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 لتوزيع السكانالتحليل المقارن للتباين المكاني 
 2010-2004بأحياء مدينة حائل خالل الفترة 

 مبارك بن سعد القحطاني
 قسم الجغرافيا، كلية اآلداب، جامعة الملك سعود، المملكة العربية السعودية.

  alasmei@icloud.comالبريد االلكتروني: 
 الملخص:

ئل في إطار تتناول هذه الدراسة تحليل تباين التوزيع المكاني لسكان مدينة حا
دراسييية لسيييببين حييي دايليييي وتييا. وترجيييع اسيييباب ايتيييار هيييذا المو ييو  لل 26

رئيسيييين هميياف تيييوفر ويانييات سيييكانية تستيييلية الييي  مسييتو  ا حييييا  مييا ويييين 
تحلييل سنوات وكذلك إمكانية  6في مد  زمني قدره  2010و   2004اامي  

لسحييييو  البيانييييات السييييكانية وتابيييييح ا سيييياليض االحتييييائية مييييع اي ييييااتا 
والتمثييل البيياني  SPSSا همية اإلحتائية المتاحة بأدوات التحليل وبرنامج 

ثيييم اايييتااط ييييرائ  التوزييييع  لعيييدد السيييكان وللكثافييية  Excelلتيييا فيييي ورنيييامج 
منتجييية الدراسيية: لتحايييح اهييدا  البحيي ،  -السييكانية بأحيييا  مدينيية حائييل . 

لييييل التبييياين المكييياني ااتميييدت هيييذه الدراسييية الييي  المييينتج االسيييتارائي فيييي تح
لتوزيييع إجمييالي السييكان ولكثييافتتم بأحيييا  مدينيية حائييل. وقييد ااتمييدت منتجييية 

ا سيييياليض االحتيييييائية  - 1ليييي  التواييييييل المتكامييييل لكييييل مييييين:  الدراسيييية ا
فييييي اييييري  ادوات الحاميييية االحتييييائية  Analyzeالمتاحيييية بييييأدوات التحليييييل 

SPSS23  وتابييييييح ايتبيييييارShapiro-Wilk الجييييية وفحييييي  المناسيييييض لمع
حييييي وتييييد  تحديييييد نييييو  ايتبييييار  26ل توزيييييع ويانييييات السييييكان بمجمييييو  اييييك

حي  ولشكل توزيع وياناتتا.  26جم العينات  ا همية االحتائية المناسض لح
تابييييح اربعييية معيييايير كميييية لتحلييييل يتيييائ  تبييياين التوزييييع المكييياني  - 2 

. Population densityالكثافيية السييكانية  -للسييكان ولكثسيياتتم، وهييي :  ا 
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 Lorenz curve and Gini’sمنحنيي  لييورنا ومعامييل جينييي  - ب 
coefficient يييية القيمييية المريار  -.  جZ Standard-score نسيييبة  -.  د

لي  نتيائج ايتبيار د . Population concentration ratioالتركيا السيكاني 
Shapiro-Wilk  الييي  ان جميييييع ويانيييات مسيييياحات ا حييييا  و جمييييالي اييييدد

المريارييييية ال تتبييييع التوزيييييع  Zن والكثافيييية السييييكانية وكييييذلك توزيييييع  يييييم السييييكا
وتوزييييع طبيعيييي. كميييا  IDالتماثيييل  الابيعييي، فيييي حيييين تتسيييم  ييييم م اييير ايييد 

السيكان ومسياحات ا حييا  ان  لتوزييع Lorenz curveااتير منحني  ليورنا 
 0.74المتاحض له تتراوح ما وين  Gini’s coefficient يمة معامل جيني  

، وهييييي تييييدل اليييي  التبيييياين 2010يييييالل اييييا   0.80و  2004الل اييييا  ييييي
ا حيا  المدروسة. وقد ااتر الوا ح وين التوزيع المكاني للسكان ومساحات 

 Zو ييم  IDتحليل نم  التوزيع المكاني للسكان باستخدا  م ار ايد  التماثيل 
نمي   المريارية مماثلة لتذه النتائج، بحي  ااترت ان هناك تبياين وا يح فيي
  ييالل التوزيع المكياني لسيكان ا حييا  المدروسية  مشيت ، اشيوائي، متجميع

السحييو  االحتييائية اييد  معنوييية تبيياين  . وقييد كشييس  2010-2004الستيير  
. وانتتييي  هيييذه  1 البيانيييات السيييكانية المدروسييية انيييد مختلييي  درجيييات الحريييية

جييييية الدراسيييية بمجموايييية ميييين النتييييائج التييييي افرزتتييييا مختليييي  الخاييييوات المنت
الماباييية فيييي مجيييال فحييي  ايييكل توزييييع ويانيييات السيييكان وبيانيييات مسييياحات 

بأحيييا  مدينيية حائييل  2010و  2004 العالقيية وينتمييا يييالل ايياميا حيييا  و 
مع التأكد من اهميتتا االحتائية. ومن جتة اير  كشيس  نتيائج م اير ايد  

ويييين المرياريييية اييين نمييي  التوزييييع المكييياني المتبييياين للسيييكان  Zالتماثيييل و ييييم 
 

االيتبيار االحتيائي خ ع لايود السح  او الماتود ودرجة الحرية ادد القيم التي الت (1)
 المستخد ، وهي تختل  في العدد بايتال  نو  السح  او االيتبار االحتائي.
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 2004طرات وين اامي   ا حيا  المدروسة مع بعض التغييرات النسبية التي
 سنوات .  6 يالل  2010و 

السيييييكان، التوزييييييع المكييييياني، مسييييياحة الحيييييي، الكثافييييية  الكلمااااااف المفتاحياااااة:
 السكانية، تركا السكان، مدينة حائل، المملكة العربية السعودية.
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Comparative analysis of the spatial variance of 

population distribution in Hail city districts during the 

period 2004-2010 

Mubark Saad M. Alqhtani 

 Department of Geography, College of Arts, King Saud 

University, KSA. 

Email: alasmei@icloud.com 

Abstract: 

This study deals with the analysis of the spatial 

distribution of the population in total of 26 districts in 

Hail city. The reasons for choosing this study subject are 

due to two main reasons: The detailed population data of 

26 districts available during 2004 and 2010. The second 

reason is the possibility of the data analysis with testing 

statistical significance available in the SPSS analysis tools 

and the graphical representation in Excel to deriving 

population and density distribution maps . To achieve the 

objectives of the research, this study relied on the 

inductive approach in analyzing the spatial variance of the 

distribution of the total population and their density in the 

districts of Hail city. The study methodology relied on the 

integrated employment of: 1-  The statistical methods 

available in the Analyze tools of the SPSS23 software by 

applying the Shapiro-Wilk test in order to determine the 

statistical significance of Normality tests. 2- The 

application of four quantitative criteria to analyze the 

spatial distributions of the total population  and the 

densities variations, namely: A - Population density. B - 

The Lorenz curve and Gini's coefficient. C- Z Standard-

score. D - The Index of Dissimilarity. The data for this 

study is  A- The cartographic data derived from the 

topographical map Sheet 4127-13 of (Hail North, with 

scale 1: 50000), used to describe the Hail city location and 
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maps of the Districts map obtained from the High 

Commission for the Development in Hail region. B- 

Population distribution data during 2004 and 2010 in a 

total of 26 districts in Hail city, and their areas data 

obtained from the High Commission for the Development 

in Hail region. The Shapiro-Wilk test results indicated the 

Abnormal distributions of the districts areas, total 

population, density and Z Standard-score. While the 

distribution of the Index of Dissimilarity is normal. Also, 

The Gini’s coefficient obtained by the Lorenz curve 

values of the population and districts distributions is 

ranged between 0.74 in 2004 and 0.80 during 2010. It 

indicates the difference between the population spatial 

distribution of the districts areas. The ID and Z values are 

similar with these results, and showed the variation in the 

spatial distribution patterns of the population (dispersed, 

random, clustered) during 2004-2010. The statistical tests 

revealed the insignificance of the variation of the 

population data at different degrees of freedom .  

Conclusion : This study concluded with some results 

obtained from the various methodological steps applied in 

Normality tests of the population and districts areas 

distributions, as well as  the relationship between them 

during the years 2004 and 2010 in the studied districts of 

Hail city. The statistical significance Index of 

Dissimilarity and standard Z values revealed that the 

spatial distribution pattern varied with some relative 

changes occurred between 2004 and 2010 (within 6 

years). 

KeyWords: Population, Spatial distribution, District area, 

Population density, Population concentration, Hail. 
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 : المقدمة
ليل التباين المكاني لتوزيع  متتمة وتحسكانية اللاد اكل  الدراسات ال

والمتند  والجغرافيين  الباحثين  اهتما   من  كبيرًا  حياًا  المخااين  سالسكان  ين 
وقد  السكرية.  ومدارستم  العلمية  انتما اتتم  ايتال   ال   االقتتاد  والما  
بالدول  السكان  لتوزيع  المكاني  التباين  تأثيرات  بأهمية  الحقياة  هذه  ترتب  

واتمال ذلك  لنامية  ادمة  إل   تشير  كما  سوا   حد  دوري ال   مختل     بشكل 
وا من   السكاني  بالنمو  المتتمة  العالمية  واالجتماعية  االقتتادية  التيئات 

 Food and Agricultureغذية والارااة  الغذائي وال  راستا منظمة ا 

Organization of the United Nations     بمسم ايتتارًا  المعروفة 
FAO-UN  مم المتحد . ولاد ارتب  تحليل التباين المكاني لتوزيع  عة لألالتاب

بسبض   المارواة  المساحات  تال   يتدد  الذي  الغذائي  با من  دومًا  السكان 
تشتده مختل  المدن في العالم وال سيما بالدول التي    يالذ   ،العمراني  الاح 

 لنمو السنوي كالدول العربية. في اتتسم بمعدل مرتسع 
اولا اهتم   اد  منذ لدراسات  يا   بشكل  اترت  التي  لسكانية 

الاسر    بعد  السكان  لتوزيع  المكاني  التباين  وتحليل  الما ي  الارن  منتت  
التي   المعلومات االكبير   توفير  في  بعد  ان  االستشعار  تانيات  حدثتتا 

بالدوائر   االرتباط  دون  معالجتتا  في  الجغرافية  المعلومات  ونظم  السكانية 
يتعذ الرسمية   إالتي  اليتا  للباحثين  ر  بستولة  السكانية  البيانات  تاحة 

منتظم   بشكل  السكانية  البيانات  توفير  سااد  اإلطار  هذا  وفي  والمختتين. 
الرسمية   -ومتواصل   التيئات  طر   المعلومات   -من  إل   الوصول  ال  

المستويات  المناطح،   مختل   ال   السكان  توزيع  ان  التستيلية 
 دايل المدن .    ا حيا .... وحت المحافظات، المراكا
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البيانات  توفر  بمد   السكان  لتوزيع  المكاني  التباين  تحليل  ويرتب  
تنو  محتواها الديموغرافي بشكل دوري ومنتظم يسااد  ال   و  انتماالحتائية  

ومو وعية   المية  دراسات  إنجاز  إل   الوصول  في  والمخت   الباح  
ا الكش   في  المساهمة  بإمكانتا  التأثير متكاملة  السلبين  ان  ات  الناجمة  ة 

المحافظات،  تيا المستويات  المناطح،  جميع  ال   السكان  توزيع  في  الل 
ا حيا    إل   لالمراكا.....   وصواًل  تباين  الدايلية  يحدثه  لما  نظرًا  لمدينة، 

من   المكاني  وين  التوزيع  ما  دون  سكان  الاكتظاظ  ايتال   ا حيا   وبعض 
التر  في توفير    التعثرإل     ،مدينةي دايل الكا السكانغيرها. وي دي ايتالل 
  دايل المدينة. تمحركتوتأمين  ،الخدمات ال رورية للسكان

ات التي تتتم  الدراسكنموذج من    ،البح    اأتي هذ من هذا المنظور يو 
للسكان   المكاني  التوزيع  تباين  ا حيا   باستخدا   وتحليل  مساحات  ويانات 

حي بمدينة    26بمجمو     2010و    2004وتوزيع السكان وتا يالل اامي  
حائل.  مدينة  لتاوير  العليا  التيئة  متالح  من  الباح   اليتا    حائل حتل 

تحليل    ولذا تعتمد منتجية هذا البح  والخاوات العملية لتحايح اهدافه ال 
  2004حي بمدونة حائل يالل اامي    26ويانات توزيع السكان ومساحات  

من    2010و   اليتا  تحتل  متادر  في  اد   لتاوير  لامثل   العليا  تيئة 
حائل. السكاني    ت اتمد ا كما    مدينة  لتوزيع  المكاني  التباين  تحليل  ياوات 

 لكل من :ال  التوايل المتكامل 
التحليل    - بأدوات  المتاحة  اإلحتائي  التحليل    Analyzeاساليض 
ورنامج   المستخدمة    ،  SPSS23في  البيانات  توزيع  مااباة  مد   لتحديد 
تحديد ايتبارات السحو  االحتائية المناسبة لتا في  وتد   يعي للتوزيع الاب
 . المكاني تحليل التباين
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المشتح من منحن    Gini’s coefficientمعامل جيني  تابيح    -
ا حيا     Lorenz curveلورنا   ومساحات  السكان  لعدد  النسبي  للتوزيع 
احات  لكش  ان حجم التباين وين توزيع ادد السكان ومسا  ، وتد المدروسة
 يا . ا ح

  Zو يم    Index of Dissimilarityتابيح م ار اد  التماثل    -
 المريارية لتحديد نم  التوزيع المكاني للسكان دايل ا حيا  المدروسة. 

المكاني   للتباين  تحلياًل  تاد   كونتا  في  الدراسة  هذه  اهمية  وتكمن 
اإلحتائي  ا همية  لسح   إي ااه  مع  ا حيا   مستو   ال     ة للسكان 

ارنة التغيرات التي طرات ال  توزيع السكان يالل الستر   به في ما  لالستدالل
     بمدينة حائل. 2010و    2004وين اامي 

 الدراساف السابقة -3
الديموغرافية    د يع المشكالت  اهم  من  للسكان  المكاني  التوزيع  تباين 

النا الدول  العالم، ياصة  دول  بمختل   التنمية  تنسيذ يا   ال   مية  الم ثر  
ل به  نظرًا  يتسم  ارتسا   ما  من  لتا  السكاني  السنوي  في  التر   النمو  معدالت 

تأثيراتتا   تظتر  للسكان  المكاني  التوزيع  تباين  ااهر   فإن  واليه  السكاني. 
تناول   ولاد  والمحلي.  واإلقليمي  العالمي  التعيد  ال   والبيئية  االقتتادية 

التب ااهر   تحليل  السكانية  الدراسات  من  المكانيالكثير  الس  اين  كان  لتوزيع 
سبيل   ال   منتا  نذكر  االقتتادية،  مستوياتتا  ايتال   ال   العالم  لدول 

 المحلية.  اي َا المثال ال الحتر بعض الدراسات ا جنبية والعربية و 
 الدراساف األجنبية   -)أ(
في اا     Cinotta & Engelmanتوصل  الدراسة التي نشرها  فاد  
د  إل  إااقة نمو نتيض ثمانينيات ااني يالل الإل  ان  النمو السك  1997

السكاني   للنمو  السلبية  اآلثار  ان  و ل   اإلجمالي  المحلي  الناتج  من  السرد 
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السريع قد كان  كبير  بشكل يا  ال  افار مجمواة من البلدان في العالم 
. واليه ارجع   نالنامي وايً ا ال  جميع دول العالم يالل العادين الما يي 

االقتتادي المتسجر يالل الثمانينيات واوائل    تغذية النموذه الدراسة  نتائج ه
آسيا مثل كوريا الجنوبية وتايوان وسنغافور   وجنوب  التسعينيات في دول ارط  

معدالت   بانخساض  وماليايا  و ندونيسيا  وتايالند  اإلقليم  الساباة  كونغ  وهونغ 
 الختوبة البشرية في السبعينيات والثمانينيات.  

ا نمو  " عن    2009في عام    Bongaarts نشرها    لدراسة التي وفي 

العالم في  الديموغرافية  والتحوالت  السرعة"السكان  إلى  فيها  أشار  غير    ، 
في ااداد   ئلةالتا  الزيادة  في معدالت النمو السكاني التي أدت إلى  مسبوقةال

  تتوقع هذه الدراسة . و 1950منذ اا   نسمة  ليارات  لاربعة م، بما يعادل  البشر
تغيرا تتاامن  الارن  من  الااد   نت   خالل  التباين     اديد سكانية    ت حدوث 

النمو   واستمرار  المتاد   العالم  من  اجاا   في  محتمل  انخساض  او  ركود  مع 
االتجاهات  وين    وربطت نتائج هذه الدراسةالسريع في المناطح ا قل نموا.  

القادمةالرئيسية   السكان    ، للتحوالت  حجم  توزيع  والوفياوالختبتباين    ت وبة 
  2050إل     1950  الممتد ما وين الارن    مع اإلشارة إلى أن  والتياكل العمرية

   .فتر  التحول الديموغرافي العالمي ا كثر سراةبمثابة  يعتبر
التي  و   2013في اا     Clelandتوقعات الدراسة التي قدمتا    واتسا  
فيتا   والمست" تناول  والحا ر  الما ي  في  السكاني  النمو  كما    ". ابلتحليل 

نتائجبح  س من    تاوااترت  السكان  ادد  واياد   توقعات  الدراسة  إل    7هذه 
مليار نسمة بحلول منتت  الارن الحالي. ولاد توقع  نتائج هذه    8.8-10

المكاني   التوزيع  تباين  في  زياد   إل بحي   للسكان  الدراسة  ت اغ     ي دي 
نتيجة   اإلفريقية  الاار   سكان  الختوبحجم  معدل  في ارتسا   ا  افريقي  ة 

     .٪ في ادد سكان آسيا ال خم23ارتسا  متوا ع ونسبة مع  راويةالتح
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المتحد    ا مم  هئية  دوريًا  وتا  تتاد   التي  الرسمية  التاارير  وتتتدر 
السكانية لتوزيع    ،الدراسات  المكاني  التباين  ااهر   إل  حتر  تارق   التي 

تع  التي  المشكالت  اكثر  تعتبر  التي  التنم يالسكان  العح  ودول  الم، ياصة  ية 
لدول العربية. وفي هذا اإلطار نبت  نشر  السكان واالحتا ات الحيوية في  ا

لغربي   واالجتماعية  االقتتادية  اللجنة  اليتا  اارف   التي  العربية  المنااة 
ادد السكان  نسبة إل  االرتسا  المتوقع في  2012منذ اا   ESCWAآسيا 

المتحد  وسلانة    ارت العربيةسوريا واإلمهي ا ردن وفلساين و وثمانية ولدان  
والسودان   والعراط  والكوي   و   ٪2.2ونسبة  امان  ادد  ل   سنويًا  ت اا  

-UN تباين توزيعتا وين الدول العربية  مع  سنة مستاباًل    24السكان يالل  

ESCWA, 2012  . 
 الدراساف العربية -)ب(

ات  بعض الدراس  اد سااد تاور تانيات نظم المعلومات الجغرافية في اتورل
ستخدا  ادوات التحليل المكاني في دراسة التباين  ا التي ااتمدت ال   العربية  

نذكر منتا ال     ،المكاني لتوزيع السكان ومعدل النمو السكاني دايل المدن
دراس الحتر  ال  المثال  وآيرون،    ةسبيل  تناول   2016 الحبيس  التي    

التباين -2004للستر      ا ردن  في  يالسكان  النمو  لمعدالت   المكاني  تحليل 
لعامي   2014 السكانيين  التعدادين  ويانات  ال   ااتمدت  دراسة  وهي   .
  تحديد ل  ا ردنية  العامة  اإلحتا ات   دائر   نسذتتما  التي  2004و    1994
  وين   للسكان  المكاني  التوزيع  وتباين  السكاني   النمو   معدالت   في  السوارط 

التوزيع    في  كبير  اينبت  وجود   سةراالد   نتائج  اورزت . ولاد  ا ردنية  المحافظات 
التي ولغ  اقتاها بمحافظة المسرط وادناها    السكاني  النمو  معدالت المكاني ل

معدالت   لتوزيع  المكاني  التباين  الدراسة  هذه  ربا   وقد  الاسيلة.  بمحافظة 
  ااهر    في  هاماً رًا  دو   لعب  امل  التي    العوامل   من   مجمواةالنمو السكاني ب
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  االقتتادية   التحوالت   تشمل  والتي  السكاني  والنم  معدالت ل  المكاني  التباين
الذي  الح ري   النمووب   .  والسياسية  رافيةوالديموغ  واالجتماعية    تميا   للمدن 
و   باالستاااب  للسكان   الابير   اي اً   ونشر.  ا ردنية  المدن  بعض المتواصل 
  وتوزيع   تباين  ااهر     دراسة مماثلة تارق  إل  التحليل 2018وابد العايا،  

التي تاع ووس   الجسر     منااة  ال   بالتابيح  التحراوية  المناطح  ف   السكان
ال من  و   ،ةليبيالتحرا   اكثر  ال   تحتوي  الح رية    ٪20التي  المراكا  من 

ااتمدت    حي    توزيع السكان.  ف   تركاا  المناطح  وليبيا وهي تعتبر من اكثر
ال المسح  لبيانات  المتكامل  التوايل  ال   الدراسة  هذه  ميداني منتجية 

السكانية من جتة    المعلومات   لجمع  الحيوية  وا حتائيات   العامة  اتعداد والت
و  المتاحة  المكاني  التحليل  ادوات    الجغرافية   المعلومات   نظم   برامجوال  

 GIS     وبرنامج المتاحة  االحتائي  التحليل  كشس     بحي    SPSSوادوات 
اير    جتة  لتو من  مكاني  تباين  وجود  ان  الدراسة  هذه  الكثافة نتائج    زيع 

  الابيرية  العوامل منيرتب  بعدد وهو الذي ن مركا ح ري آلير السكانية م 
الم ثر  ال  جذب السكان لالقامة واالستارار    وجستيةلوال  والتاريخية  والبشرية

 بمنااة الجسر .   

  توزيع   تحليل  إل   2019وفي دراسة اير  تارق  فيتا  اوك ،    
ا ساليض    دا تخباس   2017-1997  للمد   رنبا ا   ظةفلمحا  السكاني  التركا
ااتمدت   GIS   يةفالجغرا  المعلومات   نظم   ابياات وت  ةئياإلحتا  ولاد   .

تابيح   ال   الدراسة  هذه  والم ارات   من   مجمواةمنتجية   المااييس 
،    Lorenz curve، منحن  لورنا  Gini Indexاإلحتائية  م ار جيني  
 Spatial Statistics  المكاني    اإلحتائي  التحليل  .....  وباستخدا  ادوات 

 Tools     ورنامج نظم المعلومات الجغرافية    المتاحة وتابياات(Arc GIS 

توصل  نتائج هذه الدراسة إل  التعر  ال  تباين التوزيع    حي    .(10.4.1
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لسكان  من اتميا ق ا  الرمادي بأال  ادد    وات ح ذلك فيالمكاني للسكان  
بأال  كثافة سكانية وق ا     ، ا  السلوجةوبمركا الثال للتوزيع السكاني وق

  Gini 0.757. وقد ولغ   يمة م ار جيني  من السكانالنخيض بأدن  ادد  
اا    الماعر  2017يالل    0.762و   1997يالل  الشكل  تمثل  وهي   ،
الذي كش  ان وجود تباين وا ح وين توزيع ادد   Lorenzلمنحن  لورنا  

هذه   اكدت  وقد  المحافظات.  ومساحات  مورا النتيجة  يمالسكان  م ار  ن  ة 
Moran’s Index   نم  توزيع اشوائي للسكان بمحافظة   د التي ااترت وجو

 ا نبار.     
 الدراساف المحلية -)ج(

الدراسات السكانية التي  بعض فاد اترت  ،اما ال  المستو  المحلي
حاول  تحليل وتسسير العوامل الم ثر  ال  تباين التوزيع المكاني للسكان وين  

امخ مناطح  نذكتل   الحتر  لمملكة،  ال  المثال  سبيل  ال   منتا  بح   ر 
ودياًل    احد   د يعالذي     1989 العناري،   قدم   التي  االحتائية  التجارب 

ان   يمكن  ال  و مكانيات  وجتدًا  وقتًا  يتالض  الذي  الميداني  السكاني  للتعداد 
التور   بائستخدا   وذلك  السكاني  االحتا   متالح  لد   بستولة  تتوفر 

تادير الجو  في  السكان  ية  العربية    حجم  المملكة  في  الحجم  صغير   بالمدن 
تتيح   التي  الارياة  الدراسة  هذه  نتائج  تعرض  المنالح  هذا  ومن  السعودية. 

في وتا  ا يذ  يمكن  متنواة  سكانية  معلومات  ال   السكان   تادير الحتول 
بعض   إل   الدراسة  هذه  منتجية  تارق   كما  مكل .  وغير  سريع  بشكل 

في تحليل التغير السكاني وتباين التوزيع المكاني   جويةلا التور مات استخدا
التور   وواساة  السكاني  التعداد  تاديرات  ويانات  للسكان من يالل مراجعة 

السكاني،  الالجوية   التغير  اتجاهات  بمتابعة  تسمح  زمنية  بسواصل  متاحة 
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تظترها   ادد  وتادير التي  السكنية  الوحدات  إحتا   طريح  ان  السكان 
   .لتور الجويةا

الملكية   للتيئة  التابع  الرياض  لمدينة  الح ري  المرصد  وارض 
سلسلة الدراسات السكانية التي تاو   "لمدينة الرياض ال  موقع الواب للتيئة  

سنة   منذ  اا     " 1987وتا  الرياض يالل  مدينة  سكان  لتاور حجم  تحلياًل 
منتا    2016 لمدينة  لللالستساد   الشامل  االستراتيجي  التي مخا     الرياض 

ا السكان.  تعتبر من  المساحة ومن ادد  نموًا من حي   العالم  سر  حوا ر 
الاب العشوائية  العينة  طرياة  تابيح  ال   الدراسة  هذه  ااتمدت  ية  ق وقد 

اسر . وقد جا  ايتيار هذا النو  من العينة  نتا مناسبة    16508بمجمو   
ولاد   .ياض ي مدينة الر لتحايح إمكانية تحليل البيانات ال  مستو  ا حيا  ف 

الدراسة  تمخ     هذه  و وحنتائج  الرياض    ان  مدينة  سكان  حجم  تاور 
ولغ   المعدل 2016و    2004وين اامي    ٪3.6بمعدل سنوي  ويسوط هذا   .

للسكان   الوطني  السنوي  النمو  السكان    ٪2.2معدل  ويانات  من  المحسوب 
 لإلحتا . للتيئة العامة  52ورقم   40المنشور  بالكتاب االحتائي رقم 

يت ح    ماوم تحليل  لنا  تاد   تناول   المذكور   الساباة  الذراسات  ان 
بالتركيا ال  توزيعتم دايل   ،التباين للسكان ال  المستو  االقليمي والمحلي

ومدنتا،   الدولة  التباين  مناطح  تحليل  تتناول  الدراسة  هذه  أن  حين  في 
ره لى مدى تأثيالمكاني لتوزيع السكان على مستوى أحياء مدينة حائل وع

ع الكثافة السكانية التي تؤدي إلى ظهور أحياء يرتفع بها تركز  على توزي
والمرافق   الخدماف  على  الطلب  ارتفاع  على  تأثيراف  من  له  مما  السكان 

 العامة داخل النطاق العمراني.
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 أهداف الدراسة   -4
ال     التعر   إل   الدراسة  هذه  السكان  اثر  تسع   حجم  تاور 
حا  26بمجمو    بمدينة  يالل  ئل  حي  السكانية  من  البيانات  ال   االاتماد 
متتالية،  2010و    2004لعامي   قدرها س  سنوات  فتر  زمنية  ، اي يالل 

المتكامل  اي ًا  و  التوايل  يالل  من  المكاني  توزيعتم  تباين  اهمية  ال  
الدراسة  هذه  اهدا   تتلخ   واليه  الخرائاي.  والتمثيل  االحتائي  للتحليل 

 : في ما يلي
ومساحات    2010و    2004وزيع البيانات السكانية لعامي  ل تاك  د تحدي  -1

 للتوزيع الابيعي. وفح  مد  مااباة توزيعتا ا حيا  
والكثافة    -2 ا حيا   ومساحات  السكان  لتوزيع  المكاني  التباين  تحليل 

اامي   يالل  ا همية    2010و    2004السكانية  لسح   و ي ااه 
 االحتائية. 

الخرائ   -3 لتتميم  المو وعية  التوزيع   ولكثافتتم    تباين  للسكان  المكاني 
 . ، اي في مد  زمني قدره س  سنوات 2010و   2004يالل اامي  

 
 منهجية الدراسة    -5

عتمد هذه الدراسة ال  المنتج االستارائي في تحليل التباين المكاني  ت
امل  التوايل المتك  باالاتماد ال بأحيا  مدينة حائل  لتوزيع إجمالي السكان  

ا و للتحليل  وتتلخ  االحتائي  المدروسة.  للمتغيرات  الخرائاي  لتمثيل 
  الخاوات العملية لمنتجية هذه الدراسة في ما يلي :

 ومعالجتهاجمع البياناف  -5-1
 تتشكل ويانات هذه الدراسة من نواين من البيانات هي :  
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 البياناف الخرائطية -ا
الخ البيانات  ال   الدراسة  هذه  كذلك  المتعتمد  من     مد سترائاية 
رقم   حائل  امال ،  الاوبوغرافية  لوحة  بمقياس    4127-13الخرياة 

مدينة    50,000:1 احيا   ويرائ   المدينة  مو ع  وص   في  المستخدمة 
  . التيئة العليا لتاوير حائل حائل التي تم الحتول اليتا من 

 البياناف االحصائية  -ب
البيانات  اي ًا  تعتمد   ال   الدراسة  لتوزيع    انيةالسكحتائية  االهذه 

  ، حي بمدينة حائل   26ال  مستو     2010و    2004السكان يالل اامي  
و  ثانية.  جتة  من  مساحاتتا  ويانات  وال   جتة  المن  الحتول  هذه تم    

العامة من    البيانات  اإلحتا ات  والحيوية    متلحة  السكانية  والمعلومات 
 . 1 الجدول   التابعة لوزار  االقتتاد والتخاي 

   2010هي   1431-  2004هي   1425اامي  ما وينالسكان بأحيا  مدينة حائل  يع إجمالي ادد: توز  1لجدول ا

 إجمالي ادد السكان 
 المساحة

 إسم الحي 

 إجمالي ادد السكان 
 المساحة

  نسمة   نسمة  اسم الحي 

  2 كم 2004 2010  2 كم 2004 2010
 1 تاه الشرقيمنال 6.24 28261 19224 14 الوسياا   5.51 30587 32118
 2 الماابر  2.22 5439 5287 15 العاياية  6.79 42972 22525

15027 20263 5.18 
المنتاه 
 الغربي 

 3 مغيتة  1.04 1621 1892 16

 4 ورزان 0.38 2563 3056 17 آجا 17.13 12593 17637
 5 لبده 1.18 6422 3963 18 الاهرا   9.8 6721 9893
 6 سماح 0.62 2026 2292 19 السويسله  13.29 723 2198

1084 97 6.02 
حدري 
 البالد

 7 الابار  3.11 12147 10517 20

 8 السمرا   7.46 18281 19330 21 مي ا ا خال 7.83 12 121

1326 596 15.08 
كتربا   
 حائل

 9 المنااة التناعية  22.72 4448 5801 22

 10 يةالخماا 5.25 13269 6665 23 البدنه 9.37 859 1443
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10 20 10.59 
ماار  
 حائل

 11 البحير  2.37 1494 1864 24

 12 الماار  4.6 27370 17581 25 النار  45.49 8156 22959

 13 المحاة  2.11 15461 17592 25 صبابه  4.75 4732 6697

 المتدر: امل الباح  باالاتماد ال  البيانات السكانية لمتلحة اإلحتا ات العامة 
 اد والتخاي .ابعة لوزار  االقتت كانية والحيوية التوالمعلومات الس

  لتحليل تباين توزيع السكان ةاالحصائي  األساليب -5-2
منتجية    تابياتا  هذه  تعتمد  تم  إحتائية  اساليض  اد   ال   الدراسة 

 لتحايح اهدا  البح ، وهي:
   Population densityالكثافة السكانية  -)أ(

من جتة  عدد السكان  نسمة   ن العالقة النسبية لالكثافة السكانية هي عبار  ا
اليتا  كم يتوزاون  التي  الجغرافية  الرقعة  اير      2ومساحة  جتة  من 

المعادلة   2010 اووااور وآيرون،   وتابيح  السكانية  الكثافة  . ويتم حساب 
   التالية :

إجمالي   ÷  =  مجمو  ادد السكان  نسمة  2الكثافة السكانية  نسمة/كم
  .2مالمساحة ك

للتعبير ان مد  تركا او تشت  ادد السكان    يار إحتائيتستخد  كمر هي  و 
السكان حي   معينة،    بمساحة وين ادد  السكانية اكسيًا  الكثافة  تتغير  يمة 

توزيع   تباين  تحليل  المريار االحتائي في  هذا  استخدا   تم  ولاد  والمساحة. 
 السكان بأحيا  مدينة حائل. 

 Lorewnz curve and Giniمل جيني  منحنى لورنز ومعا  -(ب)   

coefficient 
جيني   معامل  حساب  توزيع    Gini’s coefficientينالض  تباين  لقياس 

باستخدا    بالنسبة لمساحاتتا تتميم منحن  لورنا  سكان احيا  مدينة حائل 
ولمساحاتتا   ا حيا   سكان  لعدد  النسبي  المتغيرين  التوزيع    Bلحساب  يم 
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 المساحة    B    و  Yو    Xين  منحن  لورنا والمحور    المساحة المحتور  وين
   .1 الشكل المحتور  وين منحن  لورنا وي  التوزيع المتعادل 

 
 Giniومتغيرات حساب معامل جيني  Lorenz: منحن  لورنا   1الشكل 

 Lope & Dolgun, 2020 .ح  وتتر  ان المتدر : امل البا 

 ,Lope & Dolgun تم حساب معامل جيني وتابيح المعادلة التالية :  و 

2020  

 
 Population concentration ratioنسبة التركز السكاني   -(ج)

حساب   التماثل   يتم  اد   م ار  باستخدا   السكاني  التركا  نسبة  يمة 
توصل  وهو   Dissimilarity Index االيتال       Giniجيني  إليه  الذي 

 و ع صيغته الريا ية بالمعادلة التالية :  بحي  

 

يمثل ال  iX  وفيه  سكان  الجغرافنسبة  سكان  وحد   مجمو   إل   ية  الحي  
  ية إل  مجمو  مساحات ا حيا . نسبة مساحة الوحد  الجغراف  iYا حيا  و  
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في  ياس  تستخد   و  وتا  لالستدالل  الم ار  هذا  السكان  مد    يمة  تركا 
واليه تتناسض  يمة هذا  التي يتوزاون اليتا.   المنااة   بالمساحة الجغرافية  
مع   المرتسعة  المنخ الم ار  والقيمة  المتجمع  المكاني  التوزيع  مع  نم   س ة 

 ، في حين يتسم نم  التوزيع العشوائي بقيمة  نم  التوزيع المشت   المتسرط 
 سالبة او موجبة تكون قريبة من التسر.  

 Zالقيمة المعيارية  -)د(
وين    Zتعتبر   الناتج  السرط  وين  النسبية  العالقة  تمثل  التي  المريارية  القيمة 
ا مجمو     iXلمتغير   يمة  ومتوس   يم  الحي   سكان  الواحد   ادد  للحالة 

المدروسة ا حيا      الحاالت  لقيم    ’ X ادد  المرياري  واالنحرا   جتة  من 
المدروسة   الحاالت  المريارية  iXσمجمو   القيمة  حساب  ويتم   .Z    وتابيح

 المعادلة التالية : 

 

قريبة من التسر كلما اتجه توزيع السكان نحو نم     Zواليه كلما كان   يم 
ي حين كلما كان   يم  التوزيع المعتدل وين ا حيا   الوحدات الجغرافية ، ف

Z    ينتج ان الذي  المشت   النم   يتجه نحو  السكان  توزيع  سالبة كلما كان 
موجبة كلما اتجه    Zاتسا  المساحة وقلة ادد السكان. وينما كلما كان   يم  

السكانتوز  السكان    يع  ادد  ارتسا   نتيجة  يظتر  الذي  المتجمع  النم   نحو 
طرديًا مع تغير الكثافة السكانية    تتناسض   Zوصغر المساحة.  واليه فإن  يم  

 في الامن. 

 

  McLeod, 2019   
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 بياناف شكل توزيع ال األساليب االحصائية لتحديد -5-3
تيييرتب  مختلييي  السحييييو  االحتيييائية  هميييية التبيييياين بشيييكل توزيييييع  
يعييي انييات. واليييه فييإن فحيي  ماابايية توزيييع البيانييات لشييكل التوزيييع الابالبي

ح مختليي  االيتبييارات االحتييائية يمثييل الخاييو  المنتجييية ا ساسييية فييي تابييي
المناسبة لشكل توزيع البيانات، بحي  تتناسيض السحيو  االحتيائية المعلميية 

Parametric tests  مييييع التوزيييييع الابيعيييييNormal distribution 
ميع التوزييع غيير الابيعيي  Non Parametric testsالالمعلميية  سحيو  وال

Abnormal distribution  ،2004 الجراش.  
والييييه يتاليييض تحلييييل التبييياين المكييياني لتوزييييع السيييكان بأحييييا  مدينييية       

فحيي  اييكل توزيييع البيانييات التييي تعتمييد  2010-2004حائييل يييالل الستيير  
، سييييكان تعييييداد 2004ا ، سييييكان تعييييداد اليتييييا هييييذه الدراسيييية  مسيييياحة ا حييييي

 . 2010، الكثافيييييية السييييييكانية لعييييييا  2004، الكثافيييييية السييييييكانية لعييييييا  2010
اليي  ايتبييار  SPSS23المتاحيية وبرنييامج  Analyzeي ادوات التحليييل وتحتييو 

Kolmogorov-Smirnov  الييييذي يسييييتخد  لسحيييي  اييييكل توزيييييع البيانييييات
-Shapiroوايتبار     N>30 قرا   او  ياس    30للعينات التي يسوط حجمتا  

Wilk    الذي يستخد  في فح  اكل توزيع البيانيات للعينيات التيي ال يتعيد
. ولاييد تييم فحيي  اييكل توزيييع البيانييات المييذكور   N≤30  قييرا   30حجمتييا 

 حي .  26المناسض لعدد ا حيا    Shapiro-Wilkوواساة ايتبار 
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 ع السكاناألهمية اإلحصائية للتباين المكاني لتوزي فحص -5-4
فحييي  ميييد  مااباييية توزييييع البيانيييات للتوزييييع الابيعيييي تبعيييًا لنتيييائج 

يييييييييح فحييييييي  التبيييييييياين ا حييييييييادي فاييييييييد تيييييييم تاب Shapiro-Wilk  ايتبيييييييار 
Binomial test  المتاح اي يًا بيأدوات التحلييل لبرنيامجSPSS23  المناسيض

 ًا.  لبيانات العينات المستالة ذات التوزيع غير الابيعي، كما سيتم ارحه الحا
 تصميم خرائط التباين المكاني لتوزيع السكان  -5-5

للظاهر   المكاني  للتوزيع  المو وعية  الخرائ   الجغرافية    ات تمثل 
إمكانية كبير  لتحليل التباين المكاني المرتب  بعاملي الامان  مثل تاور حجم  

تعدادين  السكان والمكان  مثل  يالل  والمحافظات    بالمناطح  السكان  توزيع 
...... وا  بأحيا    .حيا   السكان  ادد  لتباين  الماارن  التحليل  فإن  واليه 

ما يرتب  به من تباين التوزيع  و   2010و    2004مدينة حائل يالل اامي  
يعتمد    2010و    2004المكاني للكثافة السكانية يالل الستر  ما وين اامي  

  سة. ال  التمثيل الخرائاي لتوزيع ويانات هذه المتغيرات في هذه الدرا
  منطقة الدراسة  -6

تاع مدينة حائل امال المملكة العربية السعودية ال  دائرتي ارض 
 270042’o72 - 00”19’o”  طول وياي  امااًل،    41 -00”25’o

0052’o41” ًوتعد مدينة حائل مركاًا للنال والمواصالت   1 الشكل      ارقا .
سكانتا   ادد  ولغ  وقد  والخدمات.  ي  310897والتجار   تعداد  نسمة  الل 

% من إجمالي سكان منااة حائل    52.1 ، اي ما يعادل  2010هي  1431



 

 

 

1253 

يالل نسس السنة  متلحة اإلحتا ات  نسمة    597144الذين ولغ اددهم  
 .  2   0201العامة والمعلومات، 

فييوط مسييتو   تييرم 1050و  تييرم 850وييين مييا ويتييراوح ارتسييا  مدينيية حائييل 
اة من الجبال منتا جبال اجا الواقعة ساح البحر. وتحي  بمدينة حائل مجمو 

كييم وجبييل السييمرا  وجبييل اييمر وجبييل الخشييض وجبييل  100امتييداد  غربييًا اليي 
   1056الخريميي  و  وجبل ا  سليمان وجبل اللجا ، باإل افة إل  جبيال ن

   ايمالي ايرقتا 1113   ارط المدينية وجبيل الخيض  1164و سمر حائل  
.  50000:1، 4127-13رقيييييييم  -ايييييييمال-حائيييييييل   اللوحييييييية الاوبوغرافيييييييية

مين روافيد وادي ا ديير  اليذي يجيري  ويتخلل المدينة والمناطح السيكنية العدييد 
كليييم مثيييل ايييعيض اايييد  وايييعيض مشيييار وايييعيض الرصييي   90ل حيييوالي بايييو 
 اعيض قسار واعيض اوو نمر.و 

ال غ  الجوي المرتسع واهمتا    نظا ويتسم مناخ مدينة حائل بسيار   
الذي    Subtropical High Pressureابه المداري    ال غ  الجوي المرتسع 

هوائ هبوط  الناجمة ان  الجوي  االستارار  من  حالة  إل   يحد ي دي  ي الوي 
كما  . Barry & Chorley, 2000  الجوي  حاالت اد  االستارار نشأ من 

حائل  تتعرض   اامة و مدينة  بتور   تأثيرات    المنااة  الشمالية  إل   الرياح 
قدره  بمعدل  ايتالتتض  التي  والشر ية   كلم/سااة يالل فتلي    8.6  سراة 

ريل. وتتأثر  كلم/سااة يالل فتلي التيل والخ  6الشتا  والربيع و بمعدل  
والتراوية   الرملية  العواص   وتبوب  حائل  المحلية  مدينة  للرياح  المتاحبة 

راسيًا من  وصعودها  في غياب غاا  نباتي يحول دون حركة ا تربة  الحار   

 
يرجع السرط وين  إجمالي سكان المدينة و جميالي سيكان ا حييا  المدروسية إلي  ايد   -(  2)

    جميع ا حيا .بلسكان لويانات  توافر
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سااد جسا  التربة  ياند هبوب الرياح. و ا رض  من ساح  اسسل إل  اال   
البيئية  ال   وتسككتا   الر المستمر   التأثيرات  مدينة    ياح. لتبوب  لموقع  ونظرًا 

يتسم  منايتا  فإن  الرطبة  البحرية  الم ثرات  ان  بعيدًا  المملكة  وس   حائل 
  . Al-Taher, 1994 بالختائ  التالية : 

وقلت  - ا ماار  تساق   نظا   ا ماار  تذوذب  معدل  يتعد   ال  بحي   تا 
 ملم.   110لسنوي وتا   ا
 سًا.صي o   32اتا  و  o   16معدل حرار  يتراوح وين  -
  .18:  1999ملم  الااهر ،   3936معدل سنوي للتبخر يتل إل   -
 % اتا .    57% صيسًا و   17معدل رطوبة نسبية يتراوح وين  -
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      1               : 
                                              :         2008. 
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 والمناقشة نتائج ال -6

 :  اآلتية هذه الدراس تناول  

 فحص شكل توزيع البياناف  -1

ا حيا  لمساحات  المكاني  التوزيع  تباين  تحليل  في  الشرو      قبل 
السكانية يالل اامي   والكثافة  السكان  تم  2010و    2004و جمالي ادد   ،
  Tests of Normality فح  حسن المااباة للبيانات مع التوزيع الابيعي

ايتبار   المدروسة  لمجمو     المناسض   Shapiro-Wilkوتابيح    26ا حيا  
 نتائج هذا السح .  1رقم ويلخ  الجدولحي. 
 Tests of ح  حسن المااباة للبيانات مع التوزيع الابيعيفنتائج :  1 رقم الجدول

Normality 

Shapiro-Wilk ايتبار 

 المتغير 
 نو  التوزيع 

 درجة الحرية 
مستو  
 الداللة 

df Sig . 
توزيع غير 
 طبيعي 

 2010تعداد  0.001 26
الكثافة السكانية  
  2 نسمة/كم

 2005تعداد  0.003 26 توزيع غير طبيعي
سكانية  الكثافة ال
  2 نسمة/كم

 1431إجمالي السكان   2010تعداد  0.004 26 توزيع غير طبيعي

 1425إجمالي السكان   2005تعداد  0.001 26 توزيع غير طبيعي

   2 كماحة المس ----- 0.000 26 توزيع غير طبيعي
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اليتبييار  .Sigيت يح ان  يميية مسيتو  الداللية  1ومين ييالل ويانييات الجيدول 
بالنسيبة  26انيد درجية الحريية  0.05يال ان القيمة الحرجة حسن المااباة  

لجميييع المتغيييرات. واليييه فييإن توزيييع البيانييات المدروسيية يختليي  ايين التوزيييع 
اين التوزيع المكاني للمتغييرات الابيعي. وبنا  ال  هذه النتيجة فإن تحليل تب

 Binomialالسيييييكانية سيييييو  ييييييتم وتابييييييح االيتبيييييار الالمعلميييييي ا حيييييادي 
قيييرا   ذات توزييييع غيييير  30اييين مناسيييض لسحييي  التبييياين لحجيييم اينييية يايييل ال

 طبيعي.

 بمدينة حائل تحليل تباين توزيع مساحاف األحياء -2 
مدينييية  مسييياحات احييييا فيييي    التبييياين2 الجيييدول  يت يييح مييين ييييالل  

ولماارنية تبياين  .بحي النار  2كم 45.49بحي ورزان و  2كم 0.38وين حائل  
سياحات ا حييا  تيم ترتييض هيذه ا ييير  ترتيبيًا تتيااديًا ثيم التوزيع المكياني لم

 تاسيمتا إل  ثالثة فئات هي : 

 : تتنيل ا حيا  المدروسة حسض تباين التوزيع المكاني لمساحاتتا 2الجدول 

الثةالفئة الث  

 (اكبر من 10 كم2)

ة الفئة الثاني  

 (كم2 10 – 5)

 الفئة األولى

 (أقل من 5 كم2)

المساحة  
 اسم الحي   2 كم

المساحة  
 اسم الحي   2 كم

المساحة  
 اسم الحي   2 كم

 1 ورزان 0.38 1 المنتاه الغربي 5.18 1 ماار حائل اإلقليمي  10.59

 2 سماح 0.62 2 الخمااية 5.25 2 السويسله  13.29

 3 مغيتة  1.04 3 الوسياا   5.51 3 كتربا  حائل 15.08
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 4 لبده 1.18 4 دحدري البال 6.02 4 آجا 17.13

 5 المحاة  2.11 5 المنتاه الشرقي 6.24 5 المنااة التناعية  22.72

 6 الماابر  2.22 6 العاياية  6.79 6 النار  45.49

  

 7 البحير  2.37 7 السمرا   7.46

 8 الابار  3.11 8 مي ا ا خال 7.83

 9 الماار  4.6 9 البدنه 9.37

 10 صبابه  4.75 10 الاهرا   9.8

 المجموع 22.38 المجموع 69.45 المجموع 124.30

57.5 % 32.1 % 10.4 % 

 .1المتدر : امل الباح  باالاتماد ال  ويانات الجدول 

الجدول  ويت ح   هذا  ويانات  إمن  ا ول   ان  السئة  احيا   مساحة  ال  جمالي 
احيا ، و جمالي مساحة احيا  السئة الثانية    10بإجمالي    2كم  22.38يتعد   
نجد ان إجمالي  احيا  كذلك. في حين    10بإجمالي    2كم  22.38عادل  بما ي

إل    يتل  الثالثة  السئة  احيا   يتعد     2كم  124.3مساحة  ال    6بمجمو  
لمساحات هذه  احيا . وللتأكد من ا همية اإلحتائية لتباين التوزيع المكاني  

وفح  ا همية    Leveneا حيا  تم فح  تجانس التباين وتابيح ايتبار  
. ولاد ولغ   يمة ايتبار Binomial testالحتائية للتباين وتابيح ايتبار  ا

Levene 8.769    بالنسبة    23بالنسبة لعدد السئات و    2اند درجتي الحرية
داللة   وبمستو   ا حيا   القيمة  ة اصغر من  ، وهي  يم  Sig. 0.001لعدد 
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اح0.05الحرجة   مساحات  توزيع  ان  ال   الداللة  مستو   وتدل  يمة  يا   . 
مدينة حائل يتسم وتباين غير متجانس. وللتأكد من ا همية االحتائية لتباين  

ايتبار   نتيجة  ااترت  ا حيا   هذه  مساحات  الالمعلمي   Binomialتوزيع 
هناك   لم  18ان  المتوس   مساحاتتا  تتعد   ا حيا   حي ال  مساحات  جمو  
ما    8و    2كم  8.31وهو   اي  المتوس ،  هذا  مساحاتتا  تسوط  يعادل احيا  

التوالي   من إجمالي مساحات ا حيا . كما    ٪31و    ٪ 69نسبة قدرها ال  
وهي اكبر من القيمة    Binomial 0.079ولغ   يمة مستو  الداللة اليتبار  

 وعليه . 0.05الحرجة 
مدينة حائل غير معنوي  ني لمساحاف األحياء ب تباين التوزيع المكا  نجد أن

   وليست له أية أهمية احصائية.
 سكان الجمالي المكاني إلتوزيع الليل تباين تح -2
سكانتراوح     ادد  وين    إجمالي  حائل  مدينة  بحي    12احيا   نسمة 

و   اا     42,972الحايمي  يالل  العاياية  بحي    10وبين  ،  2004نسمة 
االقل حائل  ماار  بحي  و  نسمة  الوسياا  يالل    32,118يمي  بحي  نسمة 

الت    .1 الجدول    2010اا    تباين  المكاني  ولماارنة  ا حيا  ب  للسكانوزيع 
اامي   ترتيض    2010و    2004يالل  ا حيا تم  سكان  ترتيبًا    إجمالي 

:  الجدول   هي  فئات  ثالثة  إل   تاسيمتا  ثم   4والجدول    3تتااديًا 
   2والشكل



 

1260 

 

 2004ن التوزيع المكاني إلجمالي السكان يالل اا  يا  المدروسة حسض تباي: تتنيل ا ح  3الجدول 

الثالثة  الفئة  
( نسمة 15000اكبر من  ) 

ة الفئة الثاني  
 (نسمة 15000 – 5000)

 الفئة األولى 
( نسمة 5000أقل من  ) 

 السكان 
  نسمة 

 اسم الحي 
 السكان 
  نسمة 

 اسم الحي 
 السكان 
  نسمة 

 اسم الحي 

 1 مي اا خال 12 1 الماابر  5439 1 المحاة  15461

 20 2 لبده  6422 2 السمرا   18281
ماار حائل  

 قليمي اإل
2 

20263 
المنتاه  
 الغربي

 3 حدري البالد  97 3 الاهرا   6721 3

 4 كتربا  حائل  596 4 النار   8156 4 الماار  27370

28261 
المنتاه  
 الشرقي 

5 
1214
7 

 5 السويسله  723 5 الابار  

 6 الوسياا   30587
1259
3 

 6 البدنه  859 6 آجا

 7 العاياية  42972
1326
9 

الخمااي 
   

 7 ر  البحي  1494 7

   

 8 مغيتة  1621
 9 سماح 2026
 10 ورزان  2563

 11 المنااة التناعية  4448

 12 صبابه  4732

18319
5 

 المجموع  64747 المجموع 
1919

1 
 المجموع 

68.6  % 24.2  % 7.2  % 

 .1ال  ويانات الجدول باح  باالاتماد المتدر : امل ال

الجدول   ويانات  من  ت   3ويت ح  هناك  إجمالي  ان  توزيع  في  وا ح  باين 
  12السكان ماارنة مع توزيع ادد ا حيا ، بحي  يمثل نت  هذه ا يير    

ان   السكان  إجمالي  وتا  يال  التي  ا ول   بالسئة  نسمة/حي،    5000حي  
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تمثل سو  سو    إجم  ٪7.2وهي ال  المدروسة. في  من  ا حيا   الي سكان 
 الثالثة  وينما يتباين توزيع إجمالي  حين يتماثل ادد احيا  السئتين  الثانية  و  

احيا     7من إجمالي السكان بمجمو     ٪68.6السكان وينتما، بحي  يتركا  
 تشكل السئة الثالثة. 

ان هناك ايتال  وا ح في توزيع    2والشكل    4ويت ح من ويانات الجدول  
،  2004ماارنة بمثيله يالل اا     2010مالي سكان ا حيا  يالل اا   إج

وتجاوز    ارتسع  بحي   اجا  وحي  النار   بحي  السكان  نسمة    15000إجمالي 
الثالثة  اكبر من   بالسئة  ا حيا   ادد  ارتسا   إل   اد   نسمة    15000مما 

ونسبة   وتا  السكان  ادد  إجمالي  ارتسا   الستر     ٪9.8نتيجة  -2004يالل 
 سنوات .  6   2010

 
 2010و  2004يالل اامي  ا حيا  المدروسة ب توزيع إجمالي السكان :   2ل شكال

 2010وزيع المكاني إلجمالي السكان يالل اا  : تتنيل ا حيا  المدروسة حسض تباين الت 4الجدول 

  الفئة الثالثة
( نسمة 15000اكبر من  ) 

ة الفئة الثاني  
 (نسمة 15000 – 5000)

ىالفئة األول  
( نسمة 5000أقل من  )  

 السكان
  نسمة 

 اسم الحي 
 السكان
  نسمة 

 اسم الحي 
 السكان
  نسمة 

 اسم الحي 

 1 حائل اإلقليمي ماار  10 1 المزعبر 5287 1 الزبارة  10517

15027 
المنتزه  
 الغربي

 2 مي ا ا خال 121 2 المنطقة الصناعية  5801 2

 3 دحدري البال 1084 3 الخماشية 6665 3 المطار  17581
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 4 كتربا  حائل 1326 4 صبابه  6697 4 المحطة  17592
 5 البدنه 1443 5 الزهراء  9893 5 آجا  17637

19224 
المنتزه  
 الشرقي 

6 

 

 6 البحير  1864

 7 مغيتة  1892 7 السمراء  19330
 8 السويسله  2198 8 العزيزية 22525
 9 سماح 2292 9 النقرة  22959
 10 زانر و 3056 10 الوسيطاء  32118

 11 لبده 3963 

 المجموع 19249 المجموع 34343 المجموع 194510

78.4 % 13.8 % 7.8 % 

 .1لجدول المتدر : امل الباح  باالاتماد ال  ويانات ا 

ل اإلحتائية  ا همية  من  المكاني  تجانس  وللتأكد  التوزيع  تباين 
ايتبار  ، تم تابيح  2010و    2004إلجمالي السكان با حيا  يالل اامي  

Levene.    اامي يالل  السكان  إلجمالي  االيتبار  هذا  ولغ   يمة  ولاد 
احتائية    بمستو  داللة  3.819و    8.855ال  التوالي    2010و    2004

التوالي   ال   اي ًا  الحرية    0.037و    0.001ولغ  درجتي  بالنسبة    2اند 
قل من  بالنسبة لعدد ا حيا . وتدل  يمة مستو  الداللة ا  23لعدد السئات و  
الحرجة   غير    0.05القيمة  وتباين  يتسم  ا حيا   سكان  إجمالي  توزيع  ان 

اامي   يالل  ا همية2010و    2004متجانس  من  وللتأكد  االحتائية    . 
تم تابيح ايتبار    2010و   2004لتباين توزيع إجمالي السكان يالل اامي 

Binomial test  ال التي  ا حيا   ادد  ولغ  ولاد  سكانتا  .  إجمالي  يتعد  
من مجمو     ٪62حي ، يمثلون نسبة قدرها    16سمة   ن  10274المتوس   

اا    يالل  المدروسة  ا حيا   2004ا حيا   ادد  ولغ  حين  في  ال   لذيا، 
المتوس    سكانتا  إجمالي  نسبة    15نسمة     9542يتعد   يمثلون   ، حي 

 .  2010من مجمو  ا حيا  المدروسة يالل اا    ٪58قدرها 
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ولغ   يمة  و  لتباين لاد  االحتائية  ا همية  لسح   الداللة    مستو  
اامي   يالل  السكان  التوالي    2010و    2004إجمالي  و    0.327ال  

ال  0.557 من  اكبر  وهي  الحرجة  ،  توزيع  0.05قيمة  تباين  فإن  واليه   .
غير معنوي   2010و    2004إجمالي سكان احيا  مدينة حائل يالل اامي  

 .إحتائيةوليس  له اية اهمية 
 تحليل العالقة بين تباين توزيع السكان ومساحاف األحياء -3

السكان   توزيع  تباين  وين  العالقة  تحليل  في  الدراسة  هذه  منتجية  تعتمد 
 ات ا حيا  ال  ثالثة معايير إحتائية هي : ومساح
 تحليل التباين المكاني للكثافة السكانية.  -1  -3
 تحليل منحن  لورنا.  -3-2
 ل التباين المكاني لتركا السكان. تحلي -3-3

 وسو  يتم ارض نتائج تحليل كل مريار في ما يلي :
 تحليل التباين المكاني للكثافة السكانية  -1 -3

الكثا الدراسات  تعتبر  في  المستخدمة  الديموغرافية  المعايير  اكثر  السكانية  فة 
يتوزاون   التي  والمساحة  السكان  ادد  وين  العالقة  لتحليل  اليتا.  السكانية 

لال السكانية  الكثافة  مريار  ال   الدراسة  هذه  تحليل  سوتعتمد  في  به  تدالل 
تحديد احيا   للوصول إل   التباين المكاني لتوزيع السكان با حيا  المدروسة  

  5ويلخ  الجدول    التركا السكاني بالمدينة ومد  اهمية تباينتا االحتائية. 
بأحيا     2010و  2004ل اامي  ئج التوزيع المكاني للكثافة السكانية يالنتا 

  . 4والشكل  3 الشكل  مدينة حائل
بحيييييي الحايميييييي  2نسيييييمة/كم 2فايييييد تراوحييييي  الكثافييييية السيييييكانية ويييييين 

 2نسيييمة/كم 15وبيييين  2004المحاييية ييييالل ايييا  بحيييي  2نسيييمة/كم 7327و
ولماارنييية تبييياين التوزييييع بحيييي المحاييية.  2نسيييمة/كم 8337الحايميييي و بحيييي 
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تييم ترتيييض  2010و 2004ة با حيييا  يييالل اييامي المكيياني للكثافيية السييكاني
يلختييتا كثافيية سييكان ا حيييا  ترتيبييًا تتييااديًا ثييم تاسيييمتا إليي  ثالثيية فئييات 

    .6والجدول  5 الجدول  
ان هنييياك تبييياين وا يييح فيييي توزييييع  5 السييياوح ويت يييح مييين ويانيييات الجيييدول

ا وليي   تتشييكل السئييةالكثافيية السييكانية ماارنيية مييع توزيييع اييدد ا حيييا ، بحييي  
 1000ال تتجياوز وتيا كثافية السيكان حيي   12هذه ا ييير   ادد  نت     من
 31.4جميالي مسياحة ال تتعيد  الحيي. وتمتيد هيذه ا حييا  الي  إ/  2كم/نسمة
ا حييا  المدروسية. فيي حيين  مسياحةمن إجميالي  ٪14.4، اي ما نسبته 2كم

 1000السيكان ويين احيا  تتيراوح وتيا كثافية  8 الثانية ةيتماثل ادد احيا  السئ
الحييييي، وهييييي تمتييييد الييييي  إجمييييالي مسيييياحة تتييييل إلييييي  /2نسييييمة/كم 5000و

ويايييل  ا حييييا  المدروسيية.ميين إجميييالي مسيياحة  ٪76.1، تمثيييل 2كييم 164.4
بالسئييية الثالثييية التيييي تتسيييم بكثافييية االيييية للسيييكان تسيييوط  ا حييييا وو يييح ايييدد 

اليييي  احيييييا  تمتييييد  6ييييي  ال يتعييييد  ح، ب الثالثيييية  الحييييي/2نسييييمة/كم 5000
ميييين إجمييييالي مسيييياحة  ٪9.5، تمثييييل 2كييييم 20.6إجمييييالي مسيييياحة ال تتعييييد  

وو يييييوح التبييييياين  3ل والشيييييك 6و 5ويلخييييي  الجييييدوالن المدروسييييية. ا حيييييا  
المكييياني للعالقييية ويييين إجميييالي السيييكان ومسييياحات ا حييييا  المدروسييية ييييالل 

السيييكان  ، بحيييي  يتسيييم تبييياين التوزييييع المكييياني وتركيييا2010و 2004ايييامي 
تشييييكل السئيييية الثالثيييية  كثافيييية االييييية   2004احيييييا  يييييالل اييييا   6بمجمييييو  
إجميييالي سيييكان مييين  ٪46.9يمثليييون نسيييبة قيييدرها  نسيييمة 125375بإجميييالي 

 تمثل نسبة ال تتعد  2كم 20.57جميع ا حيا  يتوزاون ال  مساحة قدرها 
 هييييذا التبيييياين إليييي  ارتسييييا اد  ميييين إجمييييالي مسيييياحات ا حيييييا . ولاييييد  9.5٪

وبمتوسييي   2نسيييمة/كم 5442نية وتيييذه ا حييييا  إلييي  اكثييير مييين الكثافييية السيييكا
 .2نسمة/كم 6095
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 : تتنيل ا حيا  المدروسة حسض تباين التوزيع المكاني 5الجدول  
 2004للكثافة السكانية يالل اا   

 الكثافة 
 (2)نسمة/كم

 عدد السكان 
 ()نسمة 

 المساحة 
 (2)كم  

 الفئة  اسم الحي 

 مي اا خال 7.83 12 2

 الفئة 
 ى األول

 )كثافة منخفضة(

 ماار حائل اإلقليمي  10.59 20 2

 حدري البالد  6.02 97 16

 كتربا  حائل  15.08 596 40

 السويسله  13.29 723 54

 البدنه  9.37 859 92

 النار   45.49 8156 179

 التناعية المنااة  22.72 4448 196

 البحير   2.37 1494 630

 الاهرا   9.8 6721 686

 آجا 17.13 12593 735

 صبابه  4.75 4732 996

المتوسط / المجموع 164.44 40451 246  

--- 15.1 76.1 % 

 مغيتة  1.04 1621 1559

 الفئة 
 الثانية 

 )كثافة متوسطة(

 الماابر  2.22 5439 2450

 السمرا   7.46 18281 2451

 الخمااية  5.25 13269 2527

 سماح 0.62 2026 3268

 الابار   3.11 12147 3906

 المنتاه الغربي  5.18 20263 3912

 المنتاه الشرقي  6.24 28261 4529

المتوسط / المجموع 31.12 101307 3255  

--- 37.9 14.4 % 

 الفئة  لبده  1.18 6422 5442
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 الثالثة  الوسياا   5.51 30587 5551
 الماار  4.6 27370 5950 )كثافة عالية(

 العاياية  6.79 42972 6329

 ورزان  0.38 2563 6745

 المحاة  2.11 15461 7327

المتوسط / المجموع 20.57 125375 6095  

--- 46.9 9.5 % 

المتوسط / اإلجمالي  216.1 267133 1236  

 .1المتدر : امل الباح  باالاتماد ال  ويانات الجدول 

هناك   ان  نجد  الثانية  كثافة متوساة   احيا     8كما  السئة  تمتد ال   تشكل 
قدرها  إ مساحة  مساحات    ٪14.4تشكل    2كم  31.12جمالي  إجمالي  من 

نسمة يمثلون نسبة قدرها    101307ا حيا  المدروسة يتوز  اليتا إجمالي  
هذه  من    37.9٪ احيا   وتتسم  المدروسة.  ا حيا   بجميع  السكان  إجمالي 
وبمتوس     2نسمة/كم  28261نسمة و    1621سئة بكثافة سكانية تتراوح وين  ال

. ويبدو كذلك التباين وا حًا للعالقة وين 2نسمة/كم  3255يتل إل     كثافة
توزيع إجمالي السكان ومساحات ا حيا  بالسئة ا ول   كثافة منخس ة  التي  

  164.44حي تمتد ال  إجمالي مساحة تتل إل     12تتشكل من مجمو   
قدرها    2كم نسبة  ويبلغ    ٪76.1تمثل  ا حيا .  مساحات جميع  إجمالي  من 
ا حيا   إجم وتذه  السكان  تتعد     40451الي  ال  نسبة  يشكلون  نسمة 
بكثافة    15.1٪ السئة  هذه  احيا   وتتسم  ا حيا .  جميع  سكان  إجمالي  من 

وين   تتراوح  يتعد     2نسمة/كم  996و    2سكانية  ال  كثافة    246وبمتوس  
 .  2كمنسمة/
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 2004المدروسة يالل اا   : تباين التوزيع المكاني للكثافة السكانية با حيا    3الشكل 

 
 2010: تباين التوزيع المكاني للكثافة السكانية با حيا  المدروسة يالل اا     4الشكل 

ان نظيره يالل    2010للكثافة السكانية يالل اا   التوزيع المكاني    ويختل 
هي الوسياا  والمحاة احيا     3تركا السكان بمجمو   ، بحي  ي2004اا   

اوبرزان   السئة  بإجمالي  تشكل  االية   يمثلون    52766لثالثة  كثافة  نسمة 
ع ا حيا  يتوزاون ال  مساحة  من إجمالي سكان جمي  ٪21.3نسبة قدرها  

من إجمالي مساحات ا حيا .   ٪3.7تمثل نسبة ال تتعد      2كم  8.0قدرها  
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هذا التباين إل  ارتسا  الكثافة السكانية وتذه ا حيا  إل  اكثر من  اد   ولاد  
ادد .  2نسمة/كم  5966وبمتوس     2مة/كمنس  5829 ارتسع  المااول  وفي 

الثانية  كثافة   بالسئة  إل   ا حيا   إجمالي  حي    14متوساة   ال   تمتد 
قدرها   ا حيا     ٪461.تشكل    2كم  132.8مساحة  مساحات  إجمالي  من 

  ٪ 63.9نسمة يمثلون نسبة قدرها    158530المدروسة يتوز  اليتا إجمالي  
جميع ا حيا  المدروسة. وتتسم احيا  هذه السئة بكثافة  من إجمالي السكان ب
وبمتوس  كثافة يتل   2نسمة/كم  17580نسمة و   9893سكانية تتراوح وين  

و 2نسمة/كم  2103إل    ا ول   .  بالسئة  ا حيا   ادد  انخسض   كثافة  لاد 
  2كم   132.76تمتد ال  إجمالي مساحة تتل إل     ا حيا  9إل   منخس ة   

قدرها   نسبة  و   ٪61.4تمثل  ا حيا .  جميع  مساحات  إجمالي  بالمااول  من 
اي ًا   ا حي انخسض  وتذه  السكان  يشكلون    36806  إل   ا إجمالي  نسمة 
من إجمالي سكان جميع ا حيا . وتتسم احيا  هذه    ٪14.8نسبة ال تتعد   

وين   تتراوح  سكانية  بكثافة  ال    2نسمة/كم   768و    15السئة  كثافة  وبمتوس  
 . 2نسمة/كم  277يتعد   

اامي   وين  الستر   يالل  حدث   التي  بالتغييرات  التباينات  هذه  ترتب   وقد 
السئتين ا ول   هجر   سبض  ، ب2010و    2004 السكان من احيا   نسبة من 

الثان السئة  احيا   إل   الميوالثالثة  التحول  هذا  يرجع  وقد  توزيع  ناكة.  في  ي 
إل    المذكور   الستر   يالل  السكان  جديد كثافة  مساكن  بالمخااات    إنشا  

السكنية لمدينة حائل ساادت ال  انتاال نسبة من سكان مركا المدينة إل   
 ن وتذه ا حيا .  السك
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 :  تتنيل ا حيا  المدروسة حسض تباين التوزيع المكاني 6الجدول  
 2010للكثافة السكانية يالل اا   

 (2)نسمة/كم  الكثافة
 عدد السكان 

 )نسمة(

 المساحة 
 (2)كم  

 لفئة ا اسم الحي 

 ماار حائل اإلقليمي  10.59 10 1

 الفئة 
 األولى 

 )كثافة منخفضة(

 مي اا خال 7.83 121 15

 كتربا  حائل  15.08 1326 88

 البدنه  9.37 1443 154

 السويسله  13.29 2198 165

 حدري البالد  6.02 1084 180

 المنااة التناعية  22.72 5801 255

 النار   45.49 22959 505

 البحير   2.37 1864 786

المتوسط / المجموع 132.76 36806 277  

---  14.8 61.4 % 

 الاهرا   9.8 9893 1009

 الفئة 
 الثانية 

 )كثافة متوسطة(

 آجا 17.13 17637 1030

 الخمااية  5.25 6665 1270

 صبابه  4.75 6697 1410

 مغيتة  1.04 1892 1819

 الماابر  2.22 5287 2382

 السمرا   7.46 19330 2591

 المنتاه الغربي  5.18 15027 2901

 المنتاه الشرقي  6.24 19224 3081

 العاياية  6.79 22525 3317

 لبده  1.18 3963 3358

 الابار   3.11 10517 3382

 سماح 0.62 2292 3697

 الماار  4.6 17581 3822
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المتوسط / المجموع 75.37 158530 2103  

---  63.9 34.9 % 

 الوسياا   5.51 32118 5829
الثالثة  الفئة  

 (كثافة عالية)
 ورزان  0.38 3056 8042

 المحاة  2.11 17592 8337

المتوسط / المجموع 8.00 52766 6596  

--- 21.3 3.7 % 

المتوسط / اإلجمالي  216.1 248102 1148  

 .1المتدر : امل الباح  باالاتماد ال  ويانات الجدول 

إلحتائية لتجانس تباين التوزيع المكاني للكثافة وللتأكد من ا همية ا
، تييييييم تابيييييييح ايتبييييييار 2010و  2004كانية با حيييييييا  يييييييالل اييييييامي السيييييي

Levene يييييالل اييييامي  يةالسييييكان للكثافيييية. ولاييييد ولغيييي   يميييية هييييذا االيتبييييار
بمستو  داللة احتائية  10.465و  6.528ال  التوالي  2010و    2004

بالنسيييبة  2انيييد درجتيييي الحريييية  0.001و  0.006وليييغ اي يييًا الييي  التيييوالي 
بالنسبة لعدد ا حيا . وتدل  يمة مستو  الداللة ا قل من  23لعدد السئات و  
سييييكان ا حيييييا  يتسييييم وتبيييياين غييييير  كثافييييةان توزيييييع  0.05القيميييية الحرجيييية 

. وللتأكيييد مييين ا هميييية االحتيييائية 2010و  2004متجيييانس ييييالل ايييامي 
تييييم تابيييييح  2010و  2004يييييالل اييييامي  يةالسييييكان الكثافييييةلتبيييياين توزيييييع 

كثافة سكانتا تعد  ت. ولاد ولغ ادد ا حيا  التي ال Binomial testايتبار  
مييييين  ٪58حيييييي ، يمثليييييون نسيييييبة قيييييدرها  51  2كم/نسيييييمة 2522المتوسييييي   

، في حين ولغ ادد ا حيا  التي 2004مجمو  ا حيا  المدروسة يالل اا   
حي ، يمثلون نسبة    41   2كم/نسمة  2286سكانتا المتوس    كثافةتعد   تال  

 . 2010جمو  ا حيا  المدروسة يالل اا  من م ٪54قدرها 
 الكثافيييةولاييد ولغييي   يمييية مسييتو  الداللييية لسحييي  ا همييية االحتيييائية لتبييياين 

،  0.845و  0.557اليي  التييوالي  2010و  2004يييالل اييامي  يةالسييكان
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ساكان  كثافاةبااين توزياع وعلياه فا ن ت. 0.05وهي اكبر من القيمة الحرجة  
غيار معناوي وليسات لاه  2010و  2004أحياء مدينة حائل خاالل عاامي 

 أية أهمية إحصائية.
 Lorenz curveتحليل منحنى لورنز  -3-2

يعتبييير معاميييل جينيييي المسيييتخل  وواسييياة منحنييي  ليييورنا مييين اكثييير الايييرط 
والمساحة  البيانية واالحتائية المتستخدمة في تحليل التباين وين ادد السكان

المنحني  وواسياة التوزييع النسيبي  التي يتوزايون اليتيا. وولايد تيم تتيميم هيذا
 2010و  2004لعييدد السيييكان ولمسييياحات ا حييييا  المدروسييية ييييالل ايييامي 

  . 6والشكل  5 الشكل  

 
الل اا   ا حيا  المدروسة ي ومساحات السكان اددلتوزيع  منحن  لورنا:   5الشكل 

2004 

 
ا حيا  المدروسة يالل اا    ومساحات السكان اددلتوزيع  ن  لورنامنح:   6الشكل 

2010 
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ويعتمييد تحليييل تبيياين التوزيييع المكيياني للعالقيية وييين توزيييع السييكان ومسيياحات 
من يالل ماارنة اكل  Lorenz curveا حيا  وواساة اكل منحن  لورنا 

دد السيييكان النيياتج ميين ناييياط  يييم التوزيييع النسيييبي لعيي  منحنيي  التوزيييع السعليييي 
. ولايد 45oاليذي تمثليه زاويية    منحن  التوزيع المتعيادل ولمساحات ا حيا  و

معييياماًل إحتيييائيًا  للتعبيييير اييين هيييذه العالقييية ييييتم حسيييابه  Giniاقتيييرح جينيييي 
  .1وواساة المعادلة التالية  الشكل 

 
يمثل   التوزيع  ا  Aوفيه  السعلي وي   التوزيع  منحن   وين  المحتور   لمساحة 

و  المتعا السعلي ومحوري    Bدل  التوزيع  وين منحن   المحتور     Xالمساحة 
   .ا حيا   التوزيع النسبي لمساحة Y  و التوزيع النسبي لعدد السكان  

نتيجة زياد    Aواليه فإن  يمة معامل جيني تتناسض طرديًا مع ارتسا   يمة  
لتسر  باين وين توزيع السكان وتوزيع مساحات ا حيا ، وهي تاترب من االت

كلما كان التوزيع وين المتغيرين المذكورين متجانسًا. ولاد ولغ   يمة معامل  
. وتدل هاتان  2010يالل اا     0.80و    2004يالل اا     0.74جيني  

ماار  السكان  لعدد  المكاني  التوزيع  في  الوا ح  التباين  ال   مع  القيمتان  نة 
نتائج مع  النتيجة  هذه  وتتوافح  المدروسة.  ا حيا   التباين    مساحات  تحليل 

اامي   يالل  السكانية  للكثافة  و    5 الجدول    2010  و    2004المكاني 
 . 4والشكل  3والشكل  6الجدول 

 تحليل التباين المكاني لتركز السكان  -3-3
غرافية الم ثر  في  تباين المكاني لتركا السكان من المشكالت الديمو اليعتبر  

العمراني كونه كثيرًا ما ي دي إل     جتود التنمية ال سيما المتعلاة منتا بالنمو
والابيرية ال رورية لحيا  السكان  ياه  المالخدمية كزياد  الالض ال  الموارد  
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ا را ي   مساحات  كتناق   ا ير   المتالبات  من  الكثير  حساب  ال  
المساكن وغيرها. واليه فإن هذه الدراسة  الاراعية وارتسا  اسعار الالض ال   

ت  إل   ااهر   حتسع   السكانليل  المكاني    يالتركا  التوزيع  تباين  ان  الناجم 
باستخدا  م ار   2010-2004بأحيا  مدينة يالل الستر  الممتد  وين اامي 

التماثل جيني  Index of Dissimilarity  اد   اقترحه  والقيمة  .  الذي 
 اين ونم  التوزيع المكاني لسكان ا حيا  المدروسة. لتحديد التب  Zالمريارية 

 IDر عدم التماثل ش مؤ باستخدام  ليل التباين المكاني تح -3-3-1

نتيائج تابيييح هيذا الم اير الي  توزيييع سيكان احييا  مدينيية  7 ليلخي  الجيدو 
 التبيياين المكيياني لتوزيييع. ولاييد تيم تمثيييل 2010و  2004حائيل يييالل اييامي 
وتتيراوح   .8 الشيكل  2010  و 7 الشيكل  2004مي  هذا الم ار يالل ايا
+  بحي العايايية ييالل 12.9و  بحي النار    -18.0ين   يم هذا الم ار و

+  بحيي الوسيياا  يييالل 10.4  بحيي الناير  و  -11.8وبيين   2004ايا  
. وقبيييل الشيييرو  فيييي تحلييييل التبييياين المكييياني لتوزييييع هيييذا الم اييير 2010ايييا  

ليييذي تتسيييم بيييه العالقييية ويييين ايييدد السيييكان ومسييياحات وتحدييييد نمييي  التوزييييع ا
 تيييم فحييي  ميييد  مااباييية ايييكل توزييييع  ييييم هيييذا الم اييير ا حييييا  المدروسييية،
حيييي . وقيييد  26المناسيييض لحجيييم العينييية   Shapiro-Wilkوتابييييح ايتبيييار 

و  2004يييييالل اييييا   0.673ولغيييي   يميييية مسييييتو  الدالليييية لتييييذا االيتبييييار 
، وهيييي اكبييير مييين القيمييية 26ريييية انيييد درجييية الح 2010ييييالل ايييا   0.886
يانييات م ايير اييد  التماثييل تتبييع التوزيييع . وبالتييالي فييإن توزيييع و0.05الحرجيية 

لسحييي  تجيييانس  Leveneالابيعيييي. ومييين جتييية ايييير  ولغييي   يمييية ايتبيييار 
انييد درجتييي  0.148بمسييتو  دالليية قييدره  2004يييالل اييا   2.082التبياين 
لعييدد ا حيييا  المدروسيية، وهييي  بالنسييبة 23بالنسييبة لعييدد السئييات و  2الحرييية 

وبالتييييالي فتييييي تييييدل اليييي  التبيييياين  .0.05 يميييية اكبيييير ميييين القيميييية الحرجيييية 
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. كما ولغ   يمة هيذا 2004يالل اا    هذا الم ارويانات  المتجانس لتوزيع  
اند نسس درجتي الحرية وبمستو  داللة  2010يالل اا    4.464االيتبار  
اليتبار هي اصغر من القيمة الحرجية . وبالتالي فإن  يمة هذا ا0.023قدره  
وجود تباين غير متجانس لتوزييع ويانيات هيذا . وبالتالي فتي تدل ال   0.05

، قد يرتب  وتغير ادد السيكان وتباينيه ويين ا حييا  2010الم ار يالل اا  
ولماارنة تباين توزيع هذا الم ار وين احيا  مدينة حائل   .2004ماارنة بعا   
ترتيييض ا حيييا  المدروسيية حسييض الترتيييض التتيياادي تييم  2004يييالل اييا  

 7ثيييم تاسييييمتا إلييي  ثيييالل فئيييات كميييا يلختيييتا  الجيييدول  قييييم هيييذا الم ايييرل
   . 7والشكل  
      الفئة األولى : توزيع متشتت •

، 2كم  164.44حي بمجمو  مساحة ولغ     12تتشكل هذه السئة من مجمو   
المدروسة. ويتوز  ال   من إجمالي مساحات ا حيا     ٪76.1اي ما يعادل  

من إجمالي    ٪15.1يمثلون  نسمة من السكان    40451هذه ا حيا  إجمالي  
  بحي النار   -18.0السكان. وتتراوح  يم م ار اد  التماثل لتذه السئة وين  

    بحي صبابة.   -4.0و  
 الفئة الثانية : توزيع عشوائي      •

، 2كم 31.12ة التتعد   احيا  بمجمو  مساح 5تتشكل هذه السئة من مجمو  
ا  المدروسة. ويتوز  ال   من إجمالي مساحات ا حي  ٪14.4اي ما يعادل  

إجمالي   ا حيا   يمثلون    101307هذه  السكان  من  من    ٪37.9نسمة 
  بحي  +0.1إجمالي السكان. وتتراوح  يم م ار اد  التماثل لتذه السئة وين  

 .    لبده  بحي +1.9و   مغيتة
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 توزيع متجمع     الفئة الثالثة : •
، 2كم 20.57حة التتعد   احيا  بمجمو  مسا  9تتشكل هذه السئة من مجمو  

يعادل   المدروسة. ويتوز  ال     ٪9.5اي ما  من إجمالي مساحات ا حيا  
إجمالي   ا حيا   يمثلون    125375هذه  السكان  من  من    ٪46.9نسمة 

+  بحي  2.5وين   إجمالي السكان. وتتراوح  يم م ار اد  التماثل لتذه السئة
 +  بحي العاياية. 12.5الخمااية و  

خالل   السكان    ومن  لتوزيع  التماثل  عدم  معامل  أن  نجد  تقدم  ما 
عام   )0.61يبلغ    2004خالل  نمط 61%،  على  عام  بشكل  يدل  وهو   )

إذا زاد  المركز مستقباًل  التوزيع  يتجه نحو نمط  قد  الذي  المتجمع  التوزيع 
      ة الثالثة بمدينة حائل.تجمع السكان بأحياء الفئ

في  المدروسة  ا حيا   تتنيل  تم  تباين    كما  حسض  فئات  ثالل 
التغير النسبي  نتيجة    2010التوزيع المكاني لم ار اد  التماثل يالل اا   

الذي طرا ال  توزيع ادد ا حيا  و جمالي السكان الذين يتوزاون وتا يالل  
    .8والشكل  8 الجدول  2010و    2004الستر  وين اامي  

o      الفئة األولى : توزيع متشتت 
، 2كم  132.76حي بمجمو  مساحة ولغ     11من مجمو     تتشكل هذه السئة
من إجمالي مساحات ا حيا  المدروسة. ويتوز  ال     ٪61.4اي ما يعادل  

من إجمالي    ٪14.8نسمة من السكان يمثلون    36806هذه ا حيا  إجمالي  
  بحي النار   -11.8ار اد  التماثل لتذه السئة وين  السكان. وتتراوح  يم م  

 البحير .       بحي-0.3و  
o      الفئة الثانية : توزيع عشوائي 

، 2كم 75.37احيا  بمجمو  مساحة التتعد    7تتشكل هذه السئة من مجمو  
من إجمالي مساحات ا حيا  المدروسة. ويتوز  ال     ٪34.9اي ما يعادل  
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إجمالي   ا حيا   يمثلون    158530هذه  السكان  من  من    ٪63.9نسمة 
+  بحي  0.3 يم م ار اد  التماثل لتذه السئة وين  إجمالي السكان. وتتراوح 

 .    الماابر+  بحي 1.1و    الخمااية
o     الفئة الثالثة : توزيع متجمع 

السئة من مجمو    ، 2كم  8.0احيا  بمجمو  مساحة التتعد     8تتشكل هذه 
يعادل   المدروسة. ويتوز  ال   م  ٪3.7اي ما  ن إجمالي مساحات ا حيا  

من إجمالي    ٪21.3نسمة من السكان يمثلون    52766لي  هذه ا حيا  إجما
  الابار  +  بحي  2.8السكان. وتتراوح  يم م ار اد  التماثل لتذه السئة وين  

 .    المحاة+  بحي 6.1و  
كان خالل عام  ومن خالل ما تقدم نجد أن معامل عدم التماثل لتوزيع الس

نمط التوزيع ( وهو يدل بشكل عام على تغير  %48، )0.48يبلغ    1020
عام   خالل  السكان  توزيع  ميز  الذي  التوزيع   2004المتجمع  نمط  نحو 

إلى السكن باألحياء الجديدة    2004المشتت نتيجة اتجاه السكان بعد عام  
 ذاف المساحاف الكبيرة )الفئة الثانية( بمدينة حائل.  

هذا وللتاا ويانات  لتوزيع  المكاني  للتباين  االحتائية  ا همية  من  كد 
ايتبار  الم وتابيح  المدروسة  با حيا   لحجم    T-student ار  المناسض 

لتذا االيتبار    tولاد ولغ   يمة    ذات التوزيع الابيعي.  30العينة ا قل من  
قدره    0.003 داللة  الحرية    0.998بمستو   درجة  اا     25اند  يالل 
اند نسس درجة الحرية. وبما   0.994بمستو  داللة قدره    0.008و    2004
الحرجة  ان  ي القيمة  من  اكبر  هي  االيتبار  لتذا  الداللة  مستو     0.05مة 

الم ار يالل اامي   هذا  ويانات  توزيع  تباين  ان  تدل ال   و    2004فتي 
لسح     2010 مثيالتتا  مع  االيتبار  هذا  نتيجة  وتتوافح  معنوية.  ليس  
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اال السكان  ا همية  إجمالي  توزيع  ولتباين  ا حيا   مساحات  لتباين  حتائية 
 باين توزيع الكثافة السكانية.  ولت

وين التوزيع المكاني لعدد السكان مع   ID: نتائج تابيح م ار اد  التماثل  7الجدول  
 مساحات ا حيا  المدروسة

2010 2004 

نم   
 التوزيع

ID  اسم الحي 
نم   
 التوزيع

ID  اسم الحي 

 مشتت 

 النار   11.8-

 مشتت 

 النار   18.0-

 المنااة التناعية  8.8- المنااة التناعية  8.2-

 كتربا  حائل 6.8- كتربا  حائل 6.4-

 السويسله 5.9- السويسله 5.3-

-4.9 
ماار حائل 
 اإلقليمي

-4.9 
ماار حائل 
 اإلقليمي

 البدنه  4.0- البدنه  3.8-

 مياا خال 3.6- مياا خال 3.6-

 آجا 3.2- حدري البالد 2.3-

 حدري البالد 2.7- آجا 0.8-

 الاهرا  2.0- الاهرا  0.5-

 البحير   0.5- البحير   0.3-

 عشوائي

 صبابه 0.4- الخمااية 0.3

 مغيتة 0.3

 عشوائي

 مغيتة 0.1

 سماح  0.5 صبابه 0.5

 ورزان 0.8 سماح  0.6

 الماابر 1.0 لبده 1.1

 لبده 1.9 رزانو 1.1
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 الماابر 1.1

 متجمع 

 الخمااية 2.5

 متجمع 

 الابار  3.1 ار الاب 2.8

 السمرا  3.4 المنتاه الغربي  3.7

 المحاة  4.8 السمرا  4.3

 المنتاه الغربي  5.2 المنتاه الشرقي 4.9

 المنتاه الشرقي 7.7 الماار 5.0

 الماار 8.1 العاياية 5.9

 الوسياا  8.9 المحاة  6.1

 العاياية 12.9 الوسياا  10.4

 
لعد  التماثل با حيا  المدروسة يالل اا    IDلتوزيع المكاني لم ار : تباين ا  7الشكل 

2004 
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مدروسة يالل  با حيا  ال IDلعد  التماثل   ID: تباين التوزيع المكاني لم ار   8الشكل 

 2010اا  

 Zتحليل التباين المكاني باستخدام القيمة المعيارية  -3-3-2

وزيييع سييكان احيييا  مدينيية حائييل تالمريارييية ل  Z يييم نتييائج  8يلخيي  الجييدول 
 همثيييل التبيياين المكيياني لتوزيييع هييذ . ولاييد تييم ت2010و  2004يييالل اييامي 

 . وتتييراوح  يييم 10 الشييكل  2010  و 9 الشييكل  2004يييالل اييامي  القيييم
+  بحيي العايايية ييالل 2.85و  بحيي الخااميي   -0.89هذا الم ار ويين  

+  بحييي 2.52و   ليميييماييار حائييل االق  بحييي -1.06وبييين   2004اييا  
حلييل التبياين المكياني لتوزييع . وقبل الشرو  في ت2010الوسياا  يالل اا  

، تيم فحي  مييد  لتييالسيكان المكياني لوتحدييد نميي  التوزييع المرياريية   Z ييم 
 Shapiro-Wilkوتابييح ايتبيار المرياريية    Z ييم  مااباة اكل توزييع  ييم  

و  2004ييالل ايا   0.001يتبار وقد ولغ   يمة مستو  الداللة لتذا اال  .
ميين القيميية  صييغر، وهييي ا26لحرييية انييد درجيية ا 2010يييالل اييا   0.004
يختلييي  اييين  المرياريييية  Z ييييم . وبالتيييالي فيييإن توزييييع ويانيييات 0.05الحرجييية 

لسحييي   Leveneالتوزييييع الابيعيييي. ومييين جتييية ايييير  ولغييي   يمييية ايتبيييار 
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انيد  0.026لية قيدره بمسيتو  دال 2004ييالل ايا     4.276تجانس التبياين  
النسبة لعدد ا حييا  المدروسية، ب 23بالنسبة لعدد السئات و    2درجتي الحرية  
. وبالتيالي فتيي تيدل الي  التبياين 0.05ر من القيمة الحرجية صغوهي  يمة ا

. كميييا 2004ييييالل ايييا  المرياريييية   Z ييييم المتجيييانس لتوزييييع ويانيييات غيييير 
اند نسس درجتي الحرية  2010يالل اا   1.937ولغ   يمة هذا االيتبار  
. وبالتيالي 0.05ر من القيمية الحرجية كبهي او . 0.167وبمستو  داللة قدره  

يييالل  المريارييية  Z يييم فتييي تييدل اليي  وجييود تبيياين متجييانس لتوزيييع ويانييات 
وين احيا  مدينة حائيل المريارية لتوزيع السكان    Z يم  ولماارنة    2010اا   

يييا  المدروسيية حسييض الترتيييض التتيياادي تييم ترتيييض ا ح 2004يييالل اييا  
 8متا إلييي  ثيييالل فئيييات كميييا يلختيييتا  الجيييدول ثيييم تاسييييالمرياريييية   Zلقييييم 
  .  9والشكل  
 الفئة األولى : توزيع متشتت      •

، 2كيم 152.75حي بمجمو  مسياحة ولغي   61تتشكل هذه السئة من مجمو  
ويتيوز  الي   من إجمالي مسياحات ا حييا  المدروسية.  ٪70.7اي ما يعادل  

مين إجميالي  ٪17.2نسمة من السكان يمثلون  45929هذه ا حيا  إجمالي 
و  الخااميي  بحيي -0.89لتيذه السئية ويين  المرياريية   Z يم  السكان. وتتراوح  

 .    النار   بحي -0.18 
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 ة توزيع المكاني لعدد السكان مع مساحات ا حيا  المدروس للالمريارية  Z: نتائج  يم  8الجدول 
2010 2004 

نم  
 التوزيع 

Z-value  اسم الحي 
نم  
 التوزيع 

Z-value  اسم الحي 

 مشتت 

-1.06 
ماار حائل  
 اإلقليمي

 مشتت 

 

 خاامي ال 0.89-

 ماار حائل اإلقليمي 0.89- خاامي ال 1.05-

 حدري البالد 0.89- حدري البالد 0.94-

 كتربا  حائل 0.84- كتربا  حائل 0.92-

 السويسله 0.83- هالبدن  0.90-

 البدنه 0.82- البحير  0.86-

 البحير  0.77- ة مغيت 0.85-

 مغيتة  0.75- السويسله 0.82-

 سماح  0.72- سماح  0.81-

 ورزان 0.67- ورزان 0.72-

 المنااة التناعية  0.51- لبده 0.62-

 

 صبابه 0.48- الماابر 0.48-

 الماابر 0.42- المنااة التناعية  0.42-

 لبده 0.34- الخمااية  0.32-

 لاهرا  ا 0.31- صبابه 0.32-

 عشوائي 

 النار  0.18- الاهرا   0.04

 الابار  0.11

 عشوائي 

 الابار  0.16

 آجا  0.20 المنتاه الغربي  0.61

 الخمااية  0.26 الماار  0.90

 المحاة  0.45 المحاة  0.90

 السمرا   0.70 آجا  0.90

 المنتاه الغربي  0.87 المنتاه الشرقي 1.08 متجمع
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 السمرا   1.09

 معمتج

 الماار  1.49

 المنتاه الشرقي 1.57 العاياية 1.45

 الوسياا   1.77 النار  1.50

 العاياية 2.85 الوسياا   2.52

 الفئة الثانية : توزيع عشوائي      •
، 2كم 40.24عد   احيا  بمجمو  مساحة التت 6تتشكل هذه السئة من مجمو  

لمدروسة. ويتوز  ال   من إجمالي مساحات ا حيا  ا  ٪18.6اي ما يعادل  
من إجمالي    ٪34.4نسمة من السكان يمثلون    92014هذه ا حيا  إجمالي  
وتتراوح  يم   وين     Zالسكان.  السئة  لتذه  الابار  و  0.16المريارية  بحي    +

 +  بحي المنتاه الغربي.    0.87 
 : توزيع متجمع     الفئة الثالثة •

، 2كم 23.14مساحة التتعد   احيا  بمجمو   4تتشكل هذه السئة من مجمو  
من إجمالي مساحات ا حيا  المدروسة. ويتوز  ال     ٪10.7اي ما يعادل  

إجمالي   ا حيا   يمثلون    129190هذه  السكان  من  من    ٪48.4نسمة 
وتتراوح  يم   السكان.  و   Zإجمالي  السئة  لتذه  بحي  1.49ين   المريارية    +

 +  بحي العاياية.  2.85الماار و  
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با حيا  المدروسة يالل اا    المريارية Z: تباين التوزيع المكاني لقيمة   9الشكل 
2004 

 
المريارية با حيا  المدروسة يالل اا    Z: تباين التوزيع المكاني لقيمة  10الشكل 

2010 
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في  ك المدروسة  ا حيا   تتنيل  تم  تباين  ما  حسض  فئات  ثالل 
المكاني   اا   المريارية    Zلقيم  التوزيع  النسبي    2010يالل  التغير  نتيجة 

الذي طرا ال  توزيع ادد ا حيا  و جمالي السكان الذين يتوزاون وتا يالل  
  .   10والشكل  8 الجدول  2010و    2004الستر  وين اامي  

o األولى : توزيع متشتت      الفئة 
، 2كم  12.701حي بمجمو  مساحة ولغ     51من مجمو   تتشكل هذه السئة  
من إجمالي مساحات ا حيا  المدروسة. ويتوز  ال     ٪47.5اي ما يعادل  

من إجمالي    ٪17.6نسمة من السكان يمثلون    43699هذه ا حيا  إجمالي  
ماار حائل    بحي  -1.06ة وين  لتذه السئالمريارية    Z يم  السكان. وتتراوح  

 .    لبده  بحي  -0.62و    االقليمي
o      الفئة الثانية : توزيع عشوائي 

، 2كم 41.93احيا  بمجمو  مساحة التتعد    6تتشكل هذه السئة من مجمو  
من إجمالي مساحات ا حيا  المدروسة. ويتوز  ال     ٪19.4اي ما يعادل  

من إجمالي    ٪35.6السكان يمثلون  نسمة من    88247هذه ا حيا  إجمالي  
وتترا وين   المريارية    Z يم  وح  السكان.  السئة  بحي  0.04لتذه  و    الاهر +  

 .     آجا+  بحي 0.90 
o     الفئة الثالثة : توزيع متجمع 

، 2كم 71.49احيا  بمجمو  مساحة التتعد    5تتشكل هذه السئة من مجمو  
ا  المدروسة. ويتوز  ال   من إجمالي مساحات ا حي  ٪33.1اي ما يعادل  

إجمالي   ا حيا   يمثلون    116156هذه  السكان  من  من    ٪46.8نسمة 
وتتراوح   السكان.  وين   المريارية    Z يم  إجمالي  السئة  بحي  1.08لتذه    +

 .    الوسياا +  بحي 2.52و    المنتاه الشرقي
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  Z يم  وللتأكد من ا همية االحتائية للتباين المكاني لتوزيع ويانات  
ايتبار    لمريارية ا وتابيح  المدروسة  المناسض   Binomial testبا حيا  

ادد   ولاد ولغ  الابيعي.غير  ذات التوزيع    30ا قل من  الستالة  لحجم العينة  
وت   التيا حيا    المتوس     ايسوط  السكان  يعادل    10إجمالي  ما  اي  احيا ، 
لتذا   اللةمستو  الد  يمة  من مجمو  ا حيا  المدروسة. في حين ولغ   38٪

ولغ ادد ا حيا  التي يسوط وتا  ولا.  2004يالل اا     0.327االيتبار   د 
المتوس    السكان  يعادل  2010حي يالل اا     11إجمالي  ما  اي   ،42 ٪  

لتذا   الداللة  مستو   ولغ   يمة  حين  في  المدروسة.  ا حيا   مجمو   من 
اكبر من    وبما ان  يمة مستو  الداللة لتذا االيتبار هي .  0.557االيتبار  

الحرجة   ا،    0.05القيمة  ال   تدل  ويانات  فتي  توزيع  تباين    Z يم  ن 
ايتبار م ار    يجةمع نتليس  معنوية. وتتوافح نتيجة هذا االيتبار    المريارية

و  التماثل  مساحات  اد   لتباين  االحتائية  ا همية  لسح   مثيالتتا  مع 
 ثافة السكانية.  ا حيا  ولتباين توزيع إجمالي السكان ولتباين توزيع الك
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 الخاتمة والتوصياف  -7
الخاوات  انتت مختل   افرزتتا  التي  النتائج  من  بمجمواة  الدراسة  هذه    

 المنتجية، تتلخ  في ما يلي:
ويانات إجمالي ادد   Shapiro-Wilkااتر ايتبار    -1 ان توزيع 

اامي   وكثافتتم يالل  ا حيا     2010و    2004السكان  مساحات  وبيانات 
 لتوزيع الابيعي. يختل  ان ا
ال  ان توزيع    Leveneلة اليتبار   يمة مستو  الدال  ااترت   -2 

مساحات احيا  مدينة حائل يتسم وتباين غير متجانس وليس  له اية اهمية  
 احتائية.  
ال  ان توزيع    Levene يمة مستو  الداللة اليتبار    ااترت   -3 

اامي   يالل  السكان  المد   2010و    2004إجمالي  يتسم  با حيا   روسة 
 اهمية إحتائية.  وتباين غير متجانس و وليس  له اية 

ان توزيع كثافة    Levene يمة مستو  الداللة اليتبار    ااترت   -4 
اامي   يالل  متجانس  غير  وتباين  يتسم  ا حيا     2010و    2004سكان 

 وليس  له اية اهمية إحتائية.
جيني    -5  معامل  اا     0.74ولغ   يمة    0.80و    2004يالل 

التوزيع المكاني لعدد وهي تدل ال  التباين الوا ح في    2010الل اا   ي
مع   النتيجة  هذه  وتتوافح  المدروسة.  ا حيا   مساحات  مع  ماارنة  السكان 

 .2010و   2004نتائج تحليل التباين المكاني للكثافة السكانية يالل اامي 
 يالل اا    0.61ولغ   يمة معامل اد  التماثل لتوزيع السكان    -6 
ال  2004 التوزيع  نم   ال   اا   بشكل  تدل  وهي  انخس   ،  وقد  متجمع. 

إل    السكان  لتوزيع  التماثل  اد   معامل  اا     0.48 يمة  ،    2010يالل 
ميا  48٪  الذي  المتجمع  التوزيع  نم   تغير  ال   اا   بشكل  تدل  وهي    
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اا    يالل  السكان  اتجاه    2004توزيع  نتيجة  المشت   التوزيع  نم   نحو 
مساحات الكبير   إل  السكن با حيا  الجديد  ذات ال  2004اا     السكان بعد 

إليتبار   الداللة  مستو   دل   يمة  ولاد  حائل.  بمدينة  الثانية   -T السئة 

student    2010و    2004ان تباين توزيع ويانات هذا الم ار يالل اامي  
ا همية   لسح   مثيالتتا  مع  االيتبار  هذا  نتيجة  وتتوافح  معنوية.  ليس  

توزيع  اال ولتباين  ا حيا   مساحات  لتباين  ولتباين  حتائية  السكان  إجمالي 
 توزيع الكثافة السكانية.   

اليتبار    -7  الداللة  مستو   لسح     Binomial testولغ   يمة 
  0.557و    2004يالل اا     0.327المريارية    Zا همية االحتائية لقيم  

المريارية    Zات  يم  ، وهي تدل ال  ان تباين توزيع ويان   2010يالل اا   
نتي  وتتوافح  معنوية.  اد   ليس   م ار  ايتبار  نتايجة  مع  االيتبار  هذا  جة 

ا حيا    مساحات  لتباين  االحتائية  ا همية  لسح   مثيالتتا  ومع  التماثل 
 ولتباين توزيع إجمالي السكان ولتباين توزيع الكثافة السكانية. 

ال البيانات  بستر   النتائج  هذه  ترتب   تاد   تتعد  ومما  لم  واليه    6تي  سنوات. 
 بما يلي: توصي هذه الدراسة  

دراسات   -1  في  الدراسة  لتذه  المنتجية  الخاوات  من  االستساد  
المملكةلمماثلة   ومحافظات  ومدن  مناطح  الجغرافي    مختل   بالتابيح 
 .  المنتجي
طويلة   -2  لسترات  السكانية  للختائ   التستيلية  البيانات  إتاحة 

ال اهمية  من  المستو للتأكد  جميع  ال   السكان  لتوزيع  المكاني  يات  تباين 
  مناطح، محافظات، مراكا، احيا  .

السكان  ويانات، يرائ ...    -3  لتوزيع  ويانات جغرافية  قااد   ونا  
 تتيح االستساد  منتا مباار  دون الرجو  لالجرا ات اإلدارية. 
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من    -4  للتأكد  مماثلة  دراسات  ونتائج  الدراسة  نتائج  نتائج  ماارنة 
نتائج ه افرزتتا  التي  الدراسة ال  مستو   السحو  االحتائية  حي    26ذه 

 سنوات .  6 فتر   2010و  2004بمدينة حائل يالل اامي  
التوجه إل  التوايل المتكامل لمختل  تانيات االستشعار ونظم    -5 

 المعلومات الجغرافية وا ساليض االحتائية في الدراسات السكانية.  
ل  ئج الدراسات السكانية بشكل منتظم ودوري من يال تحدي  نتا  -6 

الحسظ   في  الكبير   وقدراتتا  الحاسوبية  البرامج  كسا    من  الاتو   االستساد  
 والتتنيل واالسترجا  للبيانات السكانية. 
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