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[1] 
قسم ، للعلوم اإلنسانيةكلية التربية  ،الموصل جامعة 

 ، العراقالجغرافيا

[2] 
قسم ،  كلية التربية للعلوم االنسانية،  بابل جامعة 

 العراق ،الجغرافيا

 لخص ستالم  

تعد دراسة نمو السكان إحدى الدراسات الحديثة وذات أهمية في الوقت الحاضر، نظراً للنتائج المترتبة عليه، من   

حيث زيادة أو نقصان حجم السكان، واستنزاف الموارد الطبيعية والمشاكل السكانية األخرى، ويرتكز نمو السكان على ثالث 

ن هذا المنطق نبعت فكرة البحث والذي سيتناول نمو سكان محافظة بابل عناصر مهمة هي المواليد والوفيات والهجرة، وم

 م. 2018-1987وتباينه الزماني والمكاني طيلة الفترة 

يهدف البحث إلى تسليط الضوء على واقع معدالت النمو السكاني السنوي في محافظة بابل وتباينه المحلي بحسب   

عوامل ديموغرافية واقتصادية واجتماعية وتشريعية وأمنية وسياسية على المعدل وتباينه  االقضية التابعة لها، وقد أثرت جملة

السنوي في المحافظة، كما وتم االعتماد على طريقة الوسط الهندسي المتبعة في دائرة السكان لألمم المتحدة لحساب اتجاه وتباين 

ل العوامل المتسببة في نمو السكان سواًء كانت من تأثير الزيادة معدل النمو السنوي لسكان منطقة الدراسة، إذ أنهُ يقيس أثر ك

 الطبيعية للسكان ) المواليد والوفيات ( أم بتأثير الزيادة الديناميكية المتمثلة بصافي الهجرة وتغير الحدود اإلدارية في المحافظة.

 2,8، إذ بلغ  ذبه خالل هذه الفترةوتذب  2018-1987% سنوياً للفترة 2,2كشفت الدراسة عن معدل نمو سنوي بلغ 

اإليرانية وما نتج عنها من حاالت ترمل  –الحرب العراقية خالل هذه الفترة مر على البالد الظروف  1997 -1987% للفترة 

وانخفاض في معدالت الخصوبة، وكذلك بحكم العقوبات المفروضة على العراق خالل التسعينات من القرن الماضي، والحركة 

% سنوياً وذلك بتأثير إقبال عدد من األسر 3,6اذ سجل  2010-1997م، ثم بلغ ذروته للفترة 1991نية للسكان بعد أحداث المكا

 2018-2010% سنويا للفترة 2,3، ثم انخفض المعدل الى  إلى تشجيع المواليد وتحسن الوضع المعاشي والصحي في المحافظة

اصة بحكم التعرف على الثقافات األخرى باستخدام  وسائل التواصل االجتماعي، بسبب إتباع السكان لسياسة تنظيم االسرة وخ

ً بوجود تباين مكاني في المعدل حسب االقضية التابعة لمحافظة بابل بتأثير عوامل ديموغرافية واقتصادية  وأستنتج أيضا

 واجتماعية.

 .في الهجرة ، المعدل السنويصا ،، محافظة بابل، التباين المكانينمو السكان الكلمات المفتاحية:

 

The Growth Variation of the Population of Babylon Province for the Period 

1987 - 2018 

Wissam Abdullah Hussein Sultan Donia Shaker Najjar 
Mosul University / College of Education for Humanities / Iraq 

wissamakra@yahoo.com  dandansh814@gmail.com 

Abstract: 

The study of population growth is one of the most recent and important studies at present, due to 

its consequences, in terms of increasing or decreasing the size of the population, depletion of 

natural resources and other population problems, and the population growth is based on three 

important elements are births, deaths and migration. The research will address the growth of the 

population of Babil province and its temporal and spatial variability over the period 1987-2018. 

The research aims to shed light on the reality of the annual population growth rates in the 

province of Babylon and its local variation according to its districts. It measures the impact of all 

the factors that cause population growth, whether from the impact of natural population growth 

(births and deaths) or the dynamic increase of net migration and T administrative boundaries in 

the province. 
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The study revealed an annual growth rate of 2.2% per annum for the period 1987-2018 

and fluctuation during this period, the rate is low as it reached 0.6% for the period 1987-1997 due 

to the Iraq-Iran war and the resulting cases of widowhood and a decline in fertility rates, As well 

as the sanctions imposed on Iraq during the nineties of the last century, and the spatial movement 

of the population after the events of 1991, and then peaked for the period 2005-2010, recorded 

4.5% annually, due to the impact of a number of families to encourage births and improve the 

living and health situation in the province. The rate decreased to 2.6% per annum for the period 

2010-2018 due to the population's adoption of family planning policy, especially as a result Find 

out about other cultures using the means of social communication, also concluded that there 

variation in the spatial rate by districts in the province of Babylon, the impact of demographic, 

economic and social factors. 

Keywords: The Annual Population Growth, Geometric Mean. 

 

 المقدمة 

تأتي أهمية جغرافية السكان من دراستها المباشرة لإلنسان في عدده ونموه وتوزيعه المكاني والتغيرات 

) لذلك يمكن تعريفها بأنها وصف أحوال السكان المتغيرة عبر الزمن من حيث حجم ونمو  ،الحاصلة عبر الزمن

 وتركيب وتوزيع السكان وتفسيرها علمياً (
]1[ 

 ، 

وذلك الن تغير حجم  وتعد دراسة نمو السكان من أكثر موضوعات السكان التي تتصل بجغرافية السكان  

سكان يتطلب وضع خطط وبرامج تنموية لتالفي حدوث أي مشكالت ناتجة عن النمو السكاني، وعند االهتمام ال

اقع كثير من المجتمعات من خاللها سوف نوضح و نموهم وتوزيعهم وأنماط حياتهممن حيث دراسة السكان ب

إلى الكشف عن التباينات أو التشابهات في الباحثون في جغرافية السكان يسعى  لهم، التباين المكاني السكانية وإيجاد

جوانب ديمغرافية متعددة كالمواليد والوفيات والهجرة والفئات العمرية والنوعية
]2[

 . 

زيعهم ونموهم جاء هذا البحث عنن النمنو السنكاني فني محافظنة بابنل وفي العالقة المتينة بين السكان واختالف تو     

خنالل الفتنرة المنذكورة لتنوفر البياننات لندى  والتقديرات السنكانية م واقتصر على سنوات التعداد2018-1987للفترة 

 الجهاز المركزي لإلحصاء العراقي .

 مشكلة البحث

-1987ت نمنو سنكان محافظنة بابنل طيلنة الفتنرة لمعندال مشكلة البحث بوجود تبناين زمناني ومكناني تحدد

 .وبيئية وأمنية في تباين معدل النموجملة عوامل اجتماعيه واقتصادية وسياسية إذ اسهمت  م،2018

 هدف الدراسة

تهدف الدراسة إلى تسليط الضوء على واقع معدالت النمو السكاني السنوي في محافظة بابل وتباينه المحلي          

بحسب االقضية التابعة لها والبيئة، وقد أثرت جملة عوامل ديموغرافية واقتصادية واجتماعية وتشريعية وأمنية 

 . 2018-1987الفترة  وسياسية على المعدل وتباينه السنوي في المحافظة خالل

 الدراسة:منهجية 

وقد اعتمد البحث على منهج التحليل الكمي لتحليل البيانات االحصائية الرسمية المتعلقة بسكان منطقة 

 اعاله.الدراسة واستخراج معدالت النمو السكاني باالعتماد على طريقة الوسط الهندسي خالل الفترة 
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 البحث:هيكلية 

وثالثناً تبناين  ،نمنو السنكان السننوي ثانيناً: موقع الجغرافي والفلكني، أوالً:رئيسية تضمن البحث ثالث نقاط 

ثم توصل البحث  ،معدالت النمو السكاني في المحافظة بحسب الوحدات االدارية )االقضية( والبيئية لسنوات الدراسة

 استنتاجات.الى جملة 

  الدراسة:ـ موقع منطقة 1

 

 

موقع الفلكي والجغرافي لمحافظة بابلال :(1خريطة ) 
]3[ 
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مننن العننراق وفنني وسننط السننهل فنني الجننزء األوسننط (  1تقننع محافظننة بابننل كمننا موضننح مننن الخارطننة )

ً  45ْ  12َو  43ْ  57َ( شنماالً وقوسني طنول ) 33ْ 8َو  32ْ  6َبنين دائرتني عنرض )فلكينا   ،الرسنوبي وتتحند  ،( شنرقا

حددت حدود محافظة بابل التي تبندأ  منطقة الدراسة على أساس التقسيمات والحدود اإلدارية لمحافظات العراق، التي

تجناه الجننوب الشنرقي حتنى تلتقني بمشنروع المصنب إفي أقصى الشمال الغربي للمحافظنة عنند نهنر الفنرات لتسنير ب

وتحندها منن جهنة الغنرب محنافظتي  ،لتشكل الحدود الشمالية لمنطقة الدراسة التي تفصنلها عنن محافظنة بغنداد ،العام

والنجنف والقادسنية جنوبناً لتشنكل حندود منطقنة الدراسنة بمسناحة  ، لشرق ديالى وواسطومن جهة ا ،االنبار وكربالء

كننم5119تبلنغ )
2 
كننم444346% منن مسنناحة القطننر البالغنة 7,2وبنذلك تشننكل  (

2]4[
 2217368وبلنغ عنندد سننكانها  ، 

ة، نسننم 38308000% مننن إجمننالي سننكان العننراق البننالغ عننددهم 5,7، وبنسننبة 2018نسننمة حسننب تقننديرات لسنننة 

نسننمة فنني كلننم 433وبلغننت الكثافننة السننكانية العامننة للمحافظننة 
2
 7598وتننأتي محافظننة بابننل بعنند العاصننمة إذ بلغننت  

نسمة
]5[

أمنا الحندود الزمانينة  ،الهاشنمية ،المحاوينل ،المسنيب، الحلنة  كنل مننتتكون المحافظنة منن اربنع اقضنية و ،  

 (.2018-1987للدراسة فقد اعتمدت على ما هو متوفر من البيانات للفترة )

 ـ نمو السكان 2

حد أبحث في تباين معدالته من مكان ألخر باعتباره والتهتم جغرافية السكان بدراسة التغير السكاني 

وفي  ،بنظر االعتبار خذ العوامل الطبيعية والحياتية واالقتصاديةأوظائف العوامل الديموغرافية وعند تقييمه البد من 

الهندسيةالوسط ظهار معدالت النمو السكاني السنوي على طريقة إالدراسة الى  تعتمدإضوء ذلك 
[*] 

، حيث شهدت 

بغض  ،2018 – 1987دادات السكانية واالسقاطات السكانية للمدة المحافظة تغيراً في الحجم السكاني بيانات التع

ً أالنظر عن طبيعة تلك البيانات من حيث قصورها وعدم دقتها  تجاه إتذبذب في الن كافة المؤشرات تشير الى إف حيانا

 . مراكز المدن نتيجة حركة السكان الداخلية بين الوحدات االدارية وكذلك اتجاههم نحووتباين معدالت النمو السكاني 

ً  أن هننا  (1)يتضح من الجدول  م ، ناتجنة 2018-1987لسنكان محافظنة بابنل خنالل الفتنرة  تزاينداً عندديا

% لفترة الدراسة وتعد هنذه 3,0عن عوامل اقتصادية وديمغرافية واجتماعية وسياسية، حيث بلغ معدل النمو السنوي 

% للفتننرة 2,8أن المعنندل العننام للمحافظننة بلننغ نفسننه ويتضننح مننن الجنندول كمننا سنننة،  31الفتننرة مظللننة لطننول منندتها 

رتفاع الزيادة الطبيعية واضنحا اذ يمثنل الكان متوسطاً بحكم الظروف التي مر بها البالد اال أن  ويعد، 1987-1997

زت علنى مصدرا اساسيا من مصادر الزيادة السكانية فقد حظي االنجاب باهتمام رسنمي وفنق تشنريعات حكومينة حفن

زيادة معدالته وقد سبق التشجيع على الزواج خالل فترة الحرب العراقية االيرانينة ووضنح اثنر الهجنرة الداخلينة منن 

العمالة المصريين لسند نقنا االيندي العاملنة  من العراق بشكل عام خاصةسكان خالل استقطاب العمالة العربية نمو 

 ة النمو في المحافظة منها : يتعرقل السير عمل وعلى الرغم من أن جملة اسباب كانت ور،الذكمن 

م، مّما أدى إلنى ترمنل نسنائهم 1987اإليرانية إذ استشهد عدد كبير من أفراد القوات المسلحة سنة -الحرب العراقية -أ

 ( سنة وانخفاض عدد المواليد.49-15خاصة الزوجات في سن اإلنجاب )

م العراق ومنها محافظة بابل ، وهنا  هواجس في قسم من األسر انخفاض عقود الزواج المسجلة رسمياً في عمو -ب

مننن تننزويج بننناتهم للشننباب الملتحقننين فنني القننوات المسننلحة خشننية استشننهادهم وترمننل بننناتهم، أمننا بالنسننبة للننذكور 

-المنخننرطين فنني الجننيي فلننم يفضننل أغلننبهم الننزواج وأجننل قسننماً منننهم زواجهننم إلننى مننا بعنند انتهنناء الحننرب العراقيننة

 يرانية.اإل

ال يخلو أثر األْسر وإن كان بأعداٍد قليلة في انخفاض الخصوبة للمتزوجين وغيابهم عن زوجاتهم أو العزاب  -جـ

 الذين مضى على قيد أْسِرهم سنوات طويلة وتأخير زواجهم لحين رجوعهم.

الصننادر فنني  661باإلضننافة الننى ذلننك فننرض الحصننار الحضنناري علننى العننراق وفننق قننرار األمننم المتحنندة المننرقم 

، إالّ أّن الهجرة محدودة في تلك المدة من المناطق الريفية إلى مراكز االقضية الكبيرة والسنيّما مراكنز )  م1990آب/

( ، ربمننا حنندثت هجننرة معاكسننة مننن الحضننر باتجنناه الريننف نتيجننةً لظننروف ، المسننيب ، الهاشننميةالحلننة ، المحايننل 

، وبحثناً عنن فنرل العمنل فني جاننب الزراعني، كمنا أّن دعنم الدولنة الحصار من أجنل تنوفير األمنن الغنذائي للسنكان

للقطاع الزراعي في تلك السنوات من خالل استصالح األراضي وتسنليف المنزارعين وحماينة المحاصنيل الزراعينة 

من الركنود بحينث أصنبح لإلنتناج الزراعني دوره فني تحقينق فنرل العمنل وتحسنين المسنتوى المعاشني للفنالح، وال 

ر اإلجراءات الرسمية لتخفيف األعباء االقتصادية عنن األسنرة ومقاومنة الحصنار إذ أصندرت الحكومنة سننة يخفى أث
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م نظام البطاقة التموينية لتوفير الحد األدنى من الغذاء، فضالً عن استقرار السوق إثر تنفيذ مذكرة التفاهم التني 1991

م وبموجبها أخذ العراق يصدر كمينات محندودة منن 1996في  وقعتها الحكومة العراقية واألمانة العامة لألمم المتحدة

النفط إلى الخارج مقابل تزويندِه بالغنذاء والندواء، وهني كمينات غينر كافينة، كمنا أتناح نجناح محصنول القمنح وتربينة 

م لقسنم منن األسنر التني تحسننت دخولهنا علنى تنزويج أبنائهنا بنالرغم منن صنعوبة العنيي 1997األغنام واالبقار سنة 

ألف دينار للمرأة الواحدة200وة الظروف االقتصادية في وقت الحصار، وانخفاض مهور الزواج بمعدل وقسا
]6[

. 

م، وقند يرجنع السنبب إلنى وجنود  2010-1997% خنالل الفتنرة  3,6ثم أرتفع المعدل النمنو السننوي النى 

اليند األقنل منن سننة إلنى السننوات ، أو من المحتمل ترحينل المو والدات متأخرة )قرارات محكمة( لم يتم تسجيلها بعد

التالية ، وهذا ينرتبط بنالغزو األمريكني وحندوث حركنة مكانينة لقسنم منن األسنر بمغنادرة القنرى واتجناه النى وحندات 

وكذلك حركة السنكان داخنل الوحندات االدارينة خنالل هنذه الفتنرة بسنبب االوضناع  إدارية المتمثلة بالمراكز االقضية

بناأللف ، ممنا 20,5، فضنالً عنن أثنر ارتفناع معندل النزواج الخنام إلنى  د ومنها محافظة بابلاالمنية التي شهدتها البال

م يعزى 2018-2010% للفترة 2,3، ثم انخفض معدل النمو السنوي الى  يتر  أثراً على ارتفاع معدل المواليد الخام

األخنرى باسنتخدام وسنائل التواصننل إتبناع السنكان لسياسنة تنظننيم االسنرة وخاصنة بحكنم التعنرف علننى الثقافنات النى 

 واالنتقال وحركة الداخلية المستمرة للسكان باتجاه مراكز المدن .  االجتماعي

2018بالمئة-1987اتجاه وتباين معدل النمو السكان السنوي في محافظة بابل للفترة : (1الجدول )
 ]*[ ]7[

 

 االقضية
تعداد 

1987 
 1997تعداد 

 تقديرات

2010 

تقديرات 

2018 

معدل 

-87النمو 

97 

معدل 

-97النمو 

2010 

 

معدل 

النمو 

2010-

2018 

 2,3 3,4 2,8 910464 756631 490279 369232 الحلة

 2,3 4,2 2,4 376812 313747 182069 143610 المحاويل

 2,5 3,0 2,6 418880 350587 241004 186290 المسيب

 2,0 4,8 3,1 511211 495954 268399 198745 الهاشمية

 2,3 3,6 2,8 2217368 1847219 1181751 897877 المحافظة
 

 )*( المصادر :

م، مطبعة الجهاز المركزي 1997-1987ـ وزارة التخطيط، الجهاز المركزي لإلحصاء، المجموعة اإلحصائية السنوية لعام 1

 م1987لإلحصاء، بغداد، 

 م2018السنوية لعام ـ وزارة التخطيط، الجهاز المركزي لإلحصاء، تقديرات اإلحصائية 2

ـ تم االعتماد في استخراج معدل نمو السكان السنوي بإستخدام معادلة الوسط الهندسي3
]8[

: 

                𝑅 = (𝑡√
𝑃1

𝑃0
− 1) × 100 

 : نسبة التغير السنوية أو نسبة الزيادة السنوية أو معدل النمو السنوي. R -إذ أن:

        P1 : .)عدد السكان في التعداد الثاني )الالحق 

        P0 .)عدد السكان في التعداد األول )السابق : 

           t .عدد السنوات بين التعدادين : 
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 ـ تباين معدل النمو السنوي 3

من الواضح ان معدالت النمو السكاني يتبناين علنى حسنب اقناليم كاننت أو دول أو محافظنات وينرتبط ذلنك  

وامل ثقافية ودينية واجتماعية واقتصادية وأمنينة لسنكان المنطقنة ، كمنا يالحنا منن البياننات التني اصندرتها وزارة بع

( ان هنا  تباين بسيط في معدل النمو السنوي حسب االقضنية لمحافظنة بابنل للفتنرة 1التخطيط العراقية في الجدول )

كشننف متغيننرات نمننو السننكان علننى مسننتوى الوحنندات ل، وهننذا مننا تستكشننفه الدراسننات الديمغرافيننة  1987-2018

فني قضناء اتجه معدل النمو السكاني في محافظة بشكل عنام إلنى ارتفناع وتراجنع، ف، فخالل الفترة الدراسة ، االدارية

، ثم تراجع منرة اخنرى 2010-1999% ، 3،4ثم ارتفع الى  1999 -1987، % 2,8 بلع معدل النمو السنوي  الحلة

% و 2,6 العنام  مسنتواه نالحا ايضاً أن المعدل نفس منا علينه فنيفي قضاء المسيب ، وكذلك  %2010-2018 2,3

% 2,0و  % 4,8% و 3,1 العنامالمعندل  علنى نفنس على التنوالي، وقضناء الهاشنمية أيضناً حنافا% 2،5و  % 3,0

ويعنزى ألسنباب منهنا  التنواليعلنى  ،% 2,3و % 4،2 و% 2,4معندل النمنو  بلغقضاء المحاويل  أما، على التوالي 

واستمرار حركة السكان نتيجة بحث عن فرل العمل وارتفاع في مستواه المعاشي  لموجبالداخلية با صافي الهجرة

مما تر  الكثينر منن الفالحنين والمنزارعين اراضنيهم وتنوججهم فني العمنل بالتجنارة والصنناعة والوظنائف االدراينة 

لها تاثير واضح على معدل النمو  2020-1997محافظة للفترة ت المواليد في الارتفاع معدال اخرى ، اضافة الى ذلك

 .  العام

2018 -1987سكان السنوي في محافظة بابل للفترة الاتجاه وتباين معدل نمو  :(1شكل)ال
(1)

 

 

 (1باالعتماد على الجدول )  (1)

 ـ تباين معدل النمو حسب البيئة :4

العوامل المهمة المؤثرة في معدالت النمو السكاني بشقيها النمو الطبيعي ) إن البيئة )الحضر والريف( من 

المواليند والوفيننات ( واالجمنالي صننافي الهجنرة موجبنناً ، إذ أن البيئنة الحضننرية لهنا خصائصننها خاصنة بهننا والريننف 

أكثنر  وظنائف العامنةوالتجنارة والصنناعة وال فالبيئة الحضرية مثالً تهتم بالجانب التعليمي والخدمي والصنحي ،كذلك

باإلضنافة الننى ارتفنناع المسنتوى المعاشنني لألسننر وكنذلك أثننر اتجنناه الهجنرة الداخليننة للسننكان  ، منن العوامننل االخننرى

الرينف بالسنكن فني المديننة ، أمننا البيئنة الريفينة فتهنتم بالجاننب الزراعنني وتربينة الحيواننات بالدرجنة األولنى وسننكان 

 الهاشمية المحاويل المسيب الحلة

1987-1997 2.8 2.6 2.4 3.1

1997-2010 3.4 3 4.2 4.8

2010-2018 2.3 2.5 2.3 2
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% 

 تباين معدل النمو حسب الوحدات االدارية

1987-1997 

1997-2010 

2010-2018 
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 عاملنة زراعينة وهنذا منا يزيند منن اعنداد المواليند لمسناعدة ذويهنم فني الزراعنة ، الريف غالباً ما يحتاجون الى ايندي

( أن هنا  اختالف واضح  في تبناين معندل النمنو السنكاني  فني محافظنة بحسنب البيئنة 2يظهر من الجدول والشكل )

انخفاض معندل )الحضر والريف( ، ويبدو أن هنا  جملة عوامل أثرت في ذلك ويمكن القول أن ابرزها دور كل من 

وإنتقننال السننكان بننين وحنندات ادرايننة بحثنناً عننن فننرل العمننل ودخننول فنني السننوق العمننل التجنناري الوفيننات الخننام 

والصناعي والخدمي وتر  االراضي الزراعية على الرغم من المحافظة تتميز بانهنا ضنمن منطقنة السنهل الرسنوبي 

البيئنة  كنل منن ، ففني أهملت الكثينر فني السننوات االخينروارتفاع مساحات االراضي الزراعية والبساتين النخيل مما 

العنام  اتجناهفني ارتفناع نمنو السنكان فني الوحندات االدراينة إتجنه ب أن معندل خنالل الفتنرة نالحنا والريفينة الحضرية

،  1997-1987للفترة  %2،5معدل النمو للسكان ، ففي البئية الحضرية بلغ   م2018-1987وانخفاض خالل الفترة 

، وتبنناين هننذا المعنندل م  2018-2010% للفتننرة 2،6م ، ثننم انخفننض الننى 2010-1997للفتننرة % 3,4ارتفننع الننى  ثننم

، إذ شهدت كل االقضية نمواّ واضحاً للفتنرة الدراسنة  (2( والشكل )2الجدول ) قضية في المحافظةمراكز اال بحسب

ثم أنخفض الى  ، 2010-1997% للفترة 3,6ثم ارتفع الى  1997-1987% للفترة 2,0إذ بلغ في مركز قضاء الحلة 

% ، 3،6، ثنم ارتفنع النى  % 2,0 واستمر على نفس المعدل% 2,0وايضاً في مركز قضاء المسيب إذ بلغ  % ،2،3

مركننز قضنناء  أمننا % ،2،5ثننم انخفننض الننى  % ،4,9% وارتفننع الننى 3,6وكننذلك مركننز قضنناء المحاويننل ، إذ بلننغ 

علنى  %2,3ثنم انخفنض اسنوةً بنالمراكز االخنرى النى % 3,6الى ثم ارتفع %  2,4 سجل معدل النموالهاشمية أيضاً 

التوالي ، ونستنتج مما ذكرناه انفاً شهدت كل مراكز االقضية في المحافظة نمواً طبيعيا واجمالياً ، بحكم جملة عوامل 

منام السنكان بهنا وكنذلك منها تحسن المستوى المعاشي )زيادة الدخل االسرة( ، تنوفر عوامنل الخدمينة والصنحية واهت

، ممنا أنعكنس ذلنك للفتنرة االخينرة إذ شنهدت كنل  2010-1997للفتنرة  يحبذ كثير منن االسنر فني التعندد منن المواليند

 . مراكز الحضرية انخفاضاً واضحاً في معدل النمو السكان



دنيا شكر النجارم.م  وسام عبد هللا حسين سلطان؛  م.م    2018-1987تباين نمو سكان محافظة بابل للفترة   

   ISSN (1681- 6870) 

 

316 
 

2018-1987تباين معدالت نمو سكان السنوي في محافظة بابل للفترة  (2الجدول )
)*(

 حسب البيئة الحضرية بالمئة

 االقضية

 البيئة الريفية البيئة الحضرية

1987 1997 2010 2018 
1987-

1997 

1997-

2010 

2010-

2018 
1987 1997 2010 2018 

1987-

1997 

1997-

2010 

2010-

2018 

 2,3 3,0 4,2 371604 309485 208548 137693 2,3 3,6 2,0 538860 447346 281732 231539 الحلة

 2,7 3,8 3,3 190999 179472 110218 79077 3,6 2,0 2,0 227881 171115 130786 107213 المسيب

 2,3 4,0 2,1 281769 235763 140408 114548 2,5 4,9 3,6 95043 77984 41661 29062 المحاويل

 2,5 3,5 2,7 296061 247977 156922 120333 2,3 3,6 2,4 215150 178277 111477 87117 الهاشمية

 2,3 3,5 3,1 1140433 974378 616095 451651 2,6 3,4 2,5 1076934 872841 565656 384931 المحافظة

 م1987م، مطبعة الجهاز المركزي لإلحصاء، بغداد، 1997-1987وزارة التخطيط، الجهاز المركزي لإلحصاء، المجموعة اإلحصائية السنوية لعام ـ 1)*( المصادر :

 م2018ية لعام وزارة التخطيط، الجهاز المركزي لإلحصاء، تقديرات اإلحصائية السنوـ 2                  

 معدل نمو السكان السنوي بإستخدام معادلة الوسط الهندسي:ـ تم االعتماد في استخراج 3                  

𝑅 = (𝑡√
𝑃1
𝑃0
− 1) × 100 

 : نسبة التغير السنوية أو نسبة الزيادة السنوية أو معدل النمو السنوي. R -إذ أن:                                    

P1  الالحق(.: عدد( السكان في التعداد الثاني                                  P0 .)عدد السكان في التعداد األول )السابق :                                     t .عدد السنوات بين التعدادين : 



2020/  46العدد  مجلة كلية الرافدين الجامـعة للعلوم  

 ISSN (1681- 6870)  الجمعية العراقية للعلوم اإلحصائية -وقائع المؤتمر العلمي الخامس عشر والدولي الثاني للتطبيقات اإلحصائية 

 

317 

 

 ً نتيجنة حركنة السنكان باتجناه المراكنز االقضنية  في معدالت النمو السكاني أما في البيئة الريفية أيضاً شهدت تباينا

العنام علنى منا هنو علينه خنالل الفتنرة  المعندل استمراعاله يوضح ذلك ، إذ  (2) والشكل ( 2) في الجدول والنمو الطبيعي ،

معنندل بحسننب الريننف % ،  وتباينننت هننذا ال2،3% ، وفيمننا بعنند إنخفننض المعنندل الننى 3،1إذ بلننغ أكثننر مننن  1987-2010

م ، ثننم تنندرج فنني 2010-1987% للفتننرة 4،2سننجل أعلننى معنندل لننه فنني قضنناء الحلننة إذ بلننغ  لالقضننية منطقننة الدراسننة ،

المعندل  المسيب ارتفع قضاءفي م ، و2018-2010% 2،3م ، وانخفض الى 2010-1997% للفترة 3،0االنخفاض اذ بلغ 

 ، وفنني كننل مننن قضننائي 2018-2020% للفتننرة 2,7خفضنناً ايضنناً ، ثننم ان  م2010-1987% للفتننرة 3،1الننى أكثننر مننن 

% للفترة 4،0م ، ثم ارتفع الى 1997-1987% للفترة 2،1بلغ   والهاشمية تذبذب معدل نمو السكان ففي الهاشمية المحاويل

م ، 1997-1987للفتنننرة % 2,7بلنننغ م ، وفننني قضننناء 2018-2010% للفتنننرة 2،3م ، ليننننخفض أيضننناً النننى 1997-2010

-2010% للفتنرة 2,5م ، وانخفنض أسنوةً بنالريف االقضنية االخنرى إذ بلنغ 2010-1997% للفتنرة 3،5رتفع ايضاً النى وا

، ويعزى الى الهجرة الداخلية للسكان من الريف الى المدينة بحكم توفر فرل العمنل او ارتبناط بعنض منن االسنر م .2018

ويعزي الى ذلك ارتفاع معدل النمو الطبيعي للسنكان فني  القضية ،بالوظيفة ادى الى ذلك تغير مساكنهم وتوجه الى مراكز ا

 كال القضائيين .  

–ة)الحضرحسب البيئ بالمئة 2018-1987سكان السنوي في محافظة بابل للفترة التباين معدالت نمو  :(2شكل )ال

(والريف
 )*(

 

 

 

 (2) باالعتماد على الجدول )*( 

 الهاشمية المحاويل المسيب الحلة

1987-1997 2 2 3.6 2.4

1997-2010 3.6 2 4.9 3.6

2010-2018 2.3 3.6 2.5 2.3
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 البيئة الحضرية

1987-1997 

1997-2010 

 الهاشمية المحاويل المسيب الحلة

1987-1997 4.2 3.3 2.1 2.7

1997-2010 3 3.8 4 3.5
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 االستنتاجات :. 5

 -جملة من اإلستنتاجات، ومن أهمها : توصلت الدراسة إلى 

،  وتذبذبنه خنالل هنذه الفتنرة  2018-1987% سننوياً للفتنرة 2,2 لسكان محافظة بابل بلغسنوي النمو المعدل  أن -1

 لذا يجب االخذ بنظر االعتبار هذه الزيادة ووضع برامج وخطط مستقبلية لمعاجلة مشكلة نمو السكان المتزايدة.

خنالل هنذه الفتنرة  1997 -1987% للفتنرة  2,8 لمعدالت نمو السكان السنوية، إذ بلغ المعدلوجود تباين زماني  -2

اإليرانينة ومنا ننتج عنهنا منن حناالت ترمنل وانخفناض فني معندالت  –الحنرب العراقينة مر على النبالد الظنروف 

والحركة المكانية الخصوبة، وكذلك بحكم العقوبات المفروضة على العراق خالل التسعينات من القرن الماضي، 

% سنوياً وذلك بتأثير إقبال عدد منن 3,6اذ سجل  2010-1997م، ثم بلغ ذروته للفترة 1991للسكان بعد أحداث 

والهجنرة داخنل المحافظنة  المواليد وتحسنن الوضنع المعاشني والصنحي فني المحافظنةمعدالت األسر إلى تشجيع 

ما نتج توزيع السكان بشكل متقارب ما بين االقضية والنواحي والسيما الهجرة الريفية بين الوحدات االدرارية ، م

 وعدم تركيزهم في مكان معين .

ً ضنانخفإ لقد حقق معدل النمنو السننوي -3 بسنبب إتبناع السنكان  2018-2010% سننويا للفتنرة 2,3المعندل النى فني  ا

واصننل االجتمنناعي، لسياسننة تنظننيم االسننرة وخاصننة بحكننم التعننرف علننى الثقافننات األخننرى باسننتخدام  وسننائل الت

وأستنتج أيضاً بوجود تباين مكاني فني المعندل حسنب االقضنية التابعنة لمحافظنة بابنل بتنأثير عوامنل ديموغرافينة 

العمل على تحسين واقع البيئة الريفينة وتنوفير الخندمات فيهنا وتحسنين واقنع الزراعنة ممنا واقتصادية واجتماعية.

 الى المدن.يساهم في استقرار اهل الريف وتقليل هجرتهم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2020/  46العدد  مجلة كلية الرافدين الجامـعة للعلوم  

 ISSN (1681- 6870)  الجمعية العراقية للعلوم اإلحصائية -وقائع المؤتمر العلمي الخامس عشر والدولي الثاني للتطبيقات اإلحصائية 

 

319 

 

                                                           

 المصادر

[1] Quentin H. Stanford,  " The World's population   " , Oxford University press–Canadian 

Branch   ، Toronto,  1972, p13. 

 .  18-6فحة صالدار المتنبي، بغداد،  .مدخل إلى الجغرافيا (.1997جعفر )حسن ( الخياط) .[2]
[5]
، خارطة العراق اإلدارية، قسم انتاج الخرائط، الهيئة العامة للمساحة ،وزارة الموارد المائية .جمهورية العراق .

 .2010 ،500000:1المقياس

[3]
الجهاز المركزي لإلحصاء، المجموعة اإلحصائية السنوية لمحافظة بابل لعام  (.1998) وزارة التخطيط .

 م .1997
[4]
 نيويور ،  ، التحديث االحصائيومؤشراتها التنمية البشرية  (، أدلةUNDPبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي ) .

  .33ل ،  2018
[6]
-1965الحركة الطبيعية والمكانية لسكان ناحية النمرود للمدة  (.2012) بدر عبدالرحيم محمود( اللهيبي) 

 .32فحة صال ،الموصلجامعة ، كلية التربية ، منشورةغير  رسالة ماجستير .2010
[7]
م، تقديرات اإلحصائية 1997-1987وزارة التخطيط، الجهاز المركزي لإلحصاء، المجموعة اإلحصائية السنوية لعام  .

 .م1987المركزي لإلحصاء، بغداد،  مطبعة الجهاز، م 2018السنوية لعام 

[8]
 .146فحة صال، ، درا الكتب للطباعة والنشر، الموصل2ط .افية السكانجغر (.2000) طه حمادي)الحديثي(  .

 

 

                                                                

 

 


