
 المجلة العلمٌة بكلٌة اآلداب العدد 34 لسنة 0202 
 

ٔ 
 

 

 لمحافظة بغداد 0222العوامل الطبٌعٌة المؤثرة على السلوك التصوٌتً للناخب العراقً 
 السٌاسٌة( ا)دراسة تحلٌلٌة فً الجغرافٌ 

 اعداد

 صادق كاظم هاشم الموزانً  

 أ.د / محمد زكً السدٌمً

 جامعة طنطا –والعمٌد السابق لكلٌة األداب  أستاذ الجغرافٌا األقتصادٌة والخرائط

 بٌبح دٌزٌلا وبأ دمحأ.د

 اطنط ةعماج -بادألا ةٌلك, ةٌفارغجلا تامولعملا مظنو ةٌداصتقإلا اٌفارغجلا دعاسم ذاتسأ

 

 

 المستخلص:

للموقع الجؽرافً دوراً مهماً فً السلوک االنتخابً للفرد ,إذ أن الموقع الجؽرافً الممٌز  ان 
الفرد فً االنتخابات , ونالحظ أن  لبعض المراکز اإلنتخابٌة عامل إٌجابً ومهم لسلوک

المناطق التً تقع على الطرق الرئٌسٌة ٌکون االقبال على اإلنتخابات والتصوٌت بصورة کبٌرة 
بالقٌاس الى بقٌة المناطق البعٌدة عن الطرق الرئٌسٌة إذ ٌکون اإلقبال على التصوٌت ضعٌفاً 

  .بسبب موقعها الجؽرافً البعٌد
وإنبساطه ٌساعدان على حرکة الناخبٌن وتنقلهم ومن ثم ٌؤثر اٌجابا فً اما السطح فإن استوائه 

 .عملٌة التصوٌت واختٌار المرشحٌن
کما أن المناخ فً محافظة بؽداد بعناصره ٌؤثر بصورة کبٌرة على سلوک األفراد وعلى نتائج 

ساقط التصوٌت إذ نالحظ أن فً الظروؾ المناخٌة المعتدلة من حٌث الحرارة والرٌاح قلة ت
األمطار والرطوبة المعتدلة تؤدي الى اقبال الناس على التصوٌت ونجد أن المناخ فً محافظة 

بؽداد وکعامل مؤثر فً العملٌة اإلنتخابٌة کان مؤثراً فً عملٌة المشارکة السٌاسٌة ودرجة 
 اإلقبال على العملٌة اإلنتخابٌة والتصوٌت فً منطقة الدراسة ,بسبب اعتدال المناخ وتناسب

درجة الحراة وبصفة عامة کلما کان الجو معتدال نسبٌاً ازدادت نسبة المقترعٌن وساعد على 
  .تحرک الناخبٌن وتوجههم الى محطات االنتخاب

 

 الموقع الجؽرافً,المساحة,السطح,المناخ:  اإلفتتاحٌةالكلمات 
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 المقدمة 

التً تشملها عملٌة أعادة البناء, إذ تعد الحٌاة السٌاسٌة والمشاركة اإلنتخابٌة من أهم المجاالت 
ٌتعٌن أعادة تنظٌمها وبنائها من أجل ضمان قٌام حٌاة سٌاسٌة سلٌمة وبناء دولة عراقٌة على 

 أسس دٌمقراطٌة دستورٌة تصون حقوق اإلنسان وتحترم المجتمع العراقً.

القانون الدستوري إن حق المشاركة اإلنتخابٌة كان وما زال من الحقوق التً تثٌر جدل فقهاء 
لتحدٌد مضمون هذا الحق, وذلك نتٌجة اختالؾ الفقهاء فً تحدٌد العناصر التً ٌتألؾ منها هذا 
الحق, ففرٌق أهتم بالفرد بوصفه العامل المؤثر فً المشاركة اإلنتخابٌة, وفرٌق آخر عبر عن 

وفرٌق ثالث عده حقا المشاركة اإلنتخابٌة من خالل تحدٌد العناصر القانونٌة التً تتكون منها 
سٌاسٌا بكل عناصره أو باالقتران مع عناصر اجتماعٌة وقانونٌة أخرى, ومن جهة أخرى فقد 
اختلؾ فقهاء القانون الدستوري فً تحدٌد الطبٌعة القانونٌة للمشاركة اإلنتخابٌة وحٌث إن هذا 

ولكً نتمكن من االختالؾ ٌجد أساسه الفلسفً فً نظرٌة سٌادة الشعب ونظرٌة سٌادة األمة, 
اإللمام بكل جوانب مضمون حق المشاركة اإلنتخابٌة البد من البحث فً التنظٌم الدستوري 
للمشاركة اإلنتخابٌة من خالل بٌان الشروط الالزم توافرها للتمتع بالمشاركة اإلنتخابٌة 

راسة توجه ٌعد اختٌار النظام االنتخابً فً أٌة دولة من المعاٌٌر المهمة لد, ووممارستها أٌضا
الدولة الدٌمقراطً , وتختلؾ هذه النظم االنتخابٌة من دولة الى اخرى استنادا الى عوامل عدٌدة 
, مثل األوضاع االجتماعٌة واألقتصادٌة والسٌاسٌة , ومستوى الوعً الثقافً والدٌمقراطً , 

النخب ومدى ترسخ الممارسات الدٌمقراطٌة , والوعً السٌاسً واالنتخابً لدى المواطن و
السٌاسٌة معا . حٌث أن اختٌار النظام االنتخابً األنسب لكل دولة ٌؤدي الى نجاح العملٌة 

فالنظام االنتخابً هو اآللٌة التً ٌتم بموجبه ترجمة   .الدٌمقراطٌة على صعٌد الدولة والمجتمع
مستوى عملٌة ادالء الناخبٌن ألصواتهم الى مقاعد نٌابٌة بصورة عادلة ودقٌقة سواء على ال

من هنا ٌتبٌن أهمٌة اختٌار النظام االنتخابً األنسب , حٌث أنها تتعلق   .الوطنً او المحلً
بممارسة االنسان ألهم حقوقه السٌاسٌة وهو حق التصوٌت . والذي ٌعتبر من أهم الحقوق التً 

 تقرها مواثٌق حقوق اإلنسان . 
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 مشكلة البحث:

 التالٌة : تكمن المشكلة  فً االجابة على االسئلة

 2ٕٔٓالعوامل الطبٌعٌة تؤثر على تباٌن نتائج االنتخابات فً محافظة بؽداد  هل -ٔ  

 هل نجحت العملٌة اإلنتخابٌة فً اٌجاد حكومة مناسبة للبالد ؟  . -ٕ

  ٖٕٓٓما مدى االدراك الجماهٌري للثقافة الدستورٌة واإلنتخابٌة فً العراق بعد عام  -ٖ

فً تحقٌق االنسجام السٌاسً فً بؽداد وتحقٌق المشاركة اإلنتخابٌة هل نجحت االنتخابات -ٗ
 بالطرق الصحٌحة ؟.

 ثانٌا : اهمٌة البحث:

   تنبع أهمٌة الدراسة من كونها من  الدراسات الشاملة على مستوى محافظة بؽداد تعالج
 من وجهة نظر الجؽرافٌة السٌاسٌة . 2ٕٔٓموضوع االنتخابات 

  فً المجتمع فً ظل تجربة إنتخابٌة متقدمة أظهرت شكل نظام إشاعة ثقافة االنتخاب
 الحكم الجدٌد فً العراق.

  التعرؾ على األحزاب والقوى السٌاسٌة الموجودة على الساحة فً محافظة بؽداد ومدى
 تأثٌرها على السلوك التصوٌتً للمواطن .

  ل الكٌانات والتعرؾ على توزٌع ثق 2ٕٔٓمعرفة نتائج االنتخابات البرلمانٌة لعام
 السٌاسٌة فً المحافظة .

   دراسة النظام االنتخابً فً العراق وبٌان ممٌزاته وعٌوبه, باإلضافة الى مدى مالئمته
للواقع السٌاسً واالجتماعً والثقافً للدولة, وكذلك مدى مالئمة النظام االنتخابً مع 

مخالفتها للمبادئ الواردة األسس القانونٌة والمعاٌٌر الدولٌة فً إجراء االنتخابات وعدم 
 .بخصوص االنتخابات فً الصكوك الدولٌة لحقوق اإلنسان والدستور العراقً

 
 فرضٌة البحث: ثالثاً: 

عوامل التذهب فرضٌة البحث الى ان السلوك االنتخابً للمواطن ٌتباٌن مكانٌاً تبعاً لتباٌن 
المراكز اإلنتخابٌة وبشكل خاص لموقع الجؽرافً والمسافة بٌن كا ,الطبٌعٌة جؽرافٌة ال

قتصادٌة عوامل االالعالقات االجتماعٌة والو ناخبٌن االثنً للالتكوٌن ٌموؼرافً ودال التركٌب
ال العوامل وتأثٌر الحمالت اإلنتخابٌة ووسائل االعالم, وهذه  وسهولة وصول الناخبٌن,

نما تتباٌن درجات وا فً محافظة بؽداد,والتاثٌر من االرتباط واحدة تظهر على درجة 
وان استخدام سٌاسٌة مختلفة  –مما تعكس معه بنى اجتماعٌة  مكانٌاً؛وتاثٌرها ارتباطها 

التقنٌات الكمٌة مالئم لتحدٌد طبٌعة تلك العالقات وتحدٌد انماطها واتجاهاتها ولهذا اهمٌة فً 
 رسم صور التباٌن المكانً لالنماط التصوٌتٌة وجؽرافٌة الدعم التصوٌتً .

 الحدود المكانٌة:-ابعا ر
 .' شرقاً ٕ٘° ٗٗ' شماالً, وعلى خّط الطول 1ٔ° ٖٖمحافظة بؽداد, وتقع على خّط الَعرض 

  الحدود الزمانٌة
هً دراسة موضوع االنتخابات البرلمانٌة فً محافظة بؽداد خالل المدة الزمنٌة من عام 

 .  2ٕٔٓ/ ٘/ٕٔ(, حٌث جرت فٌها االنتخابات البرلمانٌة األولى فً 2ٕٔٓ)
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 الخصائص الطبٌعٌة لمحافظة بغداد المؤثرة فً السلوك التصوٌتً

ٌهدؾ هذا الفصل الى التعرٌؾ بالعوامل الجؽرافٌة التً أثرت فً سٌر العملٌة اإلنتخابٌة 
وبخاصة سلوك الناخبٌن عند اإلدالء بأصواتهم, ثم تحلٌل وتفسٌر وربط هذا السلوك بعوامل 

 لمحافظة بؽداد.البٌئة الجؽرافٌة 

إن التركٌز فً دراسة الظواهر الطبٌعٌة والبشرٌة للمحافظة  ٌبرز نتائج مؤثرة على السلوك 
االنتخابً للمصوتٌن, وعلى توجه الكٌانات واألحزاب السٌاسٌة المتنافسة بحٌث رشحت وأعلنت 

وتنمو بمعزل عن عن نفسها بناء على تلك المعطٌات الجؽرافٌة ,وال ٌمكن ألي مدٌنة أن تنشأ 
وٌمثل التكوٌن الطبٌعً للدولة أساس جؽرافً لقوتها  عوامل جؽرافٌة تتأثر بها وتؤثر فٌها ,

المادٌة وهو فً المحصلة النهائٌة ٌشكل أحد أسس ودعامات قوتها الذاتٌة  على الرؼم من 
فً مجاالته  التطور فً العوامل ؼٌر الجؽرافٌة التً تحاول من الحد من تأثٌر العامل الجؽرافً

المختلفة وسوؾ نتطرق فً البداٌة على طبٌعة السطح فً العراق بشكل عام ومن ثم نتناول 
 محافظة بؽداد.

 الموقع الجغرافً: -اوالً محافظة بغداد 

ٌعد الموقع من أهم العوامل الطبٌعٌة التً تؤدي دوراً مهماً فً قوة الدولة الخارجٌة والداخلٌة 
من القرارات وظهور الكثٌر من النتائج السٌاسٌة واالقتصادٌة ,كما ٌترتب علٌه الكثٌر 

واالجتماعٌة ,وأن تفعٌل معطٌات الموقع والموضع الجٌوبولتٌكً مما ٌنعكس بصورة كبٌرة 
, ومن ثم فأن االثار المترتبة على الموقع  على تعزٌز دور الدولة الستراتٌجً بصورة سلمٌة

الدولة انه ٌتمٌز بالثبات كبقٌة العناصر االخرى الن ,وٌمتاز موقع )تختلؾ بٌن دولة واخرى 
الموقع مكان ثابت على االرض اال ان االهمٌة السٌاسٌة االستراتٌجٌة واالقتصادٌة لها متؽٌرة 

 ةبتؽٌر الزمن اوالً والتقنٌات المستحدثة ثانٌاً وهو رأسمال مكنوز فً النواحً الطبٌعٌة والبشرٌ
افظة بؽداد تقع وسط العراق , وتمتد ما بٌن دائرتً عرض ( ان محٔوٌتضح من الشكل رقم )

(  كما موضح فً  7َ٘, ْٗٗو  َٖ٘, ْٖٗ( شماال وما بٌن خطً طول )  َٓٗ, ْٖٖو  َْْ٘ٗ ,32
 (,ٔشكل )
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 ( ٌوضح موقع بؽداد على الخرٌطةٔشكل )

 قسم البٌانات -المصدر: محافظة بؽداد

وٌحدها من الشمال محافظة صالح الدٌن ودٌالى , ومن الشرق محافظتا دٌالى وواسط , ومن   
فتحدها ( ,0كما ٌتضح من شكل ) جهة الجنوب تحدها محافظة بابل , أما من جهة الؽرب

كم  ٘ٗٗ, حٌث تقع ما بٌن المدن الرئٌسٌة شماالً وجنوًبا, فتبعد عنها البصرة (ٔ)محافظة االنبار
كم.,  ٕٖٓكم وأربٌل على بعد  ٖٓ٘وب, بٌنما تقع شماالً كل من الموصل على بعد إلى الجن

وان  (ٕ)وهً ضمن المناخات الحارة, وٌقسمها نهر دجلة على قسمٌن, وهما: الكرخ والرصافة. 
هذا الموقع لمحافظة بؽداد جعلها تحتل نقطة تجمع جمٌع الطرق البرٌة وانطالقها فً جمٌع 
انحاء البالد, مما جعلها تتمتع بمزاٌا صناعٌة عدٌدة منها سهولة الحصول على المواد االولٌة 

ات من جمٌع انحاء العراق, إذ تعد بؽداد قلب السوق التجاري فً العراق وسهولة تسوٌق المنتج
, كما هو موضح من شكل (ٖ)الى مختلؾ مدن العراق بحكم موقعها المتوسط بٌن المحافظات

(ٕ.) 

إن للموقععع الجؽرافععً دوراً مهمععاً فععً السععلوك االنتخععابً للفععرد ,اذ ان الموقععع الجؽرافععً الممٌععز  
ناطق لبعض المراكز اإلنتخابٌة عامل اٌجابً ومهم لسلوك الفرد فً االنتخابات , ونالحظ ان الم

التً تقع على الطرق الرئٌسعٌة ٌكعون االقبعال علعى االنتخابعات والتصعوٌت فٌهعا  بصعورة كبٌعرة 
بالقٌععاس الععى بقٌعععة المنععاطق البعٌعععدة عععن الطععرق الرئٌسعععٌة اذ ٌكععون اإلقبعععال علععى اإلنتخابعععات 
والتصوٌت ضعٌفاً بسبب موقعهعا الجؽرافعً البعٌعد ونالحعظ ان موقعع محافظعة بؽعداد فعً منطقعة 

 ة خالٌة من االرتفاعات ساعد على اجراء االنتخابات وساعد على حركة الناخبٌن , منبسط

                                                           

ام في محافظة بغداد باستخد,التباين المكاني ألألنواع الكثافات السكانية,رم احمد الجبوري كشيماء ا (1)
 .9,صآلية التربية /ابن رشد بجامعة بغداد ,ماجستير,رسالة ( المعمومات الجغرافيةGISنظم)

(2  ( Le Strange, G., Baghdad during the Abbasid caliphate, Oxford universit  ,1911 , p. 
14. 

 8112وزارة التخطيط ,الجهاز المركزي لالحصاء, (3)
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 ( موقع محافظة بؽداد مع المحافظات المجاورةٕشكل )

المصدر : من عمل الطالب باالعتماد على بٌانات محافظة بؽداد ,قسم التصامٌم ,لعام 
ٕٓٔ2. 
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الطارمٌعة, وجعزء معن محافظعة دٌعالى, ومعن الشعرق اما حعدودها االدارٌعة فتتمثعل شعماالً بقضعاء 
ناحٌة المدائن ونهر دٌالى والنهروان, ومعن الجنعوب المحمودٌعة, امعا معن الؽعرب فٌحعدها مركعز  

. وتقسعم محافظعة بؽعداد العى تسععة اقضعٌة وهعً ) قضعاء  ٔ. ٌالحعظ حعدول(ٗ)قضاء ابعو ؼرٌعب
ضاء المدائن , قضعاء الكاظمٌعة , الصدر , قضاء الرصافة , قضاء الكرخ , قضاء الطارمٌة , ق

 قضاء ابو ؼرٌب , قضاء المحمودٌة (.

 0222( ٌوضح المكونات االدارٌة لمحافظة بغداد 2جدول)

 المصدر من عمل الطالب باالعتماد على بٌانات محافظة بغداد ,قسم التصامٌم ,لعام

( ان قضعاء الكعرخ ٌتكعون معن منعاطق المنصعور والبٌعاع والعدورة وععدد ٔوٌتضح من الجدول )
, وان قضعاء الرصعافة ٌضعم منعاطق الكعرادة ومركعز الرصعافة وبؽعداد الجدٌعدة 1٘ٓٓٓٓسكانه 

نسمة,وٌتكون من مناطق 1ٕٓٓٓٓٓ,اما قضاء الصدر فان عدد سكانه ٓٓٓٓ٘ٓٔوعدد سكانه 
وٌلٌععه قضععاء الكاظمٌععة الععذي ٌضععم منععاطق الحرٌععة والشعععلة ومركععز الععداخل والجععوادر وجمٌلععة, 

 ٓٓٓٓٓٗنسععمة, بعععده قضععاء المحمودٌععة بعععدد سععكان  7ٓٓٓٓٓالكاظمٌععة, وعععدد سععكانه ٌبلععػ 
نسمة ومناطقه هً الٌوسعفٌة واللطٌفٌعة ومركعز المحمودٌعة, امعا قضعاء المعدائن فعان مناطقعه هعً 

نسمة, وقضاء ابو ؼرٌعب وٌبلعػ ععدد  ٓٓٓٓٓٗ ناحٌة الجسر والوحدة والنهروان, وعدد سكانه
وٌضععم منععاطق النصععر والتععامٌم وابوؼرٌععب, وقضععاء االعظمٌععة وعععدد سععكانه  ٓٓٓٓ٘٘سععكانه 

 الؾ نسمة وٌضم مناطق الصلٌخ والقاهرة واالعظمٌة  2٘ٓ

نسعمة  ٖٓٓٓٓ٘واخٌرا قضاء الطارمٌة الذي ٌضم التاجً والمشعاهدة والطارمٌعة وععدد سعكانه 
 (.ٖ(  وشكل )ٔجدول ) كما موضح فً

                                                           

 المجموعة االحصائٌة لعامالمصدر الجمهورٌة العراقٌة , وزارة التخطٌط , الجهاز المركزي لالحصاء , ( ٗ)
ٕٓٔ2 

 السكان المكونات االدارٌة ٕالمساحة كم القضاء

 1٘ٓٓٓٓ الدورة البٌاع المنصور ٕٕٖ الكرخ

 ٓٓٓٓ٘ٓٔ مركز الرصافة بؽداد الجدٌدة الكرادة 2ٙٔ الرصافة

 1ٕٓٓٓٓٓ جمٌلة الجوادر الداخل ٗٙ الصدر

 7ٓٓٓٓٓ مركز الكاظمٌة الشعلة الحرٌة 2٘ٗ الكاظمٌة

 ٓٓٓٓٓٗ مركز المحمودٌة اللطٌفٌة الٌوسفٌة ٕٕٗٔ المحمودٌة

 ٓٓٓٓٓٗ النهروان الوحدة الجسر 77ٕٔ المدائن

 2٘ٓٓٓٓ القاهرة االعظمٌة الصلٌخ 71ٕ االعظمٌة

 ٓٓٓٓ٘٘ ابوؼرٌب التامٌم النصر 7ٕٙ ابوؼرٌب

 ٖٓٓٓٓ٘ الطارمٌة المشاهدة التاجً 1ٖ٘ الطارمٌة
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2ٕٔٓ( التقسٌم االداري لمحافظة بؽداد عام ٖشكل )             

 المصدر محافظة بؽداد / التصمٌم والخرائط.

 ( ٌوضح  اطوال حدود المحافظةٕجدول )

 

 

 

 

بٌانات محافظة بؽداد ,قسم التصامٌم ,لعام المصدر من عمل الطالب باالعتماد على 
ٕٓٔ2 

 

 ( ٌوضح  طول المحافظةٖجدول )

( ٌوضح  اطوال ح المحافظة  مؤشر المركزٌةٗجدول )  

 الطول كم االمتداد

جنوب –شمال   222 

غرب –شرق   222 
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 2ٕٔٓالمصدر من عمل الطالب باالعتماد على بٌانات محافظة بؽداد ,قسم التصامٌم ,لعام 

كم ومن الجنوب  ٕ٘ٔكم ومن الؽرب  ٔ٘ٔان طول الحدود من الشرق ٕالجدول ٌتضح من 
كم.ان طول المحافظة ٖ٘ٗكم وٌكون مجموعها 2ٖكم وطول الحدود من الشمال قد بلػ  1ٖٔ

كم ٔٓٔكم وعرض المحافظة من الشق الى الؽرب قد بلػ ٓٔٔمن الشمال الى الجنوب قد بلػ 
 (.ٖكما هو موضح فً جدول )

( وانه ٌتم حساب مؤشر المركزٌة  وٌتم 2.2ٔان مؤشر المركزٌة بلػ )  ٗالجدول وٌتضح من 
تحدٌد مدى مركزٌة العاصمة االدارٌة للمحافظة عن الوسط الهندسً للمحافظة عن طرٌق 

 -المعادلة االتٌة:

 ٓٓٔ×      أس________________           مؤشر مركزٌة العاصمة =     

 ( مسافات نصؾ القطر2متوسط)                                

 المساحة-ثانٌا 

قضاء -( مقسمة على تسعة قطاعات هً  ٕكم1ٓٗ,2ٔ٘تبلػ مساحة محافظة بؽداد ) 
والطارمٌة  -قضاء المدائن –(71ٕ) قضاء األعظمٌة-(ٕكم ٗٙ) قضاء الصدر-( 2ٙٔ)الرصافة

( وابو ؼرٌب  ٕكمٕٕٗٔ( والمحمودٌة )2٘ٗ( والكاظمٌة )ٕكمٕٕٖ(  والكرخ )ٕكم1ٖ٘)
(, وتتضمن هذه القطاعات عدد من المدن ثم عدد من االحٌاء السكنٌة لعدد اكبر من ٕكم7ٕٙ)

 (٘)المحالت 

فً  بؽداد محافظة , أما من حٌث عدد السكان تأتً (ٙ)مساحة. العراق وهً أصؽر محافظات
 ٓ٘ٔ.2العراق من حٌث عدد السكان إذ ٌبلػ عدد سكانها حوالً المرتبة األولى بٌن محافظات 

وهذا عدد هائل بالقٌاس مساحتها الصؽٌرة ,اذ تعد أقل محافظات  2ٕٔٓملٌون نسمة عام   
 ٘ٗٔسنه  أبو جعفر المنصور العراق من حٌث المساحة ,بنى محافظة بؽداد الخلٌفة العباسً

اصبح صؽر مساحتها ٌشكل عائقاً أمام توسعها العمرانً ,حدثت هناك العدٌد من و  , (7)هجرٌة
من األقضٌة الى محافظة التؽٌرات فً محافظة بؽداد فً العقود الماضٌة والسٌما بعد ضم عدد 

بؽداد والسٌما قضاء المحمودٌة الذي اقتطع من محافظة بابل ,والتاجً الذي اقتطع من محافظة 
وبسبب صؽر  (2)صالح الدٌن والحق بقضاء الطارمٌة ,وقضاء ابو ؼرٌب من محافظة االنبار

                                                           

( فالح حسن عبد القٌسب , مشارٌع انتاج الماء الصافً فً مدٌنة  بؽدا رسالة ماجستٌر , كلٌة االداب , ٘)
 .ٙ,صٕٗٓٓجامعة بؽداد,

( صالح داود سلمان الزبٌدي, االتجاهات المكانٌة لنمو مدٌنة بؽداد , اطروحة دكتوراه ,كلٌة التربٌة ابن  ٙ)
 .ٗٓٔ,ص117ٔرشد, جامعة بؽداد, 

,دار امجد للنشر ,عمان  ٔعباس فاضل السعدي ,أبحاث فً التنمٌة المكانٌة والسكان فً العراق ,ط (7)
 .ٖٗ,ص ٕٙٔٓ,االردن ,

 2ٕٔٓؽداد, / دائرة التصامٌم ,( موقع امانة ب2)

 28 أ س 

N 382 

 22.2 مؤشر المركزٌة=
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ابٌة  فٌسهل المساحة فً محافظة بؽداد وقرب المسافات بٌن سكن الناخبٌن والمراكز اإلنتخ
( ان قضاء الكرخ ٌتكون من مناطق ٌٔتضح من الجدول )حركة الناخٌن الى مراكز التصوٌت, 

, وان قضاء الرصافة ٌضم مناطق الكرادة 1٘ٓٓٓٓالمنصور والبٌاع والدورة وعدد سكانه 
,اما قضاء الصدر فان عدد سكانه ٓٓٓٓ٘ٓٔومركز الرصافة وبؽداد الجدٌدة وعدد سكانه 

مة,وٌتكون من مناطق الداخل والجوادر وجمٌلة,وٌلٌه قضاء الكاظمٌة الذي ٌضم نس1ٕٓٓٓٓٓ
نسمة, بعده قضاء  7ٓٓٓٓٓمناطق الحرٌة والشعلة ومركز الكاظمٌة, وعدد سكانه ٌبلػ 

نسمة ومناطقه هً الٌوسفٌة واللطٌفٌة ومركز المحمودٌة, اما  ٓٓٓٓٓٗالمحمودٌة بعدد سكان 
نسمة,  ٓٓٓٓٓٗناحٌة الجسر والوحدة والنهروان, وعدد سكانه  قضاء المدائن فان مناطقه هً

وٌضم مناطق النصر والتامٌم وابوؼرٌب,  ٓٓٓٓ٘٘وقضاء ابو ؼرٌب وٌبلػ عدد سكانه 
نسمة  ٖٓٓٓٓ٘واخٌرا قضاء الطارمٌة الذي ٌضم التاجً والمشاهدة والطارمٌة وعدد سكانه 

 (.ٕ(  وشكل )ٔكما موضح فً جدول )

 ثالثاً: السطح 

تؤثر العوامل الطبٌعٌة بصورة مباشرة أو ؼٌر مباشرة على العملٌة اإلنتخابٌة وفٌما ٌلً أهم 
 العوامل الطبٌعٌة المؤثرة على االنتخابات فً العراق :

 التضارٌس   

تباٌن أجزاء سطحه بٌن الشمال والجنوب والشرق والؽرب , وٌتفاوت ارتفاع السطح من بضع   
متر فوق سطح البحر فً الشمالً الشرقً وُتَعدُّ التضارٌس  ٖٓٓٙسنتمترات فً الجنوب إلى 

من أكثر العوامل الطبٌعٌة انتشارا وفً الوقت نفسه من أكثرها تأثٌرا فً قوة الدولة سواء كانت 
سهال منبسطا أو أرضا جبلٌة وعرة أو هضاب , وان أي نوع من أنواع التضارٌس ٌستطٌع أن 

 .( 1)ً وبالتالً على النمو السٌاسً للدولة ٌترك أثاره على المظهر الثقاف

 المنطقة الجبلٌة: 

%( من مساحة العراق ٕٓوالتً تقع فً الجزء الشمالً الشرقً من القطر وتحتل حوالً )
%(ضمن المنطقة الجبلٌة العالٌة  الشدٌدة االلتواء , والتً ٌتراوح ٘الكلٌة , منها حوالً )

سطح البحر , بٌنما تحتل منطقة الهضاب و التالل (متر فوق ٖٓٓٙ-ٓٓٓٔارتفاعها بٌن )
( ٓٓٓٔ-ٕٓٓ%( من مساحة العراق , وٌتراوح ارتفاعها بٌن )٘ٔوالسهول المفتوحة حوالً )

 ٓ٘ٔ-2ٓكم( وعرضه بٌن ) ٓٓ٘متر فوق سطح البحر ,وتمتد على شكل قوس طوله حوالً )
 (ٓٔ)كم ( ٌمتد من الشمال الؽربً إلى الجنوب الشرقً

:عبارة عن منطقة وسطى بٌن السهل الرسوبً والمنطقة الجبلٌة حٌث  لمتموجةالمنطقة ا
ٌبدأ مستوى األرض باالرتفاع تدرٌجٌا. تبدأ هذه المنطقة بٌن نهر دجلة شمال مدٌنة 
سامراء ونهر الفرات شمال مدٌنة هٌت وتمتد إلى سورٌا وتركٌا وتعرؾ أٌضا بالجزٌرة 

 .لوقوعها بٌن النهرٌن

                                                           

 ٘٘, ص 121ٔعبد المنعم عبد الوهاب و د. صبري فارس إلهٌتً , الجؽرافٌة السٌاسٌة , جامعة بؽداد ,  -(1)

 . 

,ص  11ٕٔصالح حمٌد الجنابً , د. سعدي علً الؽالب ,جؽرافٌة العراق اإلقلٌمٌة ,جامعة الموصل ,  (ٓٔ)

٘1-ٙٙ . 
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% من مساحة القطر. تقع إلى الجنوب من المنطقة الجبلٌة فٌما تمتد إلى ٘ٔوتحتل حوالً 
الجنوب فتتصل بالسهل الرسوبً من جهة الجنوب. وتفصل بٌنها وبٌن السهل الرسوبً 
مجموعة من المرتفعات أهمها سنجار وإبراهٌم وعدي ومكحول ؼرب الفتحة ,فٌما تشكل تالل 

فتحة وحتى الحدود اإلٌرانٌة, كما تضم مجموعة أخرى من حمرٌن حدودها الجنوبٌة ابتداء من ال
المرتفعات مثل  كانً دومالن ومقلوب وبعشٌقة, وهضاب مثل آشور وكركوك, وسهول مثل 

 .(ٔٔ)حمرٌن وسنجار الشمالً وأربٌل ودٌبكة.

تحوي المنطقة مكامن هامة للنفط أهمها حقول كركوك, واحتٌاطً وافر من معدن الكبرٌت فً 
وللمنطقة أهمٌة بالؽة فً المجال الزراعً حٌث تتركز فً سهول سنجار وأربٌل  المشراق,

مزارع القمح الدٌمٌة الشهٌرة ,كما تعد المنطقة رعوٌة هامة لقطعان األؼنام, وأقٌمت فٌها 
 .مراكز كبٌرة لالستٌطان مثل الموصل وكركوك واربٌل وسواها

 الهضبة الغربٌة :

( من مساحة القطر , وٌتراوح ٘/ٖالعراق وتشؽل حوالً ) تقع الهضبة فً القسم الؽربً من
( متر فوق مستوى سطح البحر وٌختلؾ سطح الهضبة من منطقة ٓٓٓٔ-ٓٓٔارتفاعها بٌن )

إلى أخرى , فبٌنما تكون منبسطة فً بعض المواقع نراها متموجة وتنتشر فٌها بعض الكثبان 
أخرى , وُتَعدُّ الهضبة الؽربٌة من حٌث  الرملٌة وتتخللها بعض المنخفضات واألودٌة فً مناطق

التضارٌس جزء من هضبة جزٌرة العرب , وتمتاز بفقر نباتها الطبٌعً وشحه مصادر المٌاه 
(ٕٔ ) . 

ٌٌا واألردن  تشؽل الهضبة الؽرٌبة القسم الؽرًب من العراق وتمتد مع الحدود الٌساٌسة مع سور
من جهة الشرق وتمتد جنوباً بموازاة مجرى والسعوٌدٌة من جهة الؽرب وحتى السهل الرسوًبً 

نهر الفرات حتى من ٌمٌناء أم قصر على الخلٌج العرًبً وتتجه شماالً شمال الفلوجة ًفً محافظة 
وتحاذي من جهة وتعرؾ بأسم  .األنبار . ثم تعبر المجرى المذكور متجهة نحو الشمال الشرًقً 

دجلة شرقاً الشمال المنطقة شبه الجبلٌٌة ما بٌن ) باٌدٌة الجٌزٌرة (الًتً تنتًه عند مجرى نهر 
 . مكحول وسنجار

 

 السهل الرسوبً : 

( 1ٖٓٓٓوهو سهل نهري دجلة والفرات الذي ٌؽلب على سطحه االستواء وٌشؽل مساحة )
%( من مساحة العراق , وٌمتد على شكل مستطٌل ٌبلػ امتداده من الشمال ٕٔأي حوالً ) ٕكم

كم( , وال ٌتجاوز  ٕٓ٘كم( , وأقصى اتساع له حوالً ) ٓ٘ٙالشرقً )الؽربً إلى الجنوب 
,وُتَعدُّ السهول من أفضل المناطق  ( ٖٔ)م(عن مستوى سطح البحر ٓٓٔأقصى ارتفاع له عن )

لممارسة النشاط االقتصادي والحضاري , وؼالباً ما ٌنحصر الجزء األعظم من النشاط 
فً أراضً منبسطة السطح , لعدم وجود ما ٌعٌق االقتصادي و السٌاسً واالجتماعً للسكان 

المواصالت بٌن أجزاءها , كذلك تعمل المناطق السهلٌة على وجود وحدة ثقافٌة بٌن المواطنٌن 

                                                           

 .7ٙالمصدر نفسه ,ص  (ٔٔ)
محاضرات فً جؽرافٌة العراق الطبٌعٌة والبشرٌة واالقتصادٌة , الطبعة الثانٌة , ( د . جاسم محمد خلؾ ,ٕٔ)

 . 1ٗص  1ٙٔٔ

 .7٘د. صالح الجنابً , د. سعدي علً الؽالب, مصدر سابق, ص -(ٖٔ)
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فً مختلؾ أجزاء اإلقلٌم السٌاسً , كما وتسهل عملٌة اإلشراؾ والسٌطرة السٌاسٌة للحكومة 
هل الرسوبً وسهولة االنتقال بٌن أجزاءه و وكان الستواء سطح الس  ( ٗٔ(على المناطق السهلٌة 

تركز السكان فٌه اثر واضح على توزٌع المراكز اإلنتخابٌة بصورة منتظمة وسهولة الوصول 
إلى هذه المراكز كما كان له اثر اٌجابً فً سهولة نشر الدعاٌة اإلنتخابٌة وتوجٌه السلوك 

ثرها فً رفع نسبة المشاركة فً هذا ألتصوٌتً للناخبٌن باتجاه معٌن , وكان لهذه العوامل أ
 اإلقلٌم.

 العراق من مساحة % ٕٓ مساحة وٌشؽل االستواء سطحه على الذي ٌؽلب الرسوبً والسهل 
 أن) (٘ٔ) كم (651من  أكثر لمسافة والفرات نهر دجلة مجرى طول على مستطٌل بشكل ٌمتد
 لسٌولة االشراؾ والسٌطرة وعملٌة اإلنتخابٌة للعملٌة المناطق أفضل من تعد المنطقة هذه

 المشاركة رفع نسبة فً أثر العامل لهذا وكان فٌه السكان وتركز أجزائه  بٌن االنتقال
 ٓٓٓ.1ٖوٌشكل السطح جزءاً من السهل الرسوبً, إذ تبلػ مساحته الكلٌة بنحو )>اإلنتخابٌة

شمالً  ( مساحة العراق, وٌمتد بنحو شكل مستطٌل بأتجاه٘/ٔ(, اي ماٌشكل حوالً )ٕكم
جنوبً شرقً, مابٌن مدٌنة سامراء على نهر دجلة, ومدٌنة الرمادي على نهر الفرات  –ؼربً 

االٌرانٌة من الشرق, والهضبة الؽربٌة من الؽرب, والخلٌج  –من الشمال, والحدود العراقٌة 
اذ ٌمتاز السهل ( 7ٔ)وتقع جمٌع محافظة بؽداد داخل السهل الرسوبً. (ٙٔ)العربً من الجنوب.

لرسوبً بانبساط أرضه فً معظم اجزائة, وانعدام المرتفعات فٌه, باستثناء بعض المرتفعات ا
 (ٗالواطئة فً بعض المناطق كما ٌتضح من شكل )

 

 
 
 
 

 
 
 

 (  شكل توضح محافظة بؽداد السهل الرسوبًٗشكل )
 2ٕٔٓالمصدر: من عمل الطالب باالعتماد على بٌانات وزارة التخطٌط 

االراضً المرتفعة فً محافظة بؽداد ضمن الجعزء القرٌعب معن تقعاطع شعارع األمعٌن وتقع اكثر 
م( فوق مستوى سطح البحر,  ٖٙ.1ٖالمؤدي الى جسر الشهداء, إذ ٌصل ارتفاعها الى حوالً )

الكوت قعرب  –بٌنما أوطأ االراضً ضمن المنطقة الواقعة بجوار معسكر الرشٌد وطرٌق بؽداد 

                                                           

 .  ٙ٘-٘٘( د. عبد المنعم عبد الوهاب و د. صبري فارس إلهٌتً , مصدر سابق , ص ٗٔ)
 

,ص  11ٖٔصالح حمٌد الجنابً و سعدي عملً الؽالب ,جؽرافٌة العراق اإلقلٌمٌة , جامعة ) الموصل ,  -(٘ٔ)
7 
, العععراق دراسععة اقلٌمٌععة, الجععزء االول, مدٌرٌععة دار الكتععب, جامعععة وآخععرونمحمععد ازهععر سعععٌد السععماك,  (ٙٔ)

 .ٕٙ, ص 12٘ٔالموصل, 

 .ٕٗ, ص1ٕٙٔول, مطبعة األدٌب البؽدادٌة, بؽداد, احمد سوسة, فٌضانات بؽداد فً التأرٌخ, الجزء اال (7ٔ)
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, إن ارتفاععات (2ٔ)م( فعوق مسعتوى سعطح البحعر ٖٔصل ارتفاعها العى )منطقة الزعفرانٌة, إذ ٌ
 االجزاء المختلفة من مدٌنة بؽداد جاءت على النحو االتً:.

 م(. 2ٖ – ٖٖبلدٌة الكاظمٌة تراوحت ارتفاعات سطحها ما بٌن )-ٔ
 م(. ٖٙ – ٖٖبلدٌة االعظمٌة تراوحت ارتفاعات سطحها ما بٌن )-ٕ
بمععا فٌهععا منععاطق العلوٌععة, والمسععبح, ومعسععكر الرشععٌد, والزعفرانٌععة, بلدٌععة الكععرادة الشععرقٌة -ٖ

 م(. ٖٙ – ٖٔوالرستمٌة, تراوحت ارتفاعات سطحها ما بٌن )
امعععا ارتفاععععات بلدٌعععة المنصعععور, ومنعععاطق الوشعععاد, وسعععكان ؼربعععً بؽعععداد, وكعععرادة معععرٌم, -

 – ٖٖها معابٌن )والٌرموك, والداوودي, والمناطق القرٌبة منهعا, فقعد تراوحعت ارتفاععات سعطح
م(, وهً تتشابه فعً االرتفعاع معع بلدٌعة االعظمٌعة, فعً حعٌن كانعت اوطعأ اراضعً محافظعة  ٖٙ

بؽععداد تقععع فععً الكععرادة الشععرقٌة, ومعسععكر الرشععٌد, والرسععتمٌة, والزعفرانٌععة, وبؽععداد الجدٌععدة, 
 (.٘كما موضح فً شكل )        ( 1ٔ) م( ٖٔوالمناطق المحٌطة بقناة الجٌد, إذ تصل الى )

وٌعد نهر دجلة المصدر المائً الرئٌس الذي ٌزود جزء كبٌر من مناطق العراق بالمٌاه والسعٌما 
محافظعة بؽعداد, فقعد كعان قعدٌماً ومعاٌزال لعه دور كبٌعر فعً اسعتقرار السعكان, وسعد حاجعاتهم مععن 

منعاطق المتطلبات االساسٌة والسٌما الزراعٌة والصناعٌة, فلوال هذا الشرٌان الذي ٌؽعذي جمٌعع 
,وٌعد السطح عامل مهم  (ٕٓ)بؽداد الكثٌفة السكان, لما نشأت المدن, ونمت, وتوسعت وتطورت.

ومؤثر فً سلوك الفرد االنتخعابً ,اذ نالحعظ أن المنعاطق المنسعبطة والسعٌما فعً محافظعة بؽعداد 
ز ٌكععون اإلقبععال علععى االنتخابععات كبٌععراً ألنععه ٌسععهل علععى النععاخبٌن تععنقلهم وذهععابهم الععى المراكعع

 اإلنتخابٌة , وبالتالً زٌادة مشاركة األفراد فً التصوٌت لالنتخابات.

 

 

 

 

 2ٕٔٓ( خطوط االرتفاعات المتساوٌة لمحافظة بؽداد لعام ٘شكل )

 2ٕٔٓالمصدر:  من عمل الطالب باالعتماد على بٌانات امانة محافظة بؽداد لعام     

 

 

 

 

                                                           

( , 17ٙٔ,مطبعة األزهر , ٔعباس فاضل السعدي محافظة بؽداد , دراسة فً جؽرافٌة السكان ,ط (2ٔ)

 ٙ٘ص
مٌسععاء صععالح صععروط الالمععً, التبععاٌن المكععانً للصععناعات الملوثععة فععً مدٌنععة بؽععداد وآثععاره البٌئٌععة, رسععالة  (1ٔ)

 .ٕٓ, ص 7ٕٓٓابن رشد, جامعة بؽداد,  –ماجستٌر, ؼٌر منشورة, كلٌة التربٌة 

)
20 ( Al-Ansari, N.;  Adamo, 2018, op.cit. &: Al-Ansari, N.; Adamo, 2018b.op.cit. 



 المجلة العلمٌة بكلٌة اآلداب العدد 34 لسنة 0202 
 

ٔٗ 
 

 

  -المناخ:–رابعا 

معدل عناصر الطقس وتحلٌله من حرارة, وضعؽط, ورٌعاح واشععاع, ٌعرؾ المناخ بأنه دراسة  
وتسععاقط, , لمنطقععة معٌنععة, ولمععدة زمنٌععة تزٌععد عععن العععام, لععذلك فالمنععاخ هععو معععدل مجمععل حالععة 

   (ٕٔ)الجو.

وٌتدخل المناخ بشكل مباشر وؼٌر مباشر فً تحدٌد قٌمة الدولة وكٌانها السٌاسعً , فبعالرؼم معن 
العصر الحدٌث إال أن اإلنسان لم ٌستطع أن ٌسٌطر على المناخ سٌطرة تطور الفكر البشري فً 

, فما ال شك أن تفاوت الظروؾ المناخٌة قد أدى  منذ وقعت مبكعر ( ٕٕ)تامة , بسبب قوى الطبٌعة
إلى اختالؾ نقطة البداٌة بٌن المجتمعات اإلنسانٌة للتحرك نحو التطور والتقدم,  وارتبطت أقعدم 

 (.ٖٕ) فً العالم بالنظم المناخٌة األكثر إعتداالً المجتمعات السٌاسٌة 

وللمناخ تأثٌر مباشر وؼٌر مباشر فً توزٌع السكان , إذ ٌؤثر بصورة مباشـرة من خالل تأثٌره 
فً اإلنسان وفعالٌاتِه ونشاطِه. أما تأثٌره ؼٌر مباشر فٌكون من خـالل التأثٌر فً التربة والحٌاة 

 .(ٕٗ)لهاالنباتٌة والزراعة وطبٌعة استؽال

حٌث أن للمناخ دخعل كبٌعر فعً توجٌعه النشعاط البشعري واسعتقرار السعكان وتوزٌعع مراكعز الثقعل 
, خاصعة فعً أوقعات االنتخابعات بإعتبعار أن العملٌعة اإلنتخابٌعة (ٕ٘)والقدرة على التفاعل السٌاسعً

هً أحد أنواع األنشطة البشرٌة وأن الظروؾ المناخٌة هً التً تحدد األجواء المناسعبة إلجعراء 
وٌقع العراق فً القسم الجنوبً الؽربً تلك العملٌة فً أي بلد , ومدى تفاعل الناخب معها نفسٌاً 

مالً الشرقً من شبه الجزٌرة العربٌة والى الشمال الؽربعً معن الخلعٌج من قارة آسٌا والقسم الش
ٌتععأثر كثٌععراً بالكتععل الهوائٌععة العربععً وبسععبب المسععاحة الهائلععة لقععارة آسععٌا فمنععاخ محافظععة بؽععداد 

المتكونة فوق آسٌا خالل الصٌؾ والشتاء ان لدراسة المناخ اهمٌة كبرى لكل منطقة جؽرافٌة. إذ 
ن النواحً الطبٌعٌة األخعرى التعً تكعون مرتبطعة بالمنعاخ. وٌعكعس لنعا النشعاط ٌفسر لنا الكثٌر م

البشري فً جوانبه المختلفة من حٌث السكن, والملبس, والبنعاء والحصعول علعى المعواد الؽذائٌعة 
و للمناخ تأثٌر مباشر وؼٌر مباشر فً توزٌع السكان , إذ ٌؤثر بصورة مباشـرة من خعالل  (ٕٙ).

أما تأثٌره ؼٌر مباشر فٌكعون معن خعـالل التعأثٌر فعً التربعة .وفعالٌاتِه ونشاطهِ  تأثٌره فً اإلنسان
وتععؤثر عناصععر المنععاخ فععً الظععواهر البٌئٌععة , (7ٕ)والحٌععاة النباتٌععة والزراعععة وطبٌعععة إسععتؽاللها

لمنطقة ما, وتتمثل فً كمٌة سقوط االمطار وشدتها, وشدة الرٌاح واتجاهها, ودرجات الحرارة, 
ة التً تؤثر فً مقدار التبخر, وتعتمد هذه العوامل على الموقع الجؽرافعً, وكمٌعة ونسبة الرطوب

                                                           
جامعة بؽداد,  –قصً عبد المجٌد السامرائً, مناخ العراق الماضً والحاضر, مجلة اآلداب, كلٌة اآلداب  (ٕٔ)

 .1ٓٔ, ص ٕٓٓٓ, ٓ٘العدد 
( حسٌن حمزة بندقجً , الدولـة دراسة تحلٌلٌة فـً مبادئ الجؽرافٌة السٌاسٌة , الطبعة الثالثـة , المطبعة ٕٕ)

 . ٘ٗ-ٗٗ, ص 12ٔٔلعزٌز , السعودٌة , ا  الفنٌة الحدٌثة , جامعة الملك عبد
( عمر الفاروق سٌد رجب , الجؽرافٌة السٌاسٌة , مطابع مجموعة شركات الهالل , جامعة عٌن الشمس , ٖٕ)

 . 2ٕ, ص12٘ٔمصـر , 
( , 17ٙٔ,مطبعة األزهر ,) ٔعباس فاضل السعدي ,) محافظة بؽداد دراسة فً جؽرافٌة السكان (, ,ط) (ٕٗ
 ٙ٘ص

 .ٗٔٔ, ص 11٘ٔحجازي محمد , الجؽرافٌة السٌاسٌة , دار النهضة العربٌة , القاهرة , ( محمد ٕ٘)
, 1ٙ1ٔابراهٌم المشهدانً, محاضرات فً جؽرافٌة العالم العربً, الجزء االول, مطبعة اسعد, بؽداد,  (ٕٙ)

 .ٖٔص
)27 ) Gleen T. Trewartha , Agreography of population word Patterns’ New york 

, 1969, P. 82 
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الطاقة الحرارٌة المستلمة من مصعدرها العرئٌس )الشعمس(, وعلعى طبٌععة حركعة الكتعل الهوائٌعة 
 المحٌطة باألرض مع القرب, والبعد عن البحر, ونوع التربة, وكثافة الؽطاء النباتً.

عوامعل المسعببة لالختالفعات الواضعحة فعً الكثافعات السعكانٌة فعً مختلعؾ الوأن المناخ ٌععد معن  
عامل مهم وٌعد من ابرز العوامل الجؽرافٌة السٌاسٌة المؤثرة فً سٌاسعة , وهو (2ٕ)أجـزاء العالم

الدولة وفً وضعها الجؽرافً السٌاسً وفً قوتها وفً ضععفها ,اذ نالحعظ أن العدول القوٌعة فعً 
ٌا فً المناطق المعتدلة والمناطق الباردة فعً حعٌن تقعع العدول الضععٌفة ؼالب االحٌان تقع جؽراف

 فً المناطق الحارة, ومن هذه العناصر المناخٌة ما ٌأتً:.

تعتبر درجة الحرارة من أبرز العناصر المناخٌة التً لها أثر مباشر فً درجة الحرارة : -ٔ
تععتحكم فععً جمٌععع توزٌععع صععور الحٌععاة المختلفععة علععى سععطح األرض, فضععالً عععن كونهععا 

تععرؾ الحعرارة  (1ٕ)العناصر المناخٌة األخرى, سواء بطرٌقعة مباشعرة او ؼٌعر مباشعرة.
بأنها شكُل من أشكال الطاقة وكمٌتها التً بأمكانها جعل األشٌاء أكثر حرارة. امعا درجعة 

وحرارة الهواء ناتجة من االشعاع  (ٖٓ)الحرارة فأنها تبٌن لنا حالة تسخٌن المادة وشدتها.
رضععً. وفععً ضععوء ذلععك فععأن انتععاج االرض مععن الحععرارة, ٌختلععؾ كثٌععراً بععٌن سععطح اال

الٌابس وسطح الماء. وأن االنتاج فً كل دائرة عرض على حدة ٌختلؾ فً أماكنها تبععاً 
 .(ٖٔ) لالختالؾ المكانً فً الخصائص الحرارٌة

 (المعدل الشهري لدرجة الحرارة )بالمقٌاس المئوي %( لمحافظة بؽداد٘جدول )
 2ٕٔٓ-112ٔلعام

                                                           

 (ٔٙٔ,ص12ٕٔ( فوزي سهاونة , مبادئ الدٌموؼرافٌا , األردن , الطبعة األولى , 2ٕ)
عبد العزٌز طرٌح شرؾ, الجؽرافٌة المناخٌة والنباتٌة, الجزء االول, الطبعة الثالثة, مطبعة المصري,  (1ٕ)

 .ٖ٘, ص 1ٙٔٔاالسكندرٌة, 
, ص ٕٔٓٓصباح محمود الراوي وعدنان هزاع البٌاتً, اسس علم المناخ, دار الكتب, جامعة الموصل,  (ٖٓ)

77. 
كرٌم دراغ محمد العوابد, التحلٌل الموضعً للتباٌنات المناخٌة المكانٌة فً العراق, اطروحة دكتوراه, ؼٌر  (ٖٔ)

 ٓٙ, ص 111ٔمنشورة, كلٌة اآلداب, جامعة بؽداد, 

 

 الشهر 

 الصؽرى العظمى المعدل الشهري

المعععععععععدل  2ٕٔٓ
 العام

المعععععععدل  2ٕٔٓ
 العام

المعدل  2ٕٔٓ
 العام

 4.3 4.2 28.8 23.2 2.0 2.2 ٌناٌر

 8.0 3.0 22.4 22.2 22.3 24.0 فبراٌر

 2.0 22.3 00.2 03.2 2..2 23.0 مارس

 23.2 28.4 02.2 02.3 00.8 02.2 ابرٌل

 22.3 04.3 4..4 42.2 02.3 42.8 ماٌو

 00.2 ..08 32.0 30.2 40.4 43.8 ٌونٌو
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المصدر: جمهورٌة العراق, وزارة التخطٌط والتعاون االنمائً, الجهاز المركزي لألحصاء 
 2ٕٔٓوتكنلوجٌا المعلومات, المجموعة االحصائٌة السنوٌة لعام 

 

 

 

 

 

 

 

 ( ٌوضح درجة الحرارة فً المحافظة6شكل )

 2ٕٔٓباالعتماد على بٌانات محافظة بؽداد ,قسم التصامٌم ,لعام المصدر من عمل الطالب 

 

, أن درجة الحرارة فً محافظة بؽعداد فعً شعهر معاٌو الشعهر العذي ٙوجدول  1ٌتضح من شكل 
تجععري فٌععه االنتخابععات الحععرارة تكععون فٌععه معتدلععة نسععبٌا لٌسععت مرتفعععة وال منخفضععة اي فععً 

داٌة فصل الصٌؾ وتكون الحرارة مالئمعة ومناسعبة مستوٌات مناسبة لحركة المواطنٌن وتعتبر ب
 الجراء وٌساعد فً اجراء االنتخابات  وذهاب الناخبٌن للتصوٌت.

 الرٌاح -4

 08.2 03.8 34.2 33.8 43.3 0..4 ٌولٌو

 04.2 03.2 34.3 33.2 44.2 48.3 اؼسطس

 02.2 04.2 32.2 30.2 42.0 40.2 سبتمبر

 28.3 22.4 44.2 32.2 03.2 0..0 اكتوبر

 ٕ.1 ٓ.1 2.ٖٕ ٓ.ٕ٘ ٔ.ٙٔ 7.ٙٔ نوفمبر

 ٕ.٘ ٘.ٗ ٓ.7ٔ ٘.2ٔ 2.ٓٔ ٙ.ٓٔ دٌسمبر
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الرٌععاح هععً أجععزاء متحركععة مععن الؽععالؾ الجععوي حركععة طبٌعٌععة فععً إتجاهععات مختلفععة وبمقععادٌر 
إن للمعلومات الخاصة بالرٌاح أهمٌة بالؽة فعً حعل الكثٌعر معن المسعائل  (ٕٖ)مختلفة من السرعة.

وتعد محافظة بؽداد من المحافظعات التعً  (ٖٖ)المتعلقة بخطط التنمٌة الجارٌة فً البلدان المختلفة.
تتمٌز بأنخفاض معدالت سرعة الرٌاح فٌها, وذلك لوقوعه فعً نطعاق منظومعات الضعؽط الععالً 

لمنخفض الحراري الموسمً صٌفاً, وهاتان المنظومتان ال تساعدان علعى شبه المداري شتاًء, وا
هبوب رٌاح قوٌة , بأستثناء الحاالت الجوٌة التً تحدث فٌهعا المنخفضعات الجوٌعة خعالل فصعلً 

ان الرٌاح السائدة التً تهب على محافظة بؽداد هً رٌاح شعمالٌة ؼربٌعة, إذ  (ٖٗ)الشتاء والربٌع.
%( وأعلعى نسعبة للرٌعاح الؽربٌعة فعً شعهر ٌونٌعو ٘.27شعهر ابرٌعل )تكون أعلى نسبة لهعا فعً 

%( فععً شععهر ابرٌععل, أن لكععل نععوع مععن هععذه ٘.ٕٔ%( وكانععت نسععبة الرٌععاح الشععمالٌة )ٗ.ٗٗ)
الرٌاح صفاتها ولكن ال ٌمنع من سٌادة الرٌاح الشمالٌة الؽربٌعة المتمٌعزة فهعً تعؤثر فعً المنعاخ, 

مناخ محافظة بؽداد؛ ألنها تمتاز بإنخفاض درجة حرارتهعا  وللرٌاح الشمالٌة الؽربٌة أثر مهم فً
.كمعا موضعح فعً (ٖ٘)النسبً وجفافهعا, وتكعون السعماء عنعد هبوبهعا صعافٌة خعالل فصعل الشعتاء. 

 (.7جدول رقم ) 

 .-2ٕٔٓ-112ٔ( المعدالت الشهرٌة لسرعة الرٌاح م/ ثا فً محافظة بؽداد لعام 6جدول )

 

 

م/ ثا(, وتأخذ سرعة  ٖ.ٖ(, أن المعدل السنوي لسرعة الرٌاح بلػ )ٙوٌتضح من جدول رقم )
بشكل تدرٌجً من شهر مارس وابرٌل وماٌو, وٌونٌو, وحتى اؼسطس . إذ ٌبلػ الرٌاح بالزٌادة 

م/ثا(, على التوالً, فً حٌن  ٖ.ٗ, 1.ٗاقصى حد لسرعة الرٌاح خالل شهري ٌونٌو , ٌولٌو )
 م/ثا(, على التوالً. ٗ.ٕ, 1.ٕسجل أدنى مستوى لسرعة الرٌاح خالل شهري دٌسمبر وٌناٌر )

 

 

 

 

                                                           
 .1ٙٔ, ص11ٔٔاهٌم شرٌؾ,  جؽرافٌة الطقس, الكتاب االول, دار الحكمة, بؽداد, ابراهٌم ابر (ٕٖ)
احمد سعٌد حدٌد  وفاضل باقر الحسنً وحازم توفٌق العانً, المناخ المحلً, مدٌرٌة دار الكتب, جامعة (ٖٖ)

 .2ٖ, ص12ٕٔالموصل, 
االردن,  –قصي عبد المجيد السامرائي, المناخ واالقاليم المناخية, دار اليازوري لمنشر والتوزيع,عمان  (34)

 .111, ص 8112
-41, ص 1999خطاب صكار العاني ونوري خميل البرازي, جغرافية العراق, مطبعة جامعة بغداد, بغداد,  (35)

41. 

المعدل  دٌسمبر نوفمبر اكتوبر سبتمبر اغسطس ٌولٌو ٌونٌو ماٌو ابرٌل مارس فبراٌر ٌناٌر الشهر
 السنوي

سرعة 
 الرٌاح

0.3 4.0 4.0 4.3 3.4 3.2 3.4 4.4 4.2 0.2 0.. 0.2 4.4 

-1992وزارة النقل والمواصالت, الهيئة العامة لألنواء الجوية والرصد الزلزالي, قسم المناخ والرصد الزلزالي, بيانات غير منشورة لعام  المصدر:
8112. 
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 ٌوضح سرعة الرٌاح م / ثا( 22شكل رقم )

 المصدر من عمل الطالب باالعتماد على بٌانات محافظة بؽداد

وتعد سرعة الرٌاح عنصر مؤثر فً حركة الناس  وتكون الرٌاح فً شهر ماٌو سرعتها معتدلة 
 ومناسبة ؛ مما ٌساعد على ذهاب الناخبٌن إلى مراكز االنتخاب .

 
 األمطار -3

بؽداد بصورة خاصة والععراق بصعورة عامعة ٌعأتً معظعم مطرهعا إن كل المحطات فً محافظة 
السنوي خالل فصل الشتاء وتتزاٌعد مععدالت المطعر الشعتوي تعدرٌجٌاً معن الجنعوب نحعو الشعمال 

ملعم 21ملم وفً السهول الواطئة ٗٙوٌبلػ معدل كمٌة المطر الشتوي فً إقلٌم الصحراء الؽربٌة 
ملم وفً االقلٌم الجبلعً 2ٕٓمٌة فً اإلقلٌم شبه الجبلً ملم وتبلػ هذه الك٘٘ٔوفً إقلٌم الجزٌرة 

وإن أكثر الشهور مطراً هو شهر ٌناٌر بسبب التكرار العالً للمنخفضعات الرطبعة   (ٖٙ)ملم ٗٓ٘
خالل هذا الشهر وألن هذا الشهر هو أكثر االشهر برودة ممعا ٌشعجع علعى تكعاثؾ الؽٌعوم بشعكل 

هور مطعراً فهعو اكتعوبر بسعبب الفعروق الحرارٌعة بعٌن كبٌر وسقوط االمطار الؽزٌرة اما اقل الش
, ان االمطار فً هذا الشعهر قلٌلعة ,ولألمطعار أثعر مهعم ومعؤثر فعً االنتخابعات (7ٖ)الكتل الهوائٌة

والسٌما عندما ٌتم توقٌت االنتخابات فً وقت سقوط االمطار فأن ذلك ٌعؤدي العى ععدم مشعاركة 
ق محافظة بؽعداد شعوارعها ؼٌعر مرصعوفة وععدم السكان فً االنتخابات والسٌما أن بعض مناط

وجود مجاري لتصرٌؾ مٌاه األمطار وبالتالً فإن أي سقوط لألمطار ٌؤثر على حركعة األفعراد 
 وبالتالً على نتائج التصوٌت

 
 
 
 
 
 
 

 )ملٌمتر( 2ٕٔٓ-112ٔ(  معدل  قوط االمطار وكمٌتها فً محافظة بؽداد خالل سنة 7جدول )
 

                                                           
 . 1ٗ,ص 122ٔ,مطبعة جامعة البصرة ,  ,جامعة البصرة ٔعلً حسٌن الشلد ,مناخ العراق ,ط(ٖٙ)
 .ٖٕٖ,ص  ٖٕٔٓ,بؽداد , ٔساالر علً الدٌزًٌ ,مناخ العراق القدٌم والمعاصر ,ط(7ٖ)

 كمٌة االمطار المعدل العام الشهر

 40.0 ...0 ٌناٌر

 22.2 3..2 فبراٌر
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 ( ملمتر.ٔ.ٓ: األمطار اقل من ) TRالمصدر : مجموع المعدل الشهري العام.  
 
 

 

 

 ( ٌوضح كمٌة االمطار ملم8شكل )

 2ٕٔٓالمصدر من عمل الطالب باالعتماد على بٌانات هٌئة االنواء الجوٌة ,لعام 

ان مععدة تسععاقط االمطععار فععً محافظععة بؽععداد, تتركععز فععً اشععهر دٌسععمبر ,  ٌٔٔتضععح مععن شععكل 
وفبراٌر  وتصل اعلى كمٌة فً التساقط فعً ٌنعاٌر إذ ٌبلعػ المععدل الععام لسعقوط االمطعار بحعدود 

ملم(, وهً تمثل بذلك إحدى شعهور الشعتاء البعاردة, ثعم ٌلٌعه فعً كمٌعة التسعاقط المطعري  ٙ.ٕٙ)
ملععم(, امععا أقععل االشععهر  1.7ٔشععهر دٌسععمبر, وٌبلععػ المعععدل العععام لألمطععار السععاقطة فععً حععدود )

 التً تنعدم او تقل بشكل ملحوظ كمٌة التساقط هً شهري ٌولٌو واؼسطس.مطراً 

تبٌن معن  أن أمطعار محافظعة بؽعداد تمتعاز بقلتهعا وفصعلٌة تسعاقطها, إذ تتركعز فعً فصعل الشعتاء 
وتنعععدم خععالل فصععل الصععٌؾ, وأن األمطععار لهععا تععأثٌر نسععبً علععى الناخععب ألنهععا قلٌلععة السععقوط  

ذي ٌتم فٌعه االنتخابعات وتكعون هنعاك سعهولة فعً حركعة النعاخبٌن ونادرة فً شهر ماٌو  الشهر ال
 وذهابهم الى التصوٌت.

 الخالصة

ان للموقع الجؽرافً دوراً مهماً فً السلوك االنتخابً للفرد ,إذ أن الموقع الجؽرافً الممٌز  
اطق لبعض المراكز اإلنتخابٌة عامل إٌجابً ومهم لسلوك الفرد فً االنتخابات , ونالحظ أن المن

التً تقع على الطرق الرئٌسٌة ٌكون االقبال على اإلنتخابات والتصوٌت بصورة كبٌرة بالقٌاس 

 23.2 22.4 مارس

 03.2 28.4 ابرل

 3.4 4.3 ماٌو

 2.2 2.2 ٌونٌو

 2.2 2.2 ٌولٌو

 2.2 2.2 اغسطس

 2.2 2.2 سبتمبر

 . TR 8.2 اكتوبر

 2.2 23.3 نوفمبر

 0.2 22.3 دٌسمبر

 22.0 *222.4 المعدل السنوي
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الى بقٌة المناطق البعٌدة عن الطرق الرئٌسٌة إذ ٌكون اإلقبال على التصوٌت ضعٌفاً بسبب 
 موقعها الجؽرافً البعٌد .

نقلهم ومن ثم ٌؤثر اٌجابا فً اما السطح فإن استوائه وإنبساطه ٌساعدان على حركة الناخبٌن وت
 عملٌة التصوٌت واختٌار المرشحٌن.

كما أن المناخ  فً محافظة بؽداد بعناصره ٌؤثر بصورة كبٌرة على سلوك األفراد وعلى نتائج 
التصوٌت إذ نالحظ أن فً الظروؾ المناخٌة المعتدلة من حٌث الحرارة والرٌاح قلة تساقط  

نجد أن المناخ فً محافظة الى اقبال الناس على التصوٌت  و األمطار والرطوبة المعتدلة تؤدي
بؽداد  وكعامل مؤثر فً العملٌة اإلنتخابٌة كان مؤثراً فً عملٌة المشاركة السٌاسٌة ودرجة 
اإلقبال على العملٌة اإلنتخابٌة والتصوٌت فً منطقة الدراسة ,بسبب اعتدال المناخ وتناسب 

الجو معتدال نسبٌاً ازدادت نسبة المقترعٌن وساعد على  درجة الحراة  وبصفة عامة كلما كان
 تحرك الناخبٌن وتوجههم الى محطات االنتخاب .

 النتائج:

بما أن االنتخابات ظاهرة سٌاسٌة بشرٌة المنشأ فإنها تتأثر بالعوامل الجؽرافٌة والتً تعد بمثابة 
االجتماعٌة واالقتصادٌة  نواتج لتفاعل عناصر البٌئة الجؽرافٌة , مثل المسافة والمستوٌات

للسكان, واتضح من خالل الدراسة ان للسطح عامل مهم وتاثٌره اٌجابٌا فً سلوك الفرد 
االنتخابً ,اذ نالحظ ان المناطق المنسبطة والسٌما فً محافظة بؽداد ٌكون االقبال على 

كان بات, واالنتخابات كبٌراً بسبب استواء السطح والمناخ فقد كان مالئما الجراء االنتخا
 .الدور المؤثر على السلوك التصوٌتً للناخب العراقً والبشرٌة  للعوامل الجؽرافٌة ) الطبٌعٌة

 التوصٌات:

 توصً الدراسة :

 .أن تكون مراكز االنتخابات قرٌبة من سكن المواطنٌن 

 .ٌجب توافر وسائل نقل لنقل المواطنٌن من سكنهم إلى مراكز االنتخابات 

  االنتخابات فً أجواء مالئمة من حٌث درجات الحرارة واألمطار ضرورة أن تجري
 والرٌاح.

 المصادر والمراجع:

عبد الزهرة شلد العتابً , توجهات تركٌا نحو اقطار الخلٌج العربً , دار الشؤون الثقافٌة ,  (ٔ
 .  ٔ, ص ٕٕٓٓ, بؽداد ,العراق ,  ٔط

كثافات السكانٌة,فً محافظة بؽداد شٌماء اكرم احمد الجبوري ,التباٌن المكانً ألألنواع ال (ٕ
( المعلومات الجؽرافٌة,رسالة ماجستٌر, آلٌة التربٌة /ابن رشد بجامعة GISباستخدام نظم) 

 .1بؽداد,ص
3) (1  ( Le Strange, G., Baghdad during the Abbasid caliphate, Oxford 

universit  ,ٔ1ٓٓ , p. 14. 
 2ٕٔٓوزارة التخطٌط ,الجهاز المركزي لالحصاء, (ٗ
المصدر الجمهورٌة العراقٌة , وزارة التخطٌط , الجهاز المركزي لالحصاء , المجموعة  (٘

 2ٕٔٓاالحصائٌة لعام 
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فالح حسن عبد القٌسب , مشارٌع انتاج الماء الصافً فً مدٌنة  بؽدا رسالة ماجستٌر , كلٌة  (ٙ
 .ٙ,صٕٗٓٓاالداب , جامعة بؽداد,

لنمو مدٌنة بؽداد , اطروحة دكتوراه ,كلٌة  صالح داود سلمان الزبٌدي, االتجاهات المكانٌة (7
 .ٗٓٔ,ص117ٔالتربٌة ابن رشد, جامعة بؽداد, 

,دار امجد للنشر  ٔعباس فاضل السعدي ,أبحاث فً التنمٌة المكانٌة والسكان فً العراق ,ط (2
 .ٖٗ,ص ٕٙٔٓ,عمان ,االردن ,

 2ٕٔٓموقع امانة بؽداد, / دائرة التصامٌم , (1
اسٌة , جامعة د. صبري فارس إلهٌتً , الجؽرافٌة السٌ عبد المنعم عبد الوهاب و - (ٓٔ

 . ٘٘, ص 121ٔبؽداد , 
صالح حمٌد الجنابً , د. سعدي علً الؽالب ,جؽرافٌة العراق اإلقلٌمٌة ,جامعة    (ٔٔ

 . ٙٙ-1٘,ص  11ٕٔالموصل ,
 .7ٙالمصدر نفسه ,ص  (ٕٔ
د . جاسم محمد خلؾ ,محاضرات فً جؽرافٌة العراق الطبٌعٌة والبشرٌة واالقتصادٌة  (ٖٔ

 . 1ٗص  1ٙٔٔ, الطبعة الثانٌة , 
 .7٘د. صالح الجنابً , د. سعدي علً الؽالب, مصدر سابق, ص - (ٗٔ
 .  ٙ٘-٘٘د. عبد المنعم عبد الوهاب و د. صبري فارس إلهٌتً , مصدر سابق , ص  (٘ٔ

 
سعدي عملً الؽالب ,جؽرافٌة العراق اإلقلٌمٌة , جامعة )  صالح حمٌد الجنابً و - (ٙٔ

 7,ص  11ٖٔالموصل , 
محمد ازهر سعٌد السماك, وآخرون, الععراق دراسعة اقلٌمٌعة, الجعزء االول, مدٌرٌعة  (ٔ) (7ٔ

 .ٕٙ, ص 12٘ٔدار الكتب, جامعة الموصل, 
دٌعة, بؽعداد, احمد سوسعة, فٌضعانات بؽعداد فعً التعأرٌخ, الجعزء االول, مطبععة األدٌعب البؽدا (2ٔ

 .ٕٗ, ص1ٕٙٔ

,مطبعة األزهر ٔعباس فاضل السعدي محافظة بؽداد , دراسة فً جؽرافٌة السكان ,ط (1ٔ
 ٙ٘( , ص17ٙٔ, 

مٌسعاء صععالح صععروط الالمعً, التبععاٌن المكععانً للصعناعات الملوثععة فععً مدٌنعة بؽععداد وآثععاره  (ٕٓ
, ص 7ٕٓٓؽعداد, ابعن رشعد, جامععة ب –البٌئٌة, رسالة ماجستٌر, ؼٌر منشورة, كلٌة التربٌة 

ٕٓ. 

21) )1 (Al-Ansari, N.;  Adamo, 2018, op.cit. &: Al-Ansari, N.; 
Adamo, 2018b.op.cit. 

 –قصً عبد المجٌد السامرائً, مناخ العراق الماضً والحاضر, مجلة اآلداب, كلٌة اآلداب  (ٕٕ
 .1ٓٔ, ص ٕٓٓٓ, ٓ٘جامعة بؽداد, العدد 

فـً مبادئ الجؽرافٌة السٌاسٌة , الطبعة الثالثـة حسٌن حمزة بندقجً , الدولـة دراسة تحلٌلٌة  (ٖٕ
 . ٘ٗ-ٗٗ, ص 12ٔٔالعزٌز , السعودٌة ,   , المطبعة الفنٌة الحدٌثة , جامعة الملك عبد

عمر الفاروق سٌد رجب , الجؽرافٌة السٌاسٌة , مطابع مجموعة شركات الهالل , جامعة  (ٕٗ
 . 2ٕ, ص12٘ٔعٌن الشمس , مصـر , 

,مطبعة ٔمحافظة بؽداد دراسة فً جؽرافٌة السكان (, ,طعباس فاضل السعدي ,)  (ٕ٘
 ٙ٘( , ص17ٙٔاألزهر ,) 

,  11٘ٔمحمد حجازي محمد , الجؽرافٌة السٌاسٌة , دار النهضة العربٌة , القاهرة ,  (ٕٙ
 .ٗٔٔص
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ابراهٌم المشهدانً, محاضرات فً جؽرافٌة العالم العربً, الجزء االول, مطبعة اسعد,  (7ٕ
 .ٖٔ, ص1ٙ1ٔبؽداد, 

28) Gleen T. Trewartha , Agreography of population word 
Patterns’ New york , 1969, P. 82 

 (ٔٙٔ,ص12ٕٔفوزي سهاونة , مبادئ الدٌموؼرافٌا , األردن , الطبعة األولى ,  (1ٕ
عبد العزٌز طرٌح شرؾ, الجؽرافٌة المناخٌة والنباتٌة, الجزء االول, الطبعة الثالثة,  (ٖٓ

 .ٖ٘, ص 1ٙٔٔ مطبعة المصري, االسكندرٌة,
صباح محمود الراوي وعدنان هزاع البٌاتً, اسس علم المناخ, دار الكتب, جامعة  (ٖٔ

 .77, ص ٕٔٓٓالموصل, 
كرٌم دراغ محمد العوابد, التحلٌل الموضعً للتباٌنات المناخٌة المكانٌة فً العراق,  (ٕٖ

 ٓٙ, ص 111ٔاطروحة دكتوراه, ؼٌر منشورة, كلٌة اآلداب, جامعة بؽداد, 
, 11ٔٔابراهٌم شرٌؾ,  جؽرافٌة الطقس, الكتاب االول, دار الحكمة, بؽداد,  ابراهٌم (ٖٖ

 .1ٙٔص
احمد سعٌد حدٌد  وفاضل باقر الحسنً وحازم توفٌق العانً, المناخ المحلً, مدٌرٌة  (ٖٗ

 .2ٖ, ص12ٕٔدار الكتب, جامعة الموصل, 
للنشر والتوزٌع,عمان قصً عبد المجٌد السامرائً, المناخ واالقالٌم المناخٌة, دار الٌازوري  (ٖ٘

 .ٓٓٔ, ص 2ٕٓٓاالردن,  –
خطاب صكار العانً ونوري خلٌل البرازي, جؽرافٌة العراق, مطبعة جامعة بؽداد,  (ٖٙ

 .ٔٗ-ٓٗ, ص 171ٔبؽداد, 
,جامعة البصرة  ,مطبعة جامعة البصرة  ٔعلً حسٌن الشلد ,مناخ العراق ,ط (7ٖ

 . 1ٗ,ص 122ٔ,
 .ٖٕٖ,ص  ٖٕٔٓ,بؽداد , ٔالمعاصر ,طساالر علً الدٌزًٌ ,مناخ العراق القدٌم و (2ٖ
جمهورٌة العراق, وزارة التخطٌط والتعاون االنمائً, الجهاز المركزي لألحصاء  (1ٖ

 .2ٕٔٓوتكنلوجٌا المعلومات, المجموعة االحصائٌة السنوٌة لعام 
 .ٔ٘علً حسٌن الشلد , مناخ العراق ,المصدر السابق, ص (ٓٗ
الطبٌعً, نشاطها االقتصادي, جانبها عباس فاضل السعدي, جؽرافٌة العراق )اطارها ) (ٔٗ

 7ٖالبشري(, مصدر سابق, ص 
 ابراهٌم ابراهٌم شرٌؾ,  جؽرافٌة الطقس, الكتاب االول, دار الحكم (ٕٗ

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 المجلة العلمٌة بكلٌة اآلداب العدد 34 لسنة 0202 
 

ٕٖ 
 

 

Natural factors affecting the voting behavior of the 2018 Iraqi voter 

for Baghdad Governorate 

(Analytical study in political geography) 
By  

Sadek KHazem Hashem Almozaany 

Prof. Mohamed Zaki Alsedemy  

Professor of Economic Geography,Faculty of Arts,Tanta Unversity 

 
Dr.Ahmed Abo elyzed Habib 

 

Assistant Professor of Economic Geography,Faculty of Arts,Tanta 
Unversity 

 

 

Abstract : 

The specific geographical location, next to correct the areas 

located on the main roads close to the elections and voting. The 

turnout for voting is weak due to its remote geographical location 

then they are supposed to excel in the voting process. 

Climate in Baghdad Governorate, some climatic factors and some 
voting results in the vote, we find climate in Baghdad Governorate. 
As an influencing factor in the elections the percentage increases 
in the percentage in the percentage that indicates the calculation 

of the index, and their directing to the polling stations 

Keywrds: Geographical location ,Space, the climate 
 


