0.22 0.05 0.1 0.1 0.2 الدرويشي 11

 0.25 0.5 0.80 0.2 0.4 0.7 0.3 الكرجي 12

 0.18 0.36 0.96 0.1 0.2 0.8 0.6 أمالحمام 13

 0.39 0.77 0.97 0.35 0.7 0.9 0.2 أمعروقالجنوبية 14

 0.33 0.66 0.76 0.25 0.5 0.6 0.1 أمعروقالشمالية 15

 0.14 0.27 0.97 0.1 0.2 0.9 0.7 كرودالشرقية 16

 0.35 0.69 1.09 0.3 0.6 1 0.4 الوندوالمعيالن 17

 2.98 5.96 3.64 2.7 5.4 4.2 9.6 الوند 18

 0.39 0.77 1.17 0.35 0.7 1.1 0.4 الحمودية 19

 0.31 0.62 0.68 0.4 0.8 0.5 1.3 الحموديةوالمستجد 20

 0.06 0.11 1.21 0.05 0.1 1.2 1.1 كرودالغربية 21

 0.41 0.81 0.69 0.5 1 0.5 1.5 البهادري 22

 0.41 0.82 1.42 0.4 0.8 1.4 0.6 العوارةالشرقية 23
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 0.11 0.22 0.92 0 0 0.7 0.7 العوارةالوسطى 24

 0.02 0.04 1.16 0 0 1.2 1.2 العوارةالكبيرة 25

 0.25 0.5 1.10 0.2 0.4 1 0.6 العوارةالغربية 26

 2.13 4.25 5.15 2.1 4.2 5.1 0.9 الجعيفنية 27

 2.04 4.07 8.37 2 4 8.3 4.3 أبوزرنت 28

 0.55 1.09 2.19 0.65 1.3 2.4 1.1 العسافيات 29

 1.24 2.47 3.17 1.35 2.7 3.4 0.7 االبراهيمية 30

 1.65 3.3 4.20 1.9 3.8 4.7 0.9 الكعكاعيةالشرقية 31

 1.98 3.96 6.76 2.3 4.6 7.4 2.8 الكعكاعية 32

 0.02 0.03 1.03 0.05 0.1 0.9 1 الكعكاعيةالغربية 33

 0.06 0.11 0.39 0.15 0.3 0.2 0.5 أبوعصيد 34

 0.01 0.01 1.09 0.1 0.2 1.3 1.1 كريداالميرية 35

 0.45 0.9 1.20 0.4 0.8 1.1 0.3 اليوسفية 36

 0.38 0.76 1.06 0.3 0.6 0.9 0.3 الجنكنة 37

 0.49 0.98 2.18 0.55 1.1 2.3 1.2 الفراشية 38

 0.04 0.07 1.17 0 0 1.1 1.1 المطلقالشرقي 39

 0.38 0.75 1.65 0.35 0.7 1.6 0.9 هورالسيب 40

 0.58 1.16 1.26 0.55 1.1 1.2 0.1 المستجداتوالكركاشية 41

 0.44 0.87 1.07 0.35 0.7 0.9 0.2 فدانالسادةوالمناكيش 42

 0.56 1.11 1.61 0.6 1.2 1.7 0.5 الوسطانيوالمطلقالغربي 43

 0.38 0.76 1.16 0.35 0.7 1.1 0.4 الغلطاوية 44

 0.40 0.8 1.30 0.4 0.8 1.3 0.5 بدعةعيشة 45

 0.24 0.48 1.28 0.2 0.4 1.2 0.8 العميشية 46

 1.51 3.01 3.41 1.5 3 3.4 0.4 الدراويش 47

 1.62 3.24 3.94 1.8 3.6 4.3 0.7 الجوبوابوطحين 48

 0.68 1.36 2.26 0.75 1.5 2.4 0.9 بدعةشريف 49

 0.15 0.3 0.90 0.15 0.3 0.9 0.6 بدعةاسود 50

 0.84 1.67 1.93 0.75 1.5 2.1 3.6 بدعةاسودوبدعةشريف 51

 0.76 1.52 2.12 0.8 1.6 2.2 0.6 أبوعصيدوالشامي 52

53 
عصيدوالشاميأبو

 والفيضة
2.5 0.9 1.6 0.8 1.03 1.47 0.74 
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 المصدر: الباحث اعتماداً على:

والتعاون اإلنمائي، مديرية  حصاء محافظةة كةربالء المقدسةة، قسةم التخطةيع والمتابعةة، بيانةات غيةر جمهورية العراق، و ارة التخطيع  -

 .2021منشورة، 



 االستنتاجات والمقترحات

 االستنتاجات:

 للعواملالجغرافيةالطبيعيةوالبشريةدوركبيرفيتركزسكانقضاءالحسينيةولعلللمواردالمائيةاألثراألبلغ. .1

2009نسمةبعدأنكانفيعوام153276إلى2019سكانمنطقةالدراسةبشكلمضطرد،فقدارتفعفيعامتنامي .2

 نسمة.128521نحو

نسمة/كم385نحو2009سجلتمنطقةالدراسةكثافةعامةبلغتفيعام .3
2

459لتبلوغنحوو2019،ارتفعتفيعام

نسمة/كم
2
. 

نحوو2009لدراسوةذاتطوابعريفوي،إذبلغوتنسوبةالسوكانالريوففويعوامبيّنتدراسوةالتوزيوعالبيئويأنمنطقوةا .4

 %.%84.1،انخفضتانخفاًضاطفيفًالتشكلنسبةبلغت84.3

 تركوز نسوبة أعلوى 2009 عوام فوي الحصووة( غراغور، أم الجعيفنية، الوند، الكعكاعية، زرنت، )أبوسجلتمقاطعات .5

 نسوبة بلغوت فقد 2019 عام في أما (.14.35,2.55,2.6,2.7,2.3,2)بلغت بنسب األخرى المقاطعات بين سكاني

 (.14.21,2.79,2.13,2.98,1.98,2.04نحو) نفسها المقاطعات في التركز

 أبوو االبيتور، الكبيورة، العووارة الوسوطى، العووارة الغربيوة، ُسجلتأدنىمعدالتالتركزالسكانيفيمقاطعات)كورود .6

 عوام (،وفوي0.05,0.05,0.05,0.00,0.00,0.05نحوو) 2009 عوام بلغوت الغربيوة(بنسوب الكعكاعيوة عصويد،

 (.0.02,0.01,0.02,0.02,0.11,0.06نحو) 2019



 المقترحات:

التخطيطالسليمإلعادةتوزيعالسكانفيالمقاطعاتالتيتعانيمنتخلخلفويالواقوعالسوكانيمونأجولإيجوادتووازن .1

 نوالمساحة.بيننسبةالسكا

استثمارالمقاطعاتالتيتعانيمننقصفيالسكانبمشواريعاقتصواديةتسوتقطبالفوائضمونالسوكانفويالمقاطعوات .2

 األخرى.

 العملعلىتوفيرالخدماتاألساسيةالالزمةلتنظيمتوزيعالسكانوالحدمنتركزالسكانفيمقاطعاتدونأخرى. .3

هجرةمنالمناطقالريفيةعنطريوقاالهتموامباسوتثماراألراضويالزراعيوةوزيوادةإيجاداآللياتالمناسبةللحدمنال .4

 رقعةمساحتهاباستصالحالمزيدمناألراضي.















 

 2.79 5.57 3.73 2.55 5.1 4.2 9.3 أمغراغر 54

 14.21 28.42 0.48 14.35 28.7 0.2 28.9 الحصوة 55

 ..... ..... 100 ..... ..... 100 100 المجمو 
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