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اق باستخدام التوزيع المكاني للسكان في اقليم كوردستان العرانماط تحليل 

 في نظم المعلومات الجغرافية  نماذج السطح

 

 

 

 

 الملخص :

تهدف هذه الدراسة الى معرفة طبيعة التوزيع المكاني للسكان في محافظات اقليم كوردستان العراق من خالل بناء نماذج 

التحليل  والسكان الحضر والريف كل على حدة ، باستخدام طرق كانالسمجموع مكانية لتوزيع 

في نظم المعلومات  (Interpolation)االستكمال المكاني ضمن مفهوم  (Geostatistical Analysis)الجيومكاني

باستخدام  احصائيا ومكانيابعد استكشاف طبيعة قواعد البيانات المستخدمة ،  (Krigingـ )وبالتحديد طريقة الالجغرافية 

تهذيب طبيعة توزيع قيم كل قاعدة  مث، (SAGA GIS(و)ArcGIS01برنامج ال)امكانيات استكشاف البيانات ضمن 

هناك تباين واضح في طبيعة التوزيع اظهرت الدراسة ان  ،(Krigingالـ )لتتالئم مع االفتراضات الرئيسية لطريقة 

 . بخالف طبيعة توزيع سكان الريف االكثر اعتداالالمكاني لمجوع السكان والسكان الحضر وشدة تركزهم 

Abstract :  

The aim of this research is to determine the characteristics of spatial 

distribution of population in Iraqi Kurdistan Region governorates, through 

formulating a spatial models of distribution of total, urban and rural 

population, by using geostatistical analysis within the framework of 

interpolation concept in GIS, precisely Kriging method . After exploration 

of structure of database spatially and statistically, by using exploration 

tools inside the environment of (ArcGIS01) and (SAGA GIS), after that, the 

structural distributions of the values were refinement in each database, in 

order to consistent with the main assumptions of Kriging methods. The 

study revealed that there was a significant disparity in the quality of special 

distribution of the total and urban population and their intensity 

concentration, unlike the quality distribution of rural population which 

were more moderate. 

 التحليل المكاني ، االستكمال المكاني (، نماذج السطح ،  الجغرافية )الكلمات الدالة : السكان ، نظم المعلومات
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خصوصا اذا كانت ذات كثافة ،التوزيع المكاني للسكان في اي منطقة  نمطمن االهمية بمكان معرفة 

، وتشخيص المرتكزات الجغرافية االساسية التي يستند عليه بشرية كبيرةاقتصادية وسكانية عالية واهمية 

خطة  اي لبناء، اذ ان ذلك يعد العمود الفقري اغة وبلورة ابعاده المكانية والتي تقف وراء صي طالنم

مهما تباينت وتعددت صياغاته لسكان ا قلي  ، خصوصا وانشاملة في االالمكانية التنمية تستهدف ال

يعد العامل المشترك في صياغة اي عملية تخطيطية مهما تركزت ومجاالته والتطبيقية ومضامينه النظرية 

باينت اهدافها االساسية ، تقلصت او توسعت اطرها المكانية  ، كما انه العامل االوحد في تمتين او ت

تطورا كبيرا في كافة . شهد اقلي  كوردستان العراق الركائز االساسية وانجاح الخطة في المقام االخير 

هذه التغيرات كفيلة في  الحياة االقتصادية واالجتماعية والسياسية خالل العقدين الماضين وكانت نواحي

 المستجدات التيالثوابت وعبر عن يوصياغته في قالب جديد  السكان تعديل النموذج المكاني لتوزيع

لف كليا او جزئيا عن ختي دومن الطبيعي ان يولد نموذج جدي، خالل هذه الفترة فرضت نفسها و سايرت

 ذلك. النموذج السائد قبل 

التوزيع  انماطالى الكشف عن الدراسة  للطروحات السابقة تهدففاهيمي النظري والمضمن االطار 

،  في محافظات أقلي  كوردستان العراق) مجموع السكان ، سكان الحضر ، سكان الريف( المكاني للسكان 

الخروج بنتائج تساه  في تذليل بعض العقبات امام ئص المكانية لتشتت وتركز السكان وومعرفة الخصا

باطره المحلية واالقليمية والوطنية من جهة ، وايجاد االرضية المناسبة يات التخطيط االقائمين على عمل

اذ ان عملية التخطيط  ، رارات التي تصب في المسار الصحيحالعانة صناع القرار في اتخاذ انسب الق

كانية االقليمي والقرارات التي تتخذ في هذا المجال ال ين  عن دراية كافة لمتخذيها في الخصائص الم

التفاعل بين معادلة صبح خاماًل في تحقيق التوازن ضمن ألتوزيع السكان بحيث ان العامل السكاني 

، بالدرجة االولى  اقتصادية بل تحكمها عوامل اخرى قد تكون،العناصر الداخلة في العملية التخطيطية 

غية فك تركيبة المشكلية  وب. وينحصر دوره في التعبير عن نفسه كواقع حال يفرض نفسه اثناء التطبيق

، فان  من الدراسةوتحقيق االهداف المتوخات لقياس والتقوي  ا الغراضوتحليلها الى عناصرها االولية 

يمكن  اذ (GISلية بناء نماذج السطح ضمن بيئة الـ )آب االول متعلق،  طرحت في شقين فرضية الدراسة

متعلق بالطبيعة والثاني العام لتوزيع السكان ،  ان تساه  بدرجة كبيرة في اعطاء صورة عامة عن النمط

 مقومات التركز، الى جانب وجود العامة لتوزيع السكان وتركزه حول مراكز المحافظات في ظل وجود

 مناطق اخرى متخلخة سكانيًا .

 ً المكاني المتقدم ضمن بيئة نظ  و ما بين التحليل االحصائي يجمع اتبع البحث منهجا استقرائيا

( 9002متخذا من بيانات حصر وترقي  السكان لعام )والوصف الكارتوكرافي ، ، مات الجغرافية المعلو

التحليل ووصف واستكشاف قواعد البيانات  عملية. اما البيانات قواعدفي االقلي  مصدرا اساسيا في بناء 

ام باستخد (SAGA GIS( و )ArcGIS00وصياغة نماذج السطح فت  اجراءها ضمن بيئة برنامج )

 . ( Kriging(  وبالتحديد طريقة الـ )Geostatistical Analysisأدوات التحليل الجيومكاني)

وضع هيكلية البحث بحيث يركز على ثالثة محاور ، اولها بيان وتوضيح وتفسير بعض المفاهي  

البيانات والوسائل التي استخدمت في الدراسة ، وثانيا الكشف عن الخصائص االحصائية والمكانية لقواعد 

المستخدمة ، اما المحور الثالث واالخير فخص بالمناقشة والتحليل بدًء بتفاصيل منهجية الدراسة ومعايير 
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راءات الصدق المستعرض وانتهاًء بتحليل وادوات بناء النماذج مرورا بتحليل دقة النماذج وفق تطبيق اج

 وصيات. النماذج المتولدة وفي النهاية بمجموعة من االستنتاجات والت

 االساس النظري للدراسة . اواًل : 

 .(Spatial Surface Models( ونماذج السطح المكانية )Modelsالنماذج ) .0

وقد ساسية للتحليل في البحث الجغرافيفي الوقت الحاضر من االدوات اال (Models) تعد النماذج

ريفه بانه تمثيل وتوقع الظاهرة بواقع ولكن ضمن اطار هذه الدراسة يمكن تع،ت  تعريفه بطرق مختلفة

او انه تعبير عن العلمليات المكانية ضمن اطار االحصاء المكاني وبحس ،افتراضي رقمي

كارتوكرافي
()

، او اداة لقياس التشابه الجزئي لقي  قاعدة بيانات معقدة لغرض بناء توقع نظري لنظام 

بيعة المكانية لسلوك الظاهرة ، وهو بذلك نظام مكاني يات التي صيغت الطملالظاهرة من خالل  وصف الع

واقعي
()

( فهي نماذج توضيحية Spatial Surface Models اما نماذج السطح المكانية )الجغرافية()

)كارتوكرافية( تحليلية )احصائية( تهدف اساسا للكشف عن مستوى عالي من التجريد خصوصا عندما يت  

يانات ضمن بيئة نظ  المعلومات الجغرافية وباسلوب رقميالتعامل مع ك  هائل من الب
()

ان نماذج .

السطح المكانية او الجغرافية تعمل على التمثيل المكاني لقي  العناصر الجغرافية ذات الطبيعة المستمرة في 

المكان مثل )السكان والكثافات السكانية ، الحرارة ، االمطار ....الخ( ببعدين او بثالثة ابعاد
()

فاالفتراض ،

الرئيسي مرتبط بخاصية االستمرارية في البيانات، فهناك قيما متوسطة لخصائص النقاط المتجاورة تصف 

. والجدير بالذكر ان تطبيق مفهوم نماذج السطح ضمن اطار (8)مجتمعة السلوك العام للظاهرة مكانيا

كلي )العام( وليس الكمي )الدقيق( بين الجغرافيا البشرية يركز على تمثيل صفة االختالف او التشابه الهي

قي  عناصر الظاهرة الن القي  ضمن هذا االطار غالبا ما تفتقر الى الدقة بعكس الظاهرات الطبيعية
()

 (.Geostatisticalالتحليل الجيومكاني ) .2

(Spatial analysis( تعد اعقد انواع التحليل المكاني )Geostatisticalالتحليل الجيومكاني)
()

،

وهي عبارة عن احصاءات تتعلق بتحليل البيانات المكانية ، عليه فان عمليات التحليل تصاغ اساسا ضمن 

مكانية لبناء نماذج الغراض التخمين والتنبوء –منهجية احصائية 
()

.عملية توليد النماذج مبني اساسا 

الى قي  عينة من النقاط  على مراقبة وتخمين قي  نقاط غير محددة ضمن مدى مكاني معين باالستناد

المحددة ضمن المدى المكاني نفسه
()

وتتضمن التحليل الجيومكاني ادواة وطرق لتفسير وتوضيح وتوقع 

كما ان ،(Interpolationقي  المتغيرات الجغرافية عن طريق االستفادة من طرق االستكمال المكاني )

وانتهاًء باالخرج النهائي تشمل على مجموعة من  عملية التطبيق وتوليد النماذج بدء من الصياغة النظرية

 -االجراءات يمكن توضيحها فيما يلي :

 

a)  (تحليل البيانات المكانية واستكشافهاExploration Spatial Data 

Analysis()ESDA .) 

هي عبارة عن "مجموعة من التقنيات لوصف وتصور القي  المتطرفة والتوزيعات والتجمعات 

. قبل انتظامها وخصائص اخرى عن التنظي  المكاني لقاعدة البيانات الجغرافبةمدىو المكانية للبيانات

الشروع في اجراء عملية التحليل وبناء النماذج البد من االطالع وتقي  طبيعة توزيع قي  المتغيرات 

(وأشكال Histogramمثل المدرج التكراري ) ، احصائيا من خالل االدواة المتاحة لتحقيق ذلك

( اضافة الى المعايير االحصائية الوصفية Semivariogram( واالختالف )Scatter plotsاالنتشار)
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مثل المعدل والوسيط واالنحراف المعياري ومعامل االلتواء والتفرطح
()

، ان الخصائص الشكلية لقواعد 

اء التحليل البيانات المستخدمة وبناء تصور عام حول طبيعة هذه الخصائص تعد من اه  خطوات اجر

الجيومكاني
()

، لما لها من اهمية كبيرة في التاثير على عملية توليد النماذح ومدى دقتها من الناحية 

المكانية ، فضال عن تاثيرها على كيفية صياغة واختبار فرضيات الدراسة ، وما اذا كانت البيانات تحتاج 

 (.Normal Distributionزيع الطبيعي )حتى تتطابق في توزيها مع نمط التو أي طريقة للتحويلالى 

 

b) ( االستكمال المكانيInterpolation)  

( هي عملية تنبوء او تخمين علمي لخصائص  Spatial predictionاو التنبوء المكاني ) االستكمال

مواقع ال تتوفر عنها البيانات باالعتماد على خصائص نقاط اخرى تتوفر عنها البيانات ضمن مدى مكاني 

معين
()

، ان الصياغة العلمية لمفهوم االستكمال مرتبط بثالثة مفاهي  اساسية دائما ما يت  الحديث عنها في 

( Spatial Dependenceسياق مفهوم االستكمال وهي االعتماد المكاني)
()

والذي يعني ميل العناصر 

جوهر قانون توبلر  ااتهالمتقاربة الى التشابه فيما بينها مقارنة بالعناصر المتباعدة ، وهي في حد ذ

(Tobler Low)
()

والتي تنص على ان جميع العناصر الجغرافية تترابط مع بعضها في المكان ، اال ان 

النقاط المتقاربة أكثر ارتباطًا مقارنًة مع التي تتباعد عنها ضمن مسافات متباينة
()

،وهذان المفهومان 

( والذي يعني مدى Spatial Autocorrelationني )مرتبطان جذريا بما يسمى باالرتباط الذاتي المكا

التشابه أو االختالف بين قي  عناصر الظاهرة  في المكان حسب المسافة واالتجاه ، فاذا كانت العناصر 

المتجاورة مع بعضها تميل الى  التشابه فيعني ذلك وجود ارتباط ذاتي موجب ، اما اذا كانت العناصر 

ف مع بعضها فان هناك ارتباط ذاتي سالب وتتباين قيمة االرتباط سلبا وايجابا المتجاورة تميل الى االختال

بين قمتي التشابه واالختالف
()

،ويت  تحقيق ذلك وفق مقياسين ، درجة التقارب بين النقاط وفق المسافة ،  

 ودرجة التشابه بينها وفق اختالف الخصائص المسجلة عند كل نقطة . 

 

c) شكل (ٍ االختالفSemivariogram .) 

( ومفهوم Tobler Lowشكل االختالف تعد اداة بيانية للتحقق من صحة فرضية قانون توبلر )

، او لقياس مدى وجود ارتباط ذاتي مكاني ) التشابه او  (Spatial Dependence )االعتماد المكاني

زوجين من  االختالف( بين قي  عناصر الظاهرة ، من خالل قياس درجة التشابه بين قي  بيانات كل

عناصر الظاهرة  بداللة المسافة، وتمثيلها مع نصف مربع قيمة االختالف على الشكل البياني
()

، حيث 

(، X( والمسافة بين النقطتين على المحور االفقي )Yتوضع نصف قيمة االختالف على المحور العمودي)

ويت  التعبير عن دالة االختالف وفق الصيغة التالية
()

 تساوي عدد النقاط .n:  حيث ان 

              
 ixz

 قيم خصائص النقاط الممثلة . 

              h . المسافة بين النقاط 

( يمثل زوج من Semivariogramلذلك فإن كل نقطة من نقاط التمثيل على شكل االختالف الـ)

ليست نقطة منفردة، فإذا كان هناك ارتباط ذاتي بين قي  العناصر فإن النقاط ستحقق قيمًا واطئة النقاط  و

 ( وتنتشر مبتعدًة نحو الجهة العليا اليمنى من الشكل . Y Xعلى المحورين )

      
2
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n

i

ii hxzxznh
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 (Ordnary Krigingالــ) .3

تعد احدى الطرق الرئيسة في عملية االستكمال المكاني
()

نماذج السطح  والتنبوء بالقي  لبناء 

المستمرة باالستناد اساسا الى نتائج معامل االرتباط الذاتي المكاني من خالل شكل االختالف 

(،وهي افضل طريقة للتنبؤء بالعالقة الخطية بين المتغيرات وتهدف اساسا الى Semivariogramالـ)

والقي  الشاذة ضمن قاعدة  وتخفيف اثر التفاصيل( Prediction Error) التقليل من تباين الخطء المتوقع

البيانات وايجاد اوزان مثالية للمتغيرات من اجل تحديد القي  غير المعروفة
()

، الصيغة الجبرية العامة 

لتقدير القيمة المراد التنبوء بها تمثل في جوهرها مجموع اوزان قي  النقاط المجاورة وفق النموذج 

التالي
() 

 i
i

iS SZ







1

0


0S:   حيث ان



  . تساوي عدد النقاط 

               n  .عدد النقاط المحيطة والمدخلة في عملية التنبوء 

               
 iSZ

isالقيمة المحددة عند النقطة )
.) 

              i   . الوزن المحدد لكل نقطة 

إن عملية تقدير أوزان النقاط ال تعتمد فقط على المسافة بين النقاط ولكن على العالقات االحصائية بين 

 ( هذه النقاط. Attributeقي  )

 

 (Cross-Validationالصدق المستعرض ) .4

 Statistical) ان قياس جودة نموذج السطح المتولد ومدى دقته وفق مقاييس الخطء االحصائي

error(تعد من الخطوات المهمة في عملية االستكمال ضمن طريقة الـ )Kriging ويعبر مصطلح الدقة ،)

(Accuracy عن نسبة الخطء في عدم التطابق بين الواقع والنموذج المتولد ضمن اجراءات ما تسمى)

ال بعض العناصر وقيمها ( وفق اجراءات نظامية ألهمCross-Validationبالــــ)الصدق المستعرض()

والتنبوء بها من خالل قي  العناصر االخرى
()

 Mean Predictionوللحك  على دقة النموذج يفترض أن تكون قيمة متوسط الخطء المتوقع)

Error(والخطء المقاس )Mean Standardized)  قريبًا من الصفر، وقيمة الجذر التربيعي لمتوسط

( صغيرًا ،ويمكن معرفة درجة االختالف بين قي  Root-Mean-Square error()RMSRالخطء)

 Average Standardالتوقع والقي  القياسية بطريقتين ، فاذا كان قيمة متوسط الخطء المعياري )

Error()ASE(وقيمة الجذر التربيعي لمتوسط الخطء  )RMSR ، متقاربتان فان االختالف منخفض )

تقدير قي  التوقع المبالغة فيومع ابتعاد القيمتان يزاد احتمالية 
97

، أو من خالل قيمة الجذر التربيعي 

(،فإذا كانت قيمته Root-Mean-Square Standardized error() RMSSEلمتوسط الخطء المقاس)

قريبة من الواحد الصحيح فإن االختالف بسيط، أما اذا ابتعدت قيمته عن الواحد ارتفاعًا أو انخفاضًا فإن 

ة تبتعد عن القي  الصحيحةالقي  المتوقع
98

 منطقة الدراسة . ثانيا : 

 تقع في يمانية ، دهوك(لتمثل منطقة الدراسة محافظات اقلي  كوردستان العراق الثالثة ) اربيل ، الس

( 24،99،94(و)29،92،28ضمن خطي الطول ) اقصى االجزاء الشمالية والشمالية الشرقية من العراق
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وتحتل مساحة تقدر بـ  ((0)الخارطة )( شماال 27،02،20(و)22،04،02عرض)شرقا،ودائرتي ال

او ( 9ك 08980( تستحوذ محافظة اربيل على الجزء االكبر من هذه المساحة بواقع )9ك  28808)

%( ث  محافظة دهوك 20( اي بنسبة ) 02904%( ، تاتي بعدها محافظة السليمانية بواقع )2292بنسبة )

من جملة المساحة . تتميز منطقة الدراسة بطبيعتها الجغرافية  تقريبا %(92بنسبة ) و( ا9ك 0229897بـ )

المعقدة وتزداد شدة التعقد الجغرافي كلما اتجهنا من الجنوب والجنوب الغربي نحو الشمال والشمال 

لي المعتمدة حوايبلغ اجمالي عدد سكان المنطقة والذين شملته  الدراسة بحسب االحصاءات  . الشرقي

 اربيلتساه  محافظة من جملة سكان العراق ، تقريبا %( 0994( لتشكل ما نسبته )نسمة 2227270)

السليمانية ث  دهوك بنسبة %( تليها محافظة 822.من مجموع السكان بواقع ) باكبر نسبة 

مجموع سكان الحضر فان محافظة أربيل تحتل ا بخصوص ام%( على التوالي ، 9798%(و)22)

%( على 9892%(و) 2892كل من السليمانية ودهوك بواقع ) تليها%( 2897بواقع )ضا ايالصدارة 

 افظة اربيل تستحوذ على اكبر نسبةطبيعة التوزيع المكاني لسكان الريف فان محل بالنسبةالتوالي ، أما 

 .  ((0)الجدول) %( على التوالي9992(و)2292بواقع ) %( تليها كل من دهوك والسليمانية2999بواقع )
 

 ( بعص الخصائص الجغرافية لمنطقة الدراسة0الجدول )

 المحافظة
المساحة 

 2كم
% 

 الهيكل االداري حجم السكان/ نسمة

 النواحي االقضية % الريف % الحضر  % المجموع

 اربيل
022211

2 
3313 

010122

4 
33.5 

030331

4 
32.1 

41332

1 

42.

2 
01 41 

 السليمانية
042151

3 
30 

043132

5 
33 

020110

3 
3513 

20330

2 

22.

3 
02 42 

 دهوك
033221

1 
2310 

003321

0 
21.5 253534 25.4 

33421

1 

34.

3 
1 23 

 االقليم
452041

2 
011 

434141

1 
011 

333151

0 
011 

35123

3 
011 23 001 

 ( ArcGIS 0110البيانات ضمن برنامج )قواعد قيم   -المصدر : 

، بيانات غير  2113لعام تخطيط ، بيانات حصر وترقيم السكان أقليم كوردستان العراق ، وزارة ال -             

  .منشورة

 

 ثالثا : استكشاف البيانات 

 طبيعة توزيع قيم قواعد البيانات. .0

ابرز الخصائص التي ترتبط بهذا الجانب تتمثل بالخصائص الشكلية العامة لتوزيع قي  قواعد البيانات 

( يمكن الكشف 9(و)0( والشكلين )9، من مالحظة الجدول )ووجود أو انتفاء وجود القي  غير المتوقطة 

 -عن ابرز الخصائص االحصائية لقواعد البيانات المستخدمة في الدراسة :

a.  عند مقارنة قيمة الفرق بين المعدل والوسيط كنسبة مئوية من المعدل يالحظ ان هناك تباين واضح

%( وترتفع القيمة لتصل الى 8294نسبة )بين القيمتين بالنسبة لمجموع السكان بحيث بلغت هذه ال

%( 20%( بالنسبة لسكان الحضر ، بينما تنخفض بالنسبة لسكان الريف لتصل الى )7794حوالي و)

، وعند تعديل قاعدة البيانات حسب التحويل اللوغاريتمي بالنسبة لمجموع السكان والسكان الحضر 

لى اقتراب قي  قاعدة البيانات بالنسبة لسكان %( فقط لكل منهما ، مما يدل ع098تصبح هذه القيمة )

الريف عن التوزيع الطبيعي ، وابتعاد هذه القي  بالنسبة لمجموع السكان والسكان الحضر عن التوزيع 

 الطبيعي اال عند تحويلها لوغاريتميًا. 
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 ( منطقة الدراسة 0الخارطة )

b. ير عنها كنسبة مئوية من المعدل ، للداللة على عند طرح قيمة االنحراف المعياري عن المعدل والتعب

وع مجسبة لمنسبة حج  بواقي مجموع انحرافات القي  عن المعدل ، يالحظ ارتفاع هذه القي  بالن

( على التوالي ، وتنخفض بالنسبة %90092( و)%02098السكان والسكان الحضر لتصل الى )

اللوغاريتمية تعتدل هذه  لبيانات بالطريقة( فقط ، وعند تحويل قواعد ا%0290لسكان الريف الى )

بيانات قاعدة  ول المعدل بدرجة اقل بالنسبةتنتشر حالقي  نستنتج من ذلك ان  ،((9)الجدول )القي  

 مجموع السكان والسكان الحضر.بيانات ي  قاعدة يف وتنتشر بدرجة اكبر بالنسبة لقمجموع سكان الر
 

 البيانات المستخدمة في الدراسة قواعدع قيم توزيل االحصائية مؤشراتال( 2الجدول )
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 (.ESDAباستخدان ادوات االستكشاف ) (ArcGIS 0110البيانات ضمن برنامج ) المصدر : قيم قواعد      

c. معامل  بداللة قيمة( االلتواءSkewness Coefficient( والتفرطح )Kurtosis Coefficient )

عن التوزيع  قاعدة بيانات مجموع السكان والسكان الحضر قي تتضح مدى انحراف منحنى توزيع 

(( بدليل 0)موجبا نحو الجهة اليمنى )الشكل اذ ان منحنى قي  القاعدتين ملتوي التواًءالمتماثل ، 

( على 4907(و)8928عامل االلتواء الى حوالي )ارتفاع قيمة المعدل عن الوسيط وارتفاع قيمة م

التوالي ) حيث يفترض ان تكون قيمة معامل االلتواء قريبا من الصفر في التوزيع المتماثل( ، في 

( وهي قيمة قريبة من 9924حين ان قيمة هذا المعامل بالنسبة لقاعدة بيانات سكان الريف بلغ )

دل والوسيط ، مما يدل على ان منحنى توزيع القي  الصفر ، وهناك تقارب واضح بين قيمتي المع

اكثر تفرطحا ) قل.كما ان شكل منحتى التوزيع االتماثل منها نحو االلتواء  منقريب 

() 2وهي قيمة قريبة من الرق  ) (2902( بحيث بلغ قيمة معامل التفرطح )Platykurticاستواًء()

مقارنة بقي  معامل التفرطح ((، 2لرق  )حيث يفترض ان تكون قيمة معامل التفرطح قريبا من ا

( 20929(و)20920)حيث بلغت هذه القي  بالنسبة لقي  قاعدة بيانات مجموع السكان والسكان الحضر 

 .  (Leptokurticتدببًا( )اكثر تفرطحا ) كثرمما يدل على ان شكل منحنى التوزيع أ على التوالي

d. ع قي  قواعد البيانات المستخدمة في هذه الدراسة نستنتج من الوصف العام للخصائص الشكلية لتوزي

ان قي  قاعدتي بيانات مجموع السكان والسكان الحضر اكثر انحرافا من نمط التوزيع الطبيعي 

(Normal Distribution) ،مقارنة بقي  قاعدة بيانات سكان الريف والتي  واكثر تشابها مع بعضها

النمط المفترض تحقيقه عند استخدام طرق االستكمال  تميل في توزيعها نحو النمط الطبيعي ، وهو

ويمكن ، ( حتى يت  الحصول على افضل نموذج سطح لتمثيل البيانات Interpolationالمكاني )

 (. 9االستدالل على تشابه واختالف قواعد البيانات الثالث من خالل مالحظة الشكل رق  )

 

 التركيب المكاني لقيم قاعدة البيانات.  .2

( قوة االرتباط covariance ( ومعامل التباين )التغاير()semivariogramاشكال االختالف) تقيس

المكاني واالحصائي بين خصائص عناصر الظاهرة بداللة المسافة بينها، لذلك تحاول قياس مدى صحة 

ر من العناصر الفرضية القائلة بان العناصر المتقاربة مع بعضها في المكان تميل الى التشابه والترابط أكث

المتباعدة ، ومن خالل قياس هذه الفرضية نستطيع التاكد والتحقق من صفتين رئيسيتين في طبيعة التوزيع 

( بين عناصر Spatial Autocorrelationالمكاني للبيانات اولهما طبيعة االرتباط الذاتي المكاني )

ينها ، وثانيا وجود او انتفاء وجود قي  ( بstatistical correlation) الظاهرة ومدى االرتباط االحصائي

  .( ضمن قاعدة البيانات Outliersمتطرفة )

( يمكن ان نستشف حقائق هامة عن طبيعة التركيب المكاني للبيانات 2(و)2من مالحظة الشكلين )

ضمن منطقة الدراسة ، اولها عدم وجود ارتباط ذاتي مكاني ) تشابه( ضمن قي  عناصر قاعدتي بيانات 

وع السكان والسكان الحضر ، بل ان صفة االختالف والتباين عالمة بارزة في طبيعة توزيع هذه القي  مجم

بغض النظر عن طبيعة المسافة بين عناصر قاعدة البيانات ، وان كان هناك تشابه وارتباط ذاتي مكاني 

فة ال يمكن ان تحقق ك ( وهي مسا 80ال تتعدى ) عند مسافةبين بعض العناصر ضمن بقع مكانية متباعدة 

الفرضية الرئيسية لالرتباط الذاتي المكاني بالنظر لكبر مساحة منطقة الدراسة ، هذه من جهة ، ومن جهة 

اخرى فان هناك عناصر متشابهة مع بعضها ولكنها تتباعد  بمسافة كبيرة ، وهذه الخاصية ايضا تتعارض 

ا بالنسبة لقي  قاعدة بيانات توزيع سكان الريف فان مع الفرضية االساسية لتحقيق ارتباط ذاتي مكاني . أم

االرتباط الذاتي والتشابه المكاني تبدو صفة بارزة نسبيا مقارنة بقي  عناصر قاعدة بيانات مجموع السكان 
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والسكان الحضر ، كما ان صفة االرتباط االحصائي بين هذه القي  اكثر وضوحا بدليل ارتفاع قي  معامل 

 (.  2ر( ضمن الشكل )االختالف )التغاي

 ( توزيع قيم قواعد البيانات المكانية على االشكال اللوغاريتيمية قبل وبعد التحويل اللوغاريتمي 0الشكل )
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 والريف( سكان  )مجموع السكان،سكان الحضر، ( مقارنة بين منحى توزيع قيم قواعد البيانات الثالث2الشكل )

تخالصها من التركيب المكاني لتوزيع قي  عناصر الظاهرة هي ان هناك الحقيقة الثانية التي يمكن اس

قي  متطرفة ضمن قاعدتي بيانات مجموع السكان والسكان الحضر تحد من تحقيق صفة االرتباط الذاتي 

حديد اربعة مستويات أو قي  متطرفة تتباين في درجة تطرفها المكاني بين عناصر الظاهرة ، ويمكن ت

المستوى االول  في.بغض النظر عن عامل البعد والمسافة كانيا واحصائيا عن باقي القي  وعدم تشابهها م

ك ( تتباين نصف قيمة مربع  998-2ضمن مدى مسافي )مدينة اربيل ومركز الناحية ، فياتي حج  سكان 

كان مدينة بعدها ياتي حج  ستقريبا ،  (0978)عن االختالف بينها وبين باقي العناصر ليتجاوز ادنى قيمها 

ك ( ال يقل قيمة  222-2السليمانية ومجموع سكان مركز الناحية اذ ضمن مدى مسافي يتراوح بين )
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( ، وفي المرتبة الثالثة تاتي مدينة دهوك 0904) عن نصف مربع االختالف بينها وبين باقي العناصر

( ضمن مسافة 0908) ومركز ناحيتها حيث ال تقل قيمة االختالف بينها وبين غيرها من العناصر عن

ك ( واخيرا تاتي مدينة زاخو لتشكل رابع اكبر قيمة متطرفة ضمن قاعدة البيانات  229-00تتراوح بين )

اما ك ( . 228-4( ضمن مسافة )0904اذ يتجاوز نصف مربع االختالف بينها وبين باقي القي  عن )

   تنفرد لوحدها وتختلف كليا عن قي  بالنسبة لقي  عناصر قاعدة بيانات سكان الريف فال يوجد هناك قي

باقي عناصر الظاهرة ، كما ان قي  معامل االختالف االحصائي بين هذه العناصر تبدو اكبر مقارنة 

زيع العناصر المتشابهة اتجاه تو اما فيما يتعلق بحقيقةبقاعدتي بيانات مجموع السكان والسكان الحضر . 

مجموع ( اذ ان طبيعة التوزيع سواء بالنسبة ل2من خالل الشكل )فان هذه الحقيقة تبدو جلية  في المكان

الشمال الغربي نحو الجنوب الشرقي وهي صفة  يميل في اتجاه عام بينالريف السكان او السكان الحضر و

 مكانية بارزة ضمن التركيب المكاني لقي  قاعدة البيانات . 

ب المكاني للقي  ضمن قواعد البيانات ان هناك تباين كبير بين خصائص التركيمما سبق  ستخلصن

سواء من حيث طبيعة االختالف والتشابه المكاني أو االحصائي بين القي  او طبيعة التنظي  المكاني لها من 

عموما فان هناك تشابه كبير بين قي  قاعدتي بيانات مجموع حيث اتجاه التوزيع أو وجود قي  متطرفة ، 

قي  متطرفة تحد من تحقيق فرضية االرتباط الذاتي المكاني بين القي   السكان والسكان والحضر حيث توجد

، مقارنة بقي  عناصر قاعدة بيانات سكان الريف اذ ال توجد بينها قي  متطرفة ، مما جعل من صفة 

االرتباط الذاتي المكاني ابرز خصائصها المكانية ، وما يجمع بين القواعد الثالث هو االتجاه العام لتوزيع 

قي  بين الشمال الغربي والجنوب الشرقي . عموما فان خصائص التوزيع الشكلي للقي  من جهة ال

تامة من طبيعة المعايير التي يجعلنا على بينة ،  اني لهذه القي  من جهة اخرىوخصائص التركيب المك

 توزيع المكاني للسكان . اليمكن اتخاذها في توليد نماذج السطح المكانية لتمثيل ومحاكاة طبيعة 

 النتائج . : المناقشة و رابعًا

 منهجية بناء النماذج.  .0

دائما ما يترك هامش من الخطء المتوقع في توليد  وفق آلية االستكمال المكاني عملية التجريد والتوقع

بناها بحيث تحقق اكبر قدر من الفرضيات التي تتولغرض تحقيق االهداف وتوليد افضل النماذج النماذج 

 التالية المنهجيةاتباع ت   وهي الطريقة التي ت  تطبيقها في بناء النماذج  (Ordinary Krigingطريقة الـ )

 : ((8)الشكل )

A.  اعتماد النواحي كأصغر وحدة مكانية لتمثيل عناصر الظاهرة ، ولكن نظرا الن طبيعة توزيع

ة لسكان الريف او الحضر ، فت  السكان مرتبط بشكل او باخر بالمراكز الحضرية سواء بالنسب

عملية توليد جميع النماذج ، اذ  تحديد مراكز النواحي على الخارطة واستخدامها كنقاط اساسية في

ان السكان دائما ما يكونون مرتبطين اقتصاديا واجتماعيا بالمراكز الحضرية وقد اصبحت هذه 

 خالل العقدين الماضيين . ظاهرة بارزة للعيان في محافظات اقلي  كوردستان العراق ال

B.  تمثيل طبيعة توزيع السكان اعتمادا على خاصيتين هما مجموع السكان والكثافة السكانية وعلى

ثالثة مستويات المستوى العام )مجموع السكان(، والريف ، والحضر، وضمن كل مستوى من 

للسكان )عدد السكان ، الكثافة مثل االول القي  الحقيقية يالمستويات الثالث ت  بناء ثالثة نماذج اخرى 

( بعد Cross-Validationالسكانية( والثاني القي  المتوقعة ضمن نتيجة الصدق المستعرض )

 تطبيقه على النموذج االول ، والثالث يمثل معدل القيمتين االولى والثانية . 

C. ث طبيعة توزيع استكشاف الخصائص الشكلية العامة لقواعد البيانات المستخدمة في الدراسة من حي

 القي  ووجود أو انتفاء وجود القي  المتطرفة الن ذلك يمكن ان يؤثر بدؤجة كبيرة على دقة النماذج.
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 ( لقيم قواعد البياناتCovariance Surface( والتباين ) Variogram Surface( نماذج سطح االختالف)3الشكل )
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 (SAGA GISاعتماداعلى برنامج ) -

 مجموع السكان  سكان الحضر سكان الريف  

 

 

 

 

 

 

    

 

شكل االختالف 

  

شكل االختالف 

  

تالف شكل االخ

  

 معامل التباين  معامل التباين  معامل التباين 
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 (AcrGIS01اعتماداعلى برنامج ) -

 

Distance, h

g   10
-11

0 0.43 0.86 1.29 1.72 2.15 2.59 3.02 3.45

0.39

0.77

1.16

1.54

1.93

 

 ( بين قيم قواعد البياناتCovariance( ومعامل التغاير )التباين()Semivariogramشكال االختالف )( أ4الشكل )

 معامل التغاير ) التباين(   شكل االختالف

Distance, h

g   10
-11

0 0.43 0.86 1.29 1.72 2.15 2.59 3.02 3.45

0.39

0.77

1.16

1.54

1.93

 Distance, h

C  10
-11

0 0.43 0.86 1.29 1.72 2.15 2.59 3.02 3.45
-0.83

0

0.83

1.66

2.48

3.31

 

Distance, h

C  10
-11

0 0.43 0.86 1.29 1.72 2.15 2.59 3.02 3.45
-0.85

0

0.85

1.7

2.55

3.4

 

 مجموع السكان  مجموع السكان 

 سكان الحضر  الحضر سكان

Distance, h

g   10
-9

0 0.43 0.86 1.29 1.72 2.15 2.59 3.02 3.45

0.24

0.48

0.72

0.95

1.19

 Distance, h

C  10
-9

0 0.43 0.86 1.29 1.72 2.15 2.59 3.02 3.45
-0.41

0

0.41

0.82

1.22

1.63

 

 سكان الريف  الريف سكان
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 ( مخطط وصف منهجية الدراسة5الشكل)

 

 

D.  بالنسبة اللية بناء النماذج ت  اتباع ما يلي : 

قليل قي  الخطء المتوقع ( في توليد النماذج النها افضل الطرق في تKrigingت  تطبيق طريقة الـ ) (0

اضافة الى استنادها على صفة االرتباط الذاتي المكاني من خالل شكل  -كمل المحنا سابقا-من جهة 

 (. semivariogramاالختالف الـ )

( وبالتحديد  Interpolationطرق التحليل االحصاء المكاني خصوصا ادوات االستكمال) بما ان (9

أفضل فيما لو توزعت القي  ضمن قاعدة البيانات وفق نمط  ( تعطي نتائجKrigingطريقة الـ )

قي  قاعدتي بيانات مجموع  واستنادا الى حقيقة ان (Normal Distributionالتوزيع الطبيعي)

 بياناتلذلك ت  في البداية تحويل قي   السكان والسكان الحضر تنحرف عن نمط التوزيع الطبيعي ،

لتتطابق مع  (Logarithmic Transformation)اريتمي وفق طرقة التحويل اللوغ القاعدتين

 نمط التوزيع الطبيعي . 

الن ، (Standardيير القياسية)( في توليد النماذج بدال من المعاSmoothتبني معايير االعتدالية) (2

قي  خصائص عناصر الظواهر البشرية أقل دقة مقارنة بالظواهر الطبيعية كما اسلفنا ، فضال عن 

 عام للدراسة هو الحصول على نماذج عامة لتوزيع السكان . ان الهدف ال

جموع د قي  متطرفة خصوصا ضمن قاعدتي م( نظرا لوجوAnisotropyخاصية الـ ) اهمال (2

  .السكان والسكان الحضر رغ  تحويلها لوغاريتميا 

للوني بعد بناء النماذج المطلوبة ت  تحويلها الى ملف شبكي وعرض نتائج التمثيل وفق التدرج ا (8

 لتمثل الصورة العامة لطبيعة توزيع السكان . 

E. التحقق من مدى دقة نماذج السطح اعتمادا على نتائج الصدق المستعرض(Cross-Validation)  . 

F. النماذج والكشف عن الصورة العامة لطبيعة توزيع السكان في اقلي  كوردستان العراق .   تحليل 

 اختبار دقة النماذج. .2

ت الصدق المستعرض على نماذج السطح الستخراج مقاييس الخطء االحصائي ت  تطبيق اجراءا

(Statistical error ) لغرض التحقق من مدى دقة النماذج والتطابق بين القي  الحقيقية والقي  المتوقعة

  دقيق

  دقيق غير

ادخال البيانات بملف 

 نقطي

 (Kriging)بناء النماذج بطريقة الـ

 لمطلوبةوفق االفتراضات ا

 المجموع العام للسكان

 )مجموع السكان(
 )سكان الحضر(

 )سكان الريف(

 تحليل نتائج الصدق المستعرض
(Cross-Validation) 

استكشاف قاعدة البيانات وفق ادوات 
 ( ESDAالـ )

لسكانيةالكثافة ا  
 )مجموع السكان(
 )سكان الحضر(
 )سكان الريف(

 قاعدة البيانات 

التركيب االحصائي 
 للبيانات

 

التركيب المكاني 

 للبيانات

  النموذجتحليل 
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( نستنتج مجموعة من الحقائق بهذا 2من خالل الجدول )والتي استخدمت في بناء النماذج ، ومعدالت القي  

  -خصوص وهي :ال

a.  هناك اختاف كبير بين قي  متوسط الخطء المتوقع بين النماذج وهو دليل على تباين دقة النماذج رغ  ان

قيمة هذا المؤشر ارتفاعا او انخفاضا يعتمد بدرجة كبيرة على طبيعة القي  نفسها ضمن قاعدة البيانات، 

سكان الريف ، كذلك الحال ضمن نماذج توزيع تقع بالنسبة لنماذج توزيع عدد السكان اال ان ادنى القي  

ضمن النماذج الثالث المتولدة  ، اال ان ادنى القي  تقع حصرابالنسبة لنماذج توزيع الكثافات السكانية 

 وفق القي  المتوقعة . 

b. ( اما بالنسبة لمتوسط الخطء المقاسMean Standardized فان جميع النماذج تقريبا سجلت قيما )

فر وهو دليل على دقة النماذج بدرجة واضحة ، رغ  وجود فرق طفيف بين هذه القي  قريبة من الص

قيمة هذا  استنادا الىذج انمادق ال( . غير ان 0908(و) 092-الى انها في جميع االحوال تتراوح بين )

 ( فقط . 09002) عالمؤشر هو نموذج توزيع سكان الريف وفق معدالت القي  بواق

c. ين القي  المتوقعة والحقيقية وفق مؤشر الجذر التربيعي لمتوسط هناك اختالف واضح ب

( ضمن النماذج وهو دليل واضح على تباين دقة النماذج فيما بينها ، بالرغ  من ان قي  RMSEالخطء)

شر بين ؤعلى طبيعة القي  ضمن قاعدة البيانات ، ولكن عند مقارنة قي  هذا المايضا عتمد تشر ؤهذا الم

دد السكان ، فان نماذج توزيع سكان الريف اكثر دقة من نماذج توزيع مجموع السكان نماذج توزيع ع

، بسبب عدم وجود قي  وفق القي  المتوقعة يع سكان الريف زخصوصا نموذج تو ،والسكان الحضر

اما بخصوص .متطرفة ضمن قاعدة البيانات مقارنة بقاعدتي بيانات مجموع السكان والسكان الحضر

تكاد تتكرر نفس الحقيقة مع اختالف بسيط بين قيمه مقارنة ولدة وفق قي  الكثافات السكانية النماذج المت

دير بالذكر هنا ان نماذج توزيع الكثافات السكانية جبنفس القي  ضمن نماذج توزيع عدد السكان ، وال

 وفق القي  المتوقعة اكثر دقة مقارنة بباقي النماذج . 

d.  والفرق بين القي  الحقيقية والقي  المتوقعة لكل نموذج فقد ت  حساب وللوقوف على طبيعة االختالف

 الخطء المعياري( كنسبة من قيمة ASEومتوسط الخطء المعياري ) (RMSEقيمة الفرق بين)

  -ما يلي :(( ومنه يالحظ 2)الجدول)

يقية ارتفاع قيمة هذه النسبة بخصوص نموذجي توزيع الكثافة الريفية اعتمادا على القي  الحق .0

والمتوقعة مقارنة بمثيالتها بالنسبة للكثافة العامة والحضرية وذلك راجع الى ان قي  قاعدة 

بناء النماذج بسبب اقتراب توزيع القي  من التوزيع  ءالبيانات ل  تخضع للتحويل اللوغاريتمي اثنا

 النموذج . الطبيعي ورغ  ذلك بقيت بعض القي  تبتعد عن المعدل مما اثر ذلك في انخفاض دقة 

الملفت للنظر هو ااالرتفاع الكبير لنسبة الفرق ضمن النماذج المتولدة وفق معدالت القي  وهي  .9

حقيقة كانت مبهمة عند تحليل قي  المؤشرات السابقة ، باستثناء نموذج سكان الريف حيث يبرز 

 وهو بذلك ادق نموذج وفق قيمة هذا المؤشر .حقق ادنى نسبة للفرق لكحالة فريدة 

الجدول هي االنخفاض الكبير لنسبة الفرق بالنسبة  ضمنوالحقيقة التي ال يمكن التغاضي عنها  .2

 للنماذج المتولدة وفق القي  المتوقعة وهو دليل على ارتفاع نسبة الدقة فيها . 

( كدليل على طبيعة RMSEأما بخصوص مؤشر قيمة الجذر التربيعي لمتوسط الخطء المقاس ) .2

 ماذج، تكاد تظهر نفس الحقائق التي ذكرناها في الفقرة السابقة. االختالف ودقة الن

من خالل االخذ بنظر االعتبار مجمل الحقائق السابقة نستطيع التاكيد ان النماذج الممثلة لتوزيع  .8

مجموع السكان ،والحضر، والريف والتي بنيت وفق القي  المتوقعة سواء بالنسبة لتوزيع مجموع 

لسكانية هي اكثر النماذج دقة مقارنة بالتي بنيت على اساس القي  الحقيقية السكان او الكثافات ا

 ومعدالت القي  . 
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 (Kriging) ( لنماذج السطح بطريقة الـPrediction Error) (قيم معايير الخطء المتوقع3الجدول)

 مجموع السكان

 يممعدالت الق القيم المتوقعة  القيم الحقيقية  معايير الخطء المتوقع

 
مجموع 

 السكان

سكان 

 الحضر 

سكان 

 الريف

مجموع 

 السكان

سكان 

 الحضر 

سكان 

 الريف

مجموع 

 السكان

سكان 

 الحضر 

سكان 

 الريف

 245311 233314 0211 3415 24315 5111 -01214 -031111 -30- (MEANمتوسط الخطء )

231401 (RMSEالجذر التربيعي لمتوسط الخطء)

1 

240231

4 
233214 

033121

5 

001331

0 
021011 32213 

415301

1 
313413 

 Average Standardمتوسط الخطء المعياري ) 

Error ) 

130131

2 

0413311

2 

012121

1 

033451

5 

032121

2 
032210 

253111

5 

211331

1 
341112 

 1115 1110 1112 1112 1113 -110 1112 1112 11113- ( Mean Standardizedالمتوسط المقاس)

 013 111 111 113 112 014 0102 011 0113 (RMSSEوسط الخطءالمقاس)الجذر التربيعي لمت

 

 الكثافة السكانية

 معدالت القيم القيم المتوقعة  القيم الحقيقية  معايير الخطء المتوقع

 
مجموع 

 السكان

سكان 

 الحضر 

سكان 

 الريف

مجموع 

 السكان

سكان 

 الحضر 

سكان 

 الريف

مجموع 

 السكان

سكان 

 الحضر 

سكان 

 الريف

 05412 -01110 -212 1101 115 1111 -1210 -1113 -013- (MEANمتوسط الخطء )

 (RMSEالجذر التربيعي لمتوسط الخطء)
040214 

040211

1 
1413 3112 5413 212 11113 115 3011 

 Average Standardمتوسط الخطء المعياري ) 

Error ) 
32310 2301 3311 4111 1513 412 20413 203 0310 

 1103 -1114 -110 1110 1112 1114 -113 -113 -110- ( Mean Standardizedالمقاس) المتوسط

 011 115 215 113 112 111 315 314 310 (RMSSEالجذر التربيعي لمتوسط الخطءالمقاس)

(Geostatistical Analysis( ضمن االمتداد )AcrGIS01( بعد تطبيقها على قواعد البيانات الثالث ضمن برنامج )Cross-Validationالمصدر :  نتائج الصدق المستعرض )
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 فرق بين الجذر التربيعي لمتوسط الخطء ومتوسط الخطء المعياريالنسبة المئوية لل(4الجدول)

 معدالت القيم القيم المتوقعة القيم الحقيقية السكان

 مجموع السكان

 5213 415 3215 مجموع السكان

 4212 0010 4215 سكان الحضر 

 313 0314 0212 ن الريفسكا

 الكثافة السكانية

 22310 315 5311 مجموع السكان

 222 0112 5015 سكان الحضر 

 040 3313 1013 سكان الريف

 

 تحليل النماذج . .3

بما أن النماذج الستة التي ت  بناءها وفق القي  المتوقعة لتوزيع مجموع السكان والحضر والريف 

في تحديد ها ، لذلك سيت  التاكيد على نتائج( 7-9) الخرائط )بغيرها  هي اكثر النماذج دقة مقارنة

  -خصائص التوزيع المكاني للسكان في اقلي  كوردستان العراق والتي يمكن اجمالها فيما يلي :

A. يمكن مالحظة  على المستوى العام والحضر والريف السكان عددبالنسبة لطبيعة التوزيع المكاني ل

 مايلي :

الشمال والشمال  وز توزيع السكان باالتجاه من الجنوب والجنوب الغربي نحانخفاض ترك .0

الشرقي وفق شدة التعقيد الجغرافي لسطح المنطقة وهي حقيقة تحتاج الى دراسة علمية اعمق . 

ان سهول المنطقة الشبه الجبلية ابتداء من سهل شارزور والسليمانية واربيل وانتهاًء بسهل كما 

 في محافظة دهوك تعد أكثر المناطق شدة في التركز السكاني . السليفاني وزاخو 

رئيسية للثقل السكاني في االقلي  اال انها تتباين في شدة التركز او محاور توجد ثالثة مراكز  .9

واحي االكثر شدة في تركز السكان يتمثل بمركز ناحية اربيل والنو محور االول، فالالسكاني 

صالوة ، كسنزان ، بحركة ،كوركوسك ، عينكاوة ، ن)دارتو ، ب االدارية المحيطة بها ابرزها

الشمال ابرزها ضمن نواحي قضائي ئاكرى  ناك امتدادين لهذا المركز نحو( وهشمامك

داشكران ، باسرمة ، حرير ، شقالوة وبردرش في محافظة دهوك واالمتداد الثاني نحو نواحي )

المحور الثاني يمتد باستطالة . وخباتران شقالوة وسو أقضية( في ، خليفان ، صالح الدين 

مركز دهوك  و زاخو ، سميل ، ي نواحي )سواضحة بين مدينتي دهوك وزاخو ليشمل بشكل رئي

(، اما المحور الثالث واالخير فيتركز حول مدينة فايدة ، ابراهي  خليل ، دركار ، زاويته

 . ((9)الخارطة)ق وشارزورسيد صادحلبجة أقضية السليمانية مع امتداد واضح نحو نواحي 

تقلص ذج التوزيع العام للسكان باستثناء صفة اختلف كثيرا عن نمت نماذج توزيع سكان الحضر ال .2

كز المحاور الثالث بسبب شدة اازدياد شدة التركز السكاني حول مركدليل على بؤر التوزيع 

)قارن نية ودهوك وزاخو وحلبجة وسورانالتركز الحضري في مدن أربيل والسليما

%( من مجموع 84، اذ ان هذه المدن لوحدها تستقطب حوالي ) ((2(مع الخارطة)9الخارطة)

 سكان حضر االقلي  . 

كز على شكل هالل يمتد بين ربالنسبة لنموذج توزيع مجموع سكان الريف هناك محور رئيسي للت .2

نواحي أقضية بصورة رئيسية االجزاء الجنوبية والجنوبية الشرقية من محافظة دهوك لتشمل 

نحو االجزاء الجنوبية من محافظة اربيل ليشمل بالدرجة الرئيسية ، ئاكرى وبردرش والشيخان 

وخبات واالجزاء الجنوبية لقضائي اربيل ودشتى هولير وبالتحديد ضمن نواحي قضائي مخمور 

ن ( م%78، ان النواحي المشار اليها تستقطب حوالي )((2)الخارطة) ناحيتي شمامك وقوشتبة

  مجموع سكان ريف االقلي  . 
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 نموذج توزيع مجموع السكان  (2الخارطة )
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  مجموع سكان الحضر( نموذج توزيع 3الخارطة )
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 الريف ( نموذج توزيع مجموع سكان 4الخارطة )
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االجزاء الشمالية في وزيع مجموع السكان والسكان الحضر تتمثل تفي  اكثر االجزاء تخلخال .8

ميركسور ، جومان ، رواندز، واالجزاء الشمالية خصوصا اقضية )من االقلي  الشرقية والشمالية 

، دوكان ، ماوت ، شاربازير ، بنجوين ، سيد صادق ، بشدر( في اربيل واقضية )من قضاء سوران

اما بالنسبة . ((2(و)9)الخارطة ) وقضاء ئاميدي في محافظة دهوك( في السليمانية دربنديخان

ت  االشارة والذي في توزيع سكان الريف فباستثناء المحور الرئيسي للتركز العالي  لصفة التخلخل

اما  ((2)الخارطة)اليه ضمن الفقرة السابقة فان باقي مناطق الريف الكوردستان هي مناطق متخلخلة

دراسة علمية تحتاج الى قيد الجغرافي ، وهذه الصورة بسبب التع وأبسب تركز سكان الحضر 

 .اعمق

B. وص طبيعة التوزيع المكاني للكثافات السكانية يمكن الوقوف على الحقائق التالية : بخص 

خصوصا الكثافة العامة هناك تباين واضح في طبيعة التوزيع المكاني للكثافات السكانية  .0

 . وتتوزع هنا وهناكوالمنخفضة والمتوسطة اذ تتعدد بؤر الكثافات العالية والحضرية 

لمجموع السكان والسكان في طبيعة توزيع الكثافات السكانية بالنسبة ال يوجد اختالف كبير  .9

العالية والمنخفضة سوى االختالف الواضح بين الكثافات السكانية (( 4(و)8)الخارطة )الحضر 

 العامة على القي  الحقيقية ، اذ ان متوسط الكثافة السكانيةالمعتمد خصوصا بالنسبة لنموذج 

الكثافة الحضرية متوسط ، كما ان ( اضعاف متوسط الكثافة المنخفضة 29العالية بلغ اكثر من )

 . الكثافة المنخفضة  متوسط ( اضعاف02العالية بلغت )

االول واالكبر توجد ثالثة محاور رئيسية للكثافات العالية ) مجموع السكان والسكان الحضر(  .2

نحو نواحي قضائي سوران يتمحور حول مدينة اربيل والمناطق المحيطة بها باستطالة واضحة 

وشقالوة ، والمحور الثاني يمتد بين مدينتي دهوك وزاخو ليشمل الجزء االكبر من مساحة 

فيمتد بالعرض ضمن نواخي أقضية أقضية دهوك وزاخو وسميل ، اما المحور الثالث واالخير 

ة ئاكرى اما الكثافات المتوسطة فتظهر بشكل واضح ضمن اقضيالسليمانية وشارزور وحلبجة . 

وبردرش في محافظة دهوك ، وقضائي مخمور وكوية في محافظة أربيل ، وقرداغ ودربنديخان 

في حين ان الكثافات المنخفضة تغطي بدرجات متفاوتة باقي مناطق في محافظة السليمانية . 

 االقلي  . 

ة وفق القي  المتولداء ضمن النماذج توزيع الكثافات الريفية سو في طبيعةال يوجد اختالف كبير  .2

بسب عدم وجود قي  متطرفة عالية ،  ((7)الخارطة) الحقيقية او المتوقعة او معدالت القي 

ليس هذا فحسب بل ان هذه النماذج تتطابق والى وتوزيع قي  القاعدة وفق نمط التوزيع الطبيعي . 

 ((. 7الخارطة )مع ( 2حد كبير مع نماذج توزيع عدد السكان ايضا )قارن الخارطة )

تتركز الكثافات الريفية العالية ضمن نفس نطاق التركز العالي لسكان  نلذلك فمن الطبيعي ا .8

الريف والذي ت  االشارة اليه سابقا ، اضافة الى حقيقة هامة اخرى وهي انه ال يوجد اختالف 

( 298كبير بين متوسط الكثافة الرفية العالية والمنخفضة اذ ال يزيد متوسط الكثافة المرتفعة عن )

  .على القي  الحقيقة للكثافة المعتمد اضعاف الكثافة المنخفضة ضمن النموذج 
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 الكثافة العامة  ( نموذج توزيع 5الخارطة )
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 الكثافة الحضرية ( نموذج توزيع 1الخارطة )
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 الكثافة الريفية ( نموذج توزيع 1الخارطة )

 

 .  والتوصيات خامسًا : االستنتاجات
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ناااك تشااابه كبياار بااين قااي  قاعاادتي بيانااات مجمااوع السااكان والسااكان الحضاار ماان حيااث       ه .0

الخصااائص االحصااائية والمكانيااة ابرزهااا عاادم توزيااع قااي  القاعاادتين وفااق نمااط التوزيااع      

الطبيعي وعدم وجود ارتباط ذاتي مكاني بين القاي  بسابب وجاود قاي  متطرفاة ، بعكاس قاي         

ب توزياع القاي  ماع الانمط الطبيعاي ماع وجاود ارتبااط         قاعدة بيانات سكان الريف حيث تقتر

ذاتي مكاني بينها بسب غياب قي  متطرفة كبيرة تحد من تحقيق ذلك لذلك فان نماذج توزيع 

سكان الريف )عدد السكان والكثافة( اكثر دقة مان نمااذج توزياع مجماوع الساكان والساكان       

 الحضر . 

تااائج الصاادق المسااتعرض فااان النماااذج  اسااتنادا الااى قااي  مقااايس الخااطء المعياااري ضاامن ن   .9

 المتولدة وفق القي  المتوقعة أكثر دقة من باقي النماذج . 

ال يوجد تفاوت كبير بين نماذج التوزيع المكااني لمجماوع الساكان والساكان الحضار ساوى        .2

 في جزئيات بسيطة .

ك لا ت اءال يوجد اختالف كبير بين نماذج توزيع سكان الريف )عادد الساكان ، والكثافاة( ساو     .2

 ة او المتوقعة او معدالت القي . المتولدة وفق القي  الحقيقي

انطالقا من التحليالت والنتائج السابقة مان الضاروري االخاذ بنظار االعتباار نماط وطبيعاة         .8

توزيااع السااكان عنااد التخطاايط المكاااني مهمااا اختلفاات ابعاااده الزمانيااة والمكانيااة ، باال وماان   

ن مجاااالت التحلياال المكاااني والدراسااات    الضااروري اشااراك اصااحاب االختصاااص ضاام    

 السكانية ضمن عمليات اعداد الخطط . 

الظاهرة االكثر باروزا فاي طبيعاة التوزياع العاددي لمجماوع الساكان والساكان الحضار فاي            .4

االقاايل  هااي التباااين المكاااني الواضااح لصااورة التوزيااع وشاادة تركزهااا فااي مناااطق معينااة       

ة لتوزياع ساكان الحضار ، اماا طبيعاة توزياع       وتخلخلها في مناطق اخارى خصوصاا بالنساب   

سااكان الريااف وبااالرغ  ماان وجااود نطاااق بااين للتركااز المكاااني ، اال ان شاادة التركااز اكثاار     

 .اعتدااًل مقارنة بتوزيع مجموع السكان والسكان الحضر 

ضرورة االخاذ بنظار االعتباار دور التقنياات المكانياة خصوصاا مفهاوم نمااذج الساطح فاي            .7

ليال الظااهرات البشارية خصوصاا توزياع الساكان لماا لهاا مان اهمياة فاي            تح ( عندGISالـ)

 . الكشف عن الطبيعة المكانية 
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