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 تحليل التوزيع المكاني للسكان في محافظة حضرموت
 

  صباؿ أضبد زلمد عوضد.                                                                           
 غرافياقسم اجلباألستاذ ادلشارؾ                                                                                         

              جامعة عدف، كلية اآلداب                                                                                                    

  :الملخص
(،  2ألف كم 524%( من مساحة اليمن )30زلافظة حضرموت بكرب مساحتها؛ إذ تشكل ) تتميز

يف احملافظة خصائص مكانية تفسر تركز السكاف يف مساحات زلدودة، كاف لشكل امتداد سطح األرض 
تصاؿ الحالت احلواجز الطبيعية )ادلرتفعات، والصحراء( دوف ا إذووجود فراغ سكاين يف مساحات شاسعة؛ 

احلضري، وإىل جانب أشكاؿ سطح األرض ىناؾ عوامل أخرى أسهمت يف توزيع السكاف، أعلها: اذباىات 
 على زيادةوادلياه والزراعة، والصناعات واحلرؼ السائدة، والتجارة واخلدمات، وشبكة النقل، النمو السكاين، 

 العامل الديٍت، فكاف لذلك أثره يف ظلط توزيع السكاف، وربديد اذباىات انتشارىم ادلكاين.   
  :مقدمة

ىر ية، فهو يدرس الظواالتوزيع ادلكاين للظواىر اجلغراف يفمن بُت أبرز وظائف علم اجلغرافيا أنو يؤثر 
، دلعرفة التباينات يف ىاوتفسَت  لغرض وصف العالقات ادلكانية السكانية وربليلها ادلختلفة على سطح األرض؛

ذلك يعطي انطباًعا مباشرًا عن وزف تلك و ، اإلقليمتوزيع التجمعات السكانية، ومدى انتشارىا على صفحة 
مراكز سكانية، ذلك ألف احلجم يرتبط بالوظائف اليت تقدـ ، وأعليتها كاإلقليمالتجمعات يف الدولة أو 

 . (1)للسكاف
من  اسكاهنفقد زاد عدد  ،2014 -1973خالؿ ادلّدة  سكانًيا كبَتًاا ظلوً  زلافظة حضرموتشهدت 

 -األبعاد ادلكانية األمر الذي أثر يف  ،%3 سنوي دبعدؿ ظلو ،مليوف نسمة 1.3إىل  نسمة ألف 491
 األول المحوررئيسة للدراسة؛ فيعرض  ثالثة زلاور ؽلكن ربديد ولتحليل تلك األبعاد،، افظةيف احمل السكانية

 ،التوزيع ادلكاين ألحجامهم ، ودراسة2014عاـ للمحافظة يف األقاليم الطبيعية ل للسكاف ادلكاين التوزيعربليل 
ادلكاين للمراكز  توزيعال ربليل أظلاط الثانيالمحور  عرضوي ، حبسب ادلديريات يف احملافظة،وكثافتهم

فيدرس  الثالث المحور، أما افظةمديريات احمل حبسبسكاف ال توزيع وقياس مدى التفاوت يف االستيطانية،
 .نتشارىم يف احملافظةجلغرايف الا االذباه، و السكاف نطاؽ تركزادلركزي للمراكز االستيطانية، و  ادلوقع ربديد
 :الدراسة أهمية

توزيع اليف  ،جبانب توجهات اسًتاتيجيات التنمية يف زلافظة حضرموت، سكافلل سريعالنمو ال أسهم
وادلناطق احلضرية إىل توافر  تركز مشروعات التنمية االقتصادية واالجتماعية يف ادلدف أدىكما  لسكاف،دلكاين لا

السكاف  اؿانتقإىل إمكانية احلصوؿ على فرص العمل، وزيادة مستويات األجور والدخل وادلعيشة، ما أدى 
، كما أسهمت مصادر ادلياه والًتبة الصاحلة للزراعة لوادي حضرموت سكافالًتكز لتشكل نطاًقا رئيًسا ل، إليها
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يف انتشار ادلراكز االستيطانية على امتداد رلاريو، اليت شكلت نطاًقا ثانويًا لًتكز السكاف، يف حُت زبلو 
ية، لتشكل نطاًقا للتشتت السكاين، وذلك ألسباب عدة، ادلراكز االستيطان مساحات واسعة يف احملافظة من

منها: شح ادلصادر ادلائية، وعدـ صالحية الًتبة للزراعة، وقلة حصتها من مشروعات التنمية، وغياب اخلدمات 
 .السيما التعليمية والصحية

من  ،2014زلافظة حضرموت عاـ يف السكانية  -ربليل األبعاد ادلكانية ىذه الدراسة يف أعلية  تكمن
أوزاف أحجاـ السكاف،  وربديد ،احملافظة الطبيعية يف على وفق األقاليمسكاف كاين للتوزيع ادلالكشف عن ال

ربديد  على ادلكاين للسكاف، زيادة توزيعالط ظل كذا ربليل، و حبسب مديريات احملافظة ادلكانية كثافتهمونطاقات  
 اجلغرايف النتشارىم.المتداد ، واتركزىمونطاؽ  ،للسكاف ادلكاين توزيعال اذباه
 :الدراسةف هد

-1973للمّدة  ىذه الدراسة إىل الكشف عن تطور حجم السكاف يف زلافظة حضرموت تسعى
، على وفق أقاليمها 2014السكانية وربليلها يف احملافظة يف عاـ  -، ودراسة األبعاد ادلكانية 2014

ظلط توزيع السكاف، وكثافتهم، ونطاؽ تركزىم ادلكاين  ربديدالطبيعية، وتقسيماهتا اإلدارية )ادلديريات(، وكذا 
 حبسب مديريات احملافظة.

 :الدراسةمشكلة 
إف سكاف زلافظة حضرموت ال يتوزعوف بشكل متجانس يف أقاليمها الطبيعية، وال يف الوحدات اإلدارية 

يادة الطبيعية للسكاف، وكذا نتيجة لتباين خصائصها الطبيعية، وتفاوت مستوى الز التابعة ذلا )ادلديريات(؛ 
ما اختالؼ مستوى اذلجرة القادمة إليها، إضافة إىل تباين مستوى التنمية االقتصادية واالجتماعية، واخلدمات، 

، شلا يستوجب العمل ، يف إثر سوء توزيع السكافيف احملافظةالسكانية  –تسبب يف اختالؿ األبعاد ادلكانية 
 % فأكثر(.3ة مستقباًل، السيما أف احملافظة تتميز بالنمو العايل للسكاف دبعدؿ )على ادلوازنة ادلكانية السكاني

 :الحدود المكانية لمنطقة الدراسة وتقسيمها اإلداري
كربى احملافظات من حيث   زلافظة حضرموت عدتوعشرين زلافظة، و  لى اثنتُتتنقسم اليمن إداريًا ع

 اجلهةيف تقع زلافظة حضرموت و مساحة اليمن، % من 30تشكل و ، 2كم160830تصل إىل  ادلساحة؛ إذ
خطي طوؿ و ، مشااًل  °19 - °14′2بُت دائريت عرض ما حداثياهتا اجلغرافية إسبتد و ، الشرقية من اليمن

، خليج عدفو  ربّدىا من الشماؿ ادلملكة العربية السعودية، ومن اجلنوب حبر العربو  ،شرًقا 52° -19′46°
 زلافظة حضرموت (، وتتشكلاجلوؼ، ومأرب، وشبوة)زلافظات: الغرب  ، ومنزلافظة ادلهرةومن الشرؽ 

 .(1) رقم ريطةاخل كما يفمديرية،   28من  إداريًا
، وألف عملية التمثيل 2014تعتمد الدراسة على بيانات السكاف يف مديريات زلافظة حضرموت لعاـ 

اخلرائط على شكل نقاط كمية، فقد اجلغرايف لتوزيع السكاف، وربليل أظلاط توزيعهم، يتطلب ربديدىا يف 
 اختَتت مراكز ادلديريات، لتمثل الوزف لعدد السكاف يف كل مديرية.



 

245 

 (7م. الرقن التسلسلي )2021(، ديسوبر 2الوجلد الرابع، العدد ) ISSN:2708-3659هجلت الريبى للعلوم اإلًسبًيت والتطبيقيت،  

 

 عوضد صباؿ أضبد زلمد. زلافظة حضرموت يف التوزيع ادلكاين للسكاف ربليل

 4112( انًىقع انًكاًَ نًحافظة حضريىت وتقسًٍها اإلداري نعاو 1انخرٌطة رقى )

امل وتقسيماهتا اإلدارية ، وخرائط دوؿ العGIS10.5يف برنامج  ةتوافر ادل دوؿ العاملط ائادلصدر: الباحث باالعتماد على خر 
 .https://www.diva-gis.org/gdata  من موقع

 :في محافظة حضرموت سكانال حجمتطور  :أوًل 
، مث 1973ألف نسمة عاـ  491شهدت زلافظة حضرموت ظلًوا سكانًيا سريًعا؛ إذ بلغ عدد سكاهنا 

، واستمر ىذا النمو يف تزايده ليتخطى حاجز ادلليوف نسمة يف عاـ 1994مة عاـ ألف نس 756زاد إىل 
% من سكاف اليمن، ما يعٍت أف السكاف قد تضاعف 5مليوف نسمة، بنسبة  1.3، إذ قّدر حبوايل 2014

 .(1 رقم اجلدوؿعددىم مرتُت خالؿ أربعُت عاًما )يعرضها 
 .(2014-1773لمدة )في ا محافظة حضرموتفي  سكانال حجم( تطور 1الجدول )

 انًٍٍ سكاٌ% ن ىيعذل انًُ سكاٌانعذد  انعاو

1791 491304 - 7.5 

1711 626293 1.9 5.7 

1772 755631 3.2 5.2 

4112 984436 3.1 5.2 

4112 1323000 3 5.3 

 :اآليت الباحث باالعتماد على :صدرادل

https://www.diva-gis.org/gdata
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، 1988عاـ ل كتاب اإلحصاء السنوي  حصاء،اجلهاز ادلركزي لإلية، الدؽلقراطية الشعب صبهورية اليمن -1
 .47(، ص2، 1جداوؿ ) ،1999، العدد السادس

اجلمهورية اليمنية، اجلهاز ادلركزي لإلحصاء، النتائج النهائية للتعداد العاـ للسكاف وادلساكن وادلنشآت،  -2
 .106، ص2006، التقرير الثاين، اخلصائص الدؽلوغرافية للسكاف، 2004لعاـ 

 -2005كزي لإلحصاء، اإلسقاطات السكانية للمحافظات يف اجلمهورية اليمنية، للمدة )اجلهاز ادلر  -3
2025.) 

 -1994% خالؿ ادلّدة )3إذ بلغ  ؛يعد معدؿ النمو السكاين يف حضرموت من ادلعدالت ادلرتفعة
الطبيعية  العوامل ادلؤثرة  يف النمو السكاين حملافظة حضرموت، صلد أف الزيادة يللمت رب(، وإذا ما 2014

تلك الزيادة  ، وترتبط()قل عنها أثرًا اذلجرة القادمة إىل احملافظةأساًسا يف ذلك النمو، وتللسكاف قد أسهمت 
ومنها: الوفيات،  معدؿيف تدين مباشرة اليت أثرت  ةواالجتماعي ةاالقتصاديالعوامل عدد من ب ،سكافالطبيعية لل

ادلواليد، نتيجة ضعف  معدالت ارتفاعمع بقاء  والدخل، ،الصحية الرعايةو التعليم،  التحسن النسيب دلستويات
زيادة سوؽ العمل، والزواج ادلبكر، وقلة مشاركة ادلرأة يف ، لتأخر يف دخوؿ رلاؿ الصناعةااذليكل التعليمي، و 

% من سكاف 54اخلصائص البيئية للمجتمع، ادلتمثلة بزيادة سكاف الريف، الذين يشكلوف نسبة  على
 .احملافظة

 :حضرموتفي محافظة  المكاني اإلقليمي للسكان التوزيع :ثانًيا
الذي  ،ادلرتفعات الغربية إقليم :أوًل ىي: رئيسة،  أقاليملى أربعة ع ليمنيف ا الطبيعية األقاليم تنقسم

 ثالثًا:، من السكاف %24.5ضم وي ،السهوؿ الساحلية إقليم ثانًيا:، اليمن % من سكاف70نسبة ب أثرستي
 قدري الصحراوي، اإلقليم رابًعا:، من السكاف %3.5وي حوايل وػل )ىضبة حضرموت(، اذلضبة الشرقية إقليم

  .()%1 ايلحبو  سكانو
تشكل وبذلك  ،2كم  160830إذ تبلغ مساحتها  الواسع؛ غرايفاجل ىاامتدادب زلافظة حضرموت تتصف

السهوؿ إقليم  ىي:و ريسية لليمن، طبيعية تضا أقاليمثالثة ضمن تقع  ما جعلها ،% من مساحة اليمن30
ونتيجة ، الصحراوي مشااًل  واإلقليم)ىضبة حضرموت( يف الوسط،  اذلضبة الشرقيةإقليم و  ،اجنوبً  الساحلية

 وكثر ،يف أرجائها كافةية ادلراكز االستيطان فقد تناثر توزيعحملافظة، وتنوع مظاىر سطحها، التساع مساحة ا
ادلراكز،   يف غالبية تلك ، الذي يقلالسكاف قد أثر ذلك يف عددو  ،تيطانًيامركزًا اس 3187 ليصل إىلعددىا 

 بسبب وجود احملددات الطبيعية، اليت حالت دوف توسعها، كما أثرت ،عمرانًيا تصغر مساحتها ادلستغلة كما
إىل  القدرة على إيصاؿ اخلدمات يف مدى ادلراكزالكم اذلائل من ووجود ذلك  دلساحة الواسعة للمحافظة،ا

 .السكاف
زلافظة يف  وللحصوؿ على نتائج موضوعية لتحليل التوزيع ادلكاين للسكاف حبسب األقاليم الطبيعية

وإسقاطها  ،2014عاـ ل راكز االستيطانيةتلك ادل تعتمد الدراسة على حصر أعداد السكاف يف ،حضرموت
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يف تلك  سكافكاين للتوزيع ادلالحوؿ لمحافظة؛ وذلك للخروج بنتائج موضوعية األقاليم الطبيعية ل على خريطة
 اآلتيُت: ،(2)، واخلريطة رقم (2) رقم اجلدوؿ، كما يف األقاليم

 2014( التوزيع اإلقليمي للسكان في محافظة حضرموت على وفق التضاريس لعام 2الجدول رقم )

 األقانٍى
 يراكزعذد 

 االستٍطاٌ

% 

 
ىانًساحة/ ك

4
 % عذد انسكاٌ % 

 35.7 472000 2.4 3932 16.8 534 م انساحهًانسه

 62 820000 43.9 70575 79.4 2532 هضبة حضريىت

 2.3 31000 53.7 86323 3.8 121 انصحراوي

 100 1323000 100 160830 100 3187 جًانًاإل

حصاء، وزارة التخطيط والتعاوف الدويل، اجلهاز ادلركزي لإلالباحث باالعتماد على: تقديرات السكاف من احتساب  ادلصدر:
 التقرير األوؿ حملافظة حضرموت. ،2004للسكاف وادلساكن وادلنشآت، عاـ  لتعداد العاـانتائج 
 يف ، باالعتماد على: أدوات التحليل ادلكاينحبسب األقاليم الطبيعية السكاف وتوزيعقياس ادلساحة،  -

 .GIS10.5برنامج 
 .2014عام لت ( التوزيع اإلقليمي للسكان في محافظة حضرمو 2) رقم الخريطة

حملافظة حضرموت، من  وادلرئيات الفضائية، GIS10.5يف برنامج  أدوات التحليل ادلكاين :ادلصدر: الباحث باالعتماد على
 .(2018أبريل  5)بتاريخ ، www.USGS.gov :ادلساحة اجليولوجية األمريكيةذليئة  ادلوقع االلكًتوين

وأف  حضرموت، زلافظةيف  طبيعية أقاليم ثالثة ( وجود2رقم )واخلريطة  ،(2) رقم اجلدوؿ لٌّ منيبُت ك  
 :كما يأيت ،يتوزعوف فيها بنسب غَت متجانسة السكاف

http://www.usgs.gov/
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 :إقليم الهضبة الشرقية )هضبة حضرموت( -1
كز وبالنصيب األوفر من مرا  %،62 نسبةتستأثر ىضبة حضرموت بالوزف الكبَت للسكاف يف احملافظة ب

اليت ، 2كم  70575%، وعلى الرغم من اتساع  مساحة اذلضبة اليت تصل إىل 79االستيطاف البشرية بنسبة 
% من 10ة، ال تتجاوز زلدود يف مساحة تنتشر ادلستوطنات البشرية % من مساحة احملافظة، فإف  44ل تشك

، كما يتبُت % من ادلساحة90شكل ادلستوطنات، اليت تمن  ةاخلالي ادلساحة اهمساحة اذلضبة، وتزيد علي
صالبة التكوين  والسبب يعود إىل؛ التناقص التدرغلي لعدد ادلستوطنات البشرية مع زيادة ارتفاع اذلضبة

وقلة ادلوارد ادلائية، وندرة الًتبة  فأكثر،مًت  500ارتفاع ، السيما عند شديدىا الضلدار الصخري للهضبة، وا
مستوطنات بشرية  أو ظهور، بل وتضع حًدا للتوسع العمراين ،اة استغالذلمكانيالصاحلة للزراعة، شلا حاؿ دوف إ

 .جديدة
ىضبتُت منفصلتُت: لى ع تلك اذلضبة من الغرب إىل الشرؽ، ويقسمها ()ؼلًتؽ وادي حضرموت 
ىضبة حضرموت الشمالية، الثانية: ـ، و 2100إىل  ارتفاعها اليت يصل: ىضبة حضرموت اجلنوبية، األولى

؛ إذ شكلت ادلستوطنات البشريةالوادي كعامل رئيس يف تركز وتربز أعلية ـ، 1200ارتفاعها حوايل  اليت يبلغ
مياه الوادي والًتبة الصاحلة للزراعة على جانبيو أساًسا لنشوء ادلستوطنات البشرية، كما أثر رلرى الوادي 

موازيًا  لتشكل ظلطًا خطًيا رى،ك اجملذل غالبيتها مع امتداد ؛ إذ تًتكزادلستوطناتتلك  الرئيس يف ظلط انتشار
كما يتضح أثر عامل سطح األرض يف ذلك النمط اخلطي لتوزيع ادلستوطنات البشرية، إذ تؤثر اذلضبة   ،دلساره

يف كمية اإلشعاع الشمسي الواصل إىل سطح األرض، فالسفوح الشمالية للهضبة أكثر تلقًيا لإلشعاع 
ألشعة الشمس، وتقل عنها السفوح اجلنوبية، اليت تقع يف ظل  تهاالشمسي وخباصة يف فصل الصيف، دلواجه

الشمس، وىذا ما جعل سكاف وادي حضرموت، وادلناطق اجملاورة ذلا يتخذوف من تلك السفوح اجلنوبية 
إداريًا  ادلستوطناتتلك غالبية مناطق لسكناىم، دبستوى أكرب، ويقل عنو ادلستوى يف السفوح الشمالية، وتتبع 

يف بطوف صغَتة احلجم وادلبعثرة،  ادلستوطنات البشرية، كما تنتشر (سيئوف، وترمي، وشباـ، والقطن)ت: دلديريا
رخية، و بن علي، و العُت، و عمد، و عدـ، و دوعن، ): ىذه األودية، جنوبًا أىمو الوادي،  ادلتفرعة من األودية
ى توافر ادلياه، والًتبة الصاحلة إىل (، وقد أدثيب، وعيديدو نعاـ، و سر، و جعيمة، و ىينن، ): ومشااًل ، (ومنوب

 .انتشار مراكز االستيطاف البشرية، وتطور حرفة الزراعة فيها
 :إقليم السهل الساحلي -2

يبدأ و خليج عدف وحبر العرب،  باذباهية، ىا اجلنوبحدود حملافظة حضرموت السهل الساحلي شكلي
ؽلتد السهل ، و ، عند أقداـ ادلرتفعات مشااًل امًتً  200ارتفاع  إىل جنوبًا خط الساحل الصفر عند من وارتفاع

إذ يقل أحيانًا إىل حد  ؛ضلو الداخل كم، ويتفاوت امتداده  280ب مسافة من الشرؽ إىل الغر  الساحلي
إىل  قصاىاتصل أالصفر، يف أماكن تقدـ ادلرتفعات ضلو البحر جنوبًا، ويزيد أحيانًا أخرى دبسافات سلتلفة، 

 من مساحة احملافظة. %2.5َتة جًدا ال تتجاوز نسبة صغ كم، كما أف مساحتو  10
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من  %36ضم ؛ إذ يعاؿ   فإف الًتكز السكاين فيو ،السهل الساحلي إقليم مساحةصغر وعلى الرغم من 
اخلطي  ادلستوطنات البشرية، اليت ازبذت من االمتداد توزيع ل قد أثر يفطويل للسهولعل الشكل الالسكاف، 
، يزاوؿ سكاهنا ادلهن واحلرؼ ادلختلفة، مركزًا استيطانًيا 534 اليت يصل عددىا إىل، ظلطًا النتشارىا الشريطي

  ، وأعماؿ اخلدمات.والصناعة ،أعلها: التجارة
 

و منإذ تتم  ؛ميناء ادلكال التجاري، الذي يؤدي دورًا مهًما يف النشاط التجاري اإلقليميف ىذا  يوجد
كال ا يوجد ميناء الضبة لتصدير النفط، الذي يسهم مع ميناء ادلعمليات االستَتاد والتصدير للمحافظة، كم

شر كثَت من القرى، اليت يزاوؿ سكاهنا تتنيف تطور النشاط االقتصادي للمحافظة خاصة، واليمن عامة، كما 
 (. القرف، ومصينعةو ، والشحر، وقصيعر، ميفع برـو)مهنة الصيد البحري، وأعلها: 

 

 :اإلقليم الصحراوي -3
 ،اجنوبً باذباه زلافظة حضرموت الصحراوي االمتداد الطبيعي لصحراء الربع اخلايل  قليماإليشكل 

الصحراوي أكرب  اإلقليم ، ويعدها الشرقي والغريبي، ومشالالشماؿ جهة ىضبة حضرموتليتداخل مع أطراؼ 
افظة، وىو % من مساحة احمل54تشكل نسبة ، 2كم  86323دبساحة تصل إىل  ،احملافظةالطبيعية يف  األقاليم

، ويسود اجلفاؼ، كما يندر فيو درجة احلرارة، وترتفع الًتبة الرملية والكثباف ، تنتشر فيوأرض مقفرةعبارة عن 
وجود مساحات واسعة من ما تسبب يف ، مباشرة بعد سقوط ادلطر إالّ  احلشائشولذلك ال تنمو ، رىطوؿ ادلط

دلستوطنات البشرية من اخلدمات، كالتعليم، والصحة، احملافظة غَت مأىولة بالسكاف، فضاًل عن قلة نصيب ا
   .وطرؽ النقل

نسبة تشكل  مستوطنة، 161بلغ تعدًدا قلياًل من ادلستوطنات البشرية؛ إذ  الصحراوي اإلقليميضم 
%، 2.3نسبة صغَتة من السكاف تبلغ  ، وتضم ىذه ادلستوطناتيف احملافظة البشرية ادلستوطنات% من 3.8

 متباعدةبعثر لتوزيعها، كما أهنا ادلنمط ، ولذلك تتخذ الواسعة مساحةيف  نات يف ىذا اإلقليمادلستوط تنتشرو 
بالقرب من الواحات، ورلاري األودية القادمة من ىضبة حضرموت الشمالية،  فهي توجد، ادلسافات فيما بينها

 الرعي. اليت تصب يف الصحراء، وىو ما حدا بالسكاف إىل مزاولة حرفة
طار العاـ للتوزيع ن اإل، ضمطبيعية أقاليم ثالثةيف  يتضح أف سكاف زلافظة حضرموت يتوزعوفشلا تقدـ 

خل حوض وادي دألشكاؿ سطح األرض يف احملافظة، ي التقسيم احملليللسكاف يف اليمن، إاّل أف  اإلقليمي
تو حوايل تبلغ مساح ،حوضو سهاًل فيضًيا شبو مستو   إذ يشكل ؛حضرموت ضمن نطاؽ السهوؿ الداخلية

يف  عامل ادلرتفعاتأثر  يقل، يف حُت تركز ادلستوطنات البشريةل يف السه ما يشَت إىل أعلية ،2كم  20400
نسبة بادلرتفعات  أثر فيوتستالذي  يف اليمن، اإلقليمي للسكاف، وذلك على نقيض التوزيع انتشار ادلستوطنات

فر ادلياه، والًتبة اخلصبة، اليت ساعدت على قياـ تواوسبب ذلك يعود إىل اعتداؿ ادلناخ، و ، % من السكاف70
 .من نشوء ادلستوطنات البشرية وتطورىاومكنت  ،الزراعة
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  :في مديريات محافظة حضرموت لسكانألحجام االتوزيع المكاني  :ثالثًا
مدى التباين الكبَت لنمط توزيع أحجاـ السكاف بُت مديريات زلافظة  (3)رقم اخلريطة  يتضح من

أحجاـ السكاف  وجود ويزيد عليوجد الًتكز احملدود ألحجاـ السكاف العالية، ؛ إذ يو 2014لعاـ حضرموت 
، أعلها: تباين معدالت الزيادة الطبيعية للسكاف بُت متعددة بعواملذلك يرتبط و ادلتوسطة وادلنخفضة، 

إىل  إضافةاالقتصادي، ادلديريات، وتباين معدالت اذلجرة القادمة إليها وادلغادرة منها، ومستوى التطور 
 اليت تقدـ للسكاف. ادلساحة الصاحلة للعمراف، واخلدمات الوظيفية

 .2014عام لأحجام السكان في مديريات محافظة حضرموت  وتباين توزيعاألبعاد المكانية ل( 3) رقم الخريطة

 (.1) حق رقملادلبيانات ، و GIS10.5برنامج  باستخداـ: الباحث رجعادل
الطبيعية والبشرية يف مديريات زلافظة حضرموت، دبدى تركز السكاف يف بعض أثرت اخلصائص 

ادلؤشرات  خصائص ادلديريات، ؽلكن استخالص على وفق(، و 3) رقم اخلريطة منادلديريات دوف سواىا، و 
 :التحليلية اآلتية

رب ك  تبط%، وير 19بنسبة  زلافظة حضرموت سكاف يقارب طبسا يً سكان تشكل مدينة ادلكال ثقاًل  -1
من بقية مناطق زلافظة حضرموت واحملافظات اليمنية  لسكافدبدى استقطاهبا ل السكاينحجمها 

 ومن مث تركزت فيها معظم استثمارات التنمية احلضرية، كما أدى إذ تعد عاصمة احملافظة، ؛األخرى
تنشيط حركة و  ،التجاري وحبر العرب جنوبًا، إىل سبّيزىا بالنشاط ،ىا البحري ادلطل على خليج عدفميناؤ 

 التعليمية والصحية. الوظائف تطور عنفضال العمراف، 



 

251 

 (7م. الرقن التسلسلي )2021(، ديسوبر 2الوجلد الرابع، العدد ) ISSN:2708-3659هجلت الريبى للعلوم اإلًسبًيت والتطبيقيت،  

 

 عوضد صباؿ أضبد زلمد. زلافظة حضرموت يف التوزيع ادلكاين للسكاف ربليل

% من سكاف زلافظة حضرموت، 10.4إذ تضم  ؛تأيت مديرية سيئوف ثانية بالوزف للحجم السكاين -2
وتقع مكانًيا وسط احملافظة، ولعل أسباب زيادة نسبة السكاف يف مديرية سيئوف، ترجع إىل عاصمتها 

العاصمة الثانية للمحافظة، ويطلق عليها عاصمة وادي حضرموت، وتًتكز فيها مدينة سيئوف اليت تعد 
الوظائف اإلدارية ادلتوافرة يف مدينة ادلكال عاصمة احملافظة، اليت من شأهنا تقدمي اخلدمات اإلدارية 
لسكاف ادلدف والقرى السيما ادلنتشرة على وادي حضرموت، ومشاؿ ىضبة حضرموت، وذلك للمسافة 

 كم وأكثر.  200اليت تفصلهم عن العاصمة، اليت تصل إىل  الكبَتة
% من 2.01إذ يشكل سكاهنا  من مثيلو يف مديرية سيئوف؛ يقًتب حجم السكاف يف مديرية ترمي -3

مدف وادي  ممدينة ترمي من أىوتعد عاصمتها  سكاف زلافظة حضرموت، كما ربدىا من جهة الشرؽ،
الدينية  ادلدينة فهي سبثل كاهنا إىل أعليتها الدينية،وترجع زيادة س ،سيئوفمدينة بعد  ،حضرموت

تحفيظ بوالزوايا ادلتخصصة  ،أ قيمت فيها األربطة العلمية كماحلضرموت منذ القرف الرابع اذلجري،  
مسجًدا، ما يشكل عامل جذب  لفئة من  360وينتشر فيها  ،سنة ..0القرآف منذ أكثر من 

يف  همت أعليتها الدينيةأسواليمن عامة، ومن خارج اليمن، وقد السكاف احملليُت على مستوى احملافظة 
 .2010عالهنا عاصمة الثقافة اإلسالمية للمنطقة العربية عاـ إ

 ألف نسمة( 10ـ سلتلفة، وتقل أعداد السكاف عن )أحجايتوزع بقية السكاف يف ادلديريات األخرى ب -4
رماه، )ست مديريات، ىي:  يفبنطاؽ متصل  سبتد ؛ إذيف اجلهة الشمالية والشمالية الغربية حلضرموت

% 2نسمة، بنسبة  27190تشكل مًعا ، و (زمنخ ومنوخو  ،القفو الصيعر،و حجر و العرب، و شبود، و 
فرص النشاط من إصبايل السكاف، ولعل البيئة الصحراوية السائدة يف تلك ادلديريات، وضعف 

سكاف، وتباعد ال، ما تسبب يف قلة عدد اليت حّدت من توسعها العمراينديتو فيها، وزلدو  االقتصادي
 السكانية. للمراكزالتوزيع ادلكاين 

 :للكثافة العامة للسكان في مديريات محافظة حضرموتالتوزيع المكاني  :رابًعا
سبثل الكثافة العامة للسكاف توزيع السكاف يف احليز ادلكاين الذي يعيشوف فيو، وتعطي مؤشرًا عن مدى 

 م يف ذلك احليز.تركز السكاف أو تشتته
/  نسمة 8إذ بلغت ) ؛ادلنخفضة يةكثافة السكانالتعد زلافظة حضرموت من احملافظات اليمنية ذات 

وال تقل عنها  (،2نسمة/ كم 50، اليت تقل عن ادلتوسط العاـ لكثافة السكاف يف اليمن )2014( عاـ 2كم
ا يًتجم عدـ التجانس بُت حجم السكاف (، وىذ2نسمة/ كم 2يف كثافة السكاف إاّل زلافظة ادلهرة )أقل من 

 .2كم  160830وادلساحة الكبَتة حلضرموت، اليت تبلغ 
      ؛2014زلافظة حضرموت عاـ  ( تباين الكثافة العامة للسكاف يف مديريات4) رقم تظهر اخلريطة

سكاف إذ يتضح تركز السكاف يف نطاؽ مكاين صغَت، ويزيد عنو نطاؽ تشتتهم، كما يشكل نطاؽ ندرة ال
 أرجاء واسعة من احملافظة.
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 2014عام لكثافة السكان في مديريات محافظة حضرموت ل المكاني توزيعال( 4) رقم الخريطة
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (.1) حق رقملادلبيانات ، و GIS10.5برنامج  باستخداـ: الباحث رجعادل
، 2014عاـ لفظة حضرموت تباين كثافة السكاف بُت مديريات زلاعلى وفق ( و 4اخلريطة رقم ) من

 ؽلكن ربديد أربعة نطاقات رئيسة، ىي:
 :نطاق كثافة السكان الشديدة -1

، وىو األكثر اكتظاظًا ادلكال عاصمة زلافظة حضرموت مدينةيف نطاؽ كثافة السكاف الشديدة  يتحدد
 الكبَت زفوترتبط الكثافة الشديدة للسكاف، بالو ، 2نسمة/ كم 710إذ بلغت كثافتو السكانية  ؛بالسكاف

بلغت  إذتعد األصغر بُت ادلديريات، اليت مساحتها و % من سكاف احملافظة، 19، الذي يشكل لسكاف ادلدينة
، وىنا البد من اإلشارة إىل ضرورة تقنُت الوضع السكاين يف % من مساحة احملافظة0.2، بنسبة 2كم  349

طة مركزية ربد من ظاىرة اذلجرة القادمة إىل مدينة ادلكال، على أف عملية التقنُت ىذه تتطلب، أواًل: وضع خ
ادلدينة، وثانًيا: توجيو مزيد من االستثمارات ضلو مناطق التشتت السكاين، بعيًدا عن مركز العاصمة، ومنحها 
االستقالؿ الوظيفي للخدمات األساسية: كالتعليم، والصحة، والنقل، والتخطيط إلنشاء الضواحي السكنية، 

 .ة، والسياحية، حىت تتحوؿ إىل مناطق جاذبة للسكاف يف ادلستقبلالصناعية، والتجاري
 :نطاق كثافة السكان المتوسطة -2

       فيو إىل  تصل الكثافة إذ ظة حضرموت، متمثال دبديرية سيئوف؛يظهر ىذا النطاؽ وسط زلاف  
% 10.4ل شكإىل حجمها السكاين، الذي ي - نسبًيا –(، ويرجع سبب زيادة كثافتها 2نسمة/ كم 149)

% من مساحة احملافظة، ولعل تركز 0.6، بنسبة 2كم925ر مساحتها اليت تبلغ من سكاف احملافظة، وصغ
يات وادي حضرموت، كما أشَت إليو ا تشكل العاصمة دلدير دبدى استقطاهبا للسكاف؛ كوهنالسكاف فيها يرتبط 

 بًقا.اس
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 :نطاق كثافة السكان المنخفضة -3
 

 50 – 2ذات الكثافة السكانية ادلنخفضة، ما بُت ) نخفضة ادلديرياتنطاؽ كثافة السكاف ادل يتضمن
نطاؽ التشتت  األول:لى قسمُت، ينقسم عتشتت السكاف يف ىذا النطاؽ،  على وفق(، و 2نسمة/ كم

(، وىي: 2/ كم نسمة 10 - 2بُت ) السكاين الرئيس، يضم أربع مديريات ذات كثافة سكانية منخفضة، ما
نطاؽ التشتت السكاين الثانوي، ػلوي ادلديريات  الثاني:، و(، ويبعث، وغيل بن ؽلُتعميف الضليعة، وبرـو)

% 50مديرية، تشكل  14(، ػلوي 2نسمة/ كم 50 – 10ذات الكثافة السكانية ادلنخفضة نسبًيا، مابُت )
يعر، وقص ،الشحر، وترمي، والقطن، وغيل باوزير، وحريضة، وعمد، والريدة)من مديريات احملافظة، وىي: 

 .(ادلكالأرياؼ والديس، ودوعن، ووادي العُت، ورخية، وحجر، وساه، و 
 :نطاق كثافة السكان المنخفضة جًدا -4

 

(، يطلق 2نسمة/ كم 2ادلديريات ذات الكثافة السكانية ادلنخفضة جًدا، )أقل من  ىذا النطاؽ يشمل
يشغل  وىو نطاؽ متصل ؽلتد جهة الشماؿ والشماؿ الشرقي والشماؿ الغريب، عليو نطاؽ الندرة السكانية،

يشمل ثالث  األول:يتشكل من نطاقُت ثانويُت،  %،72تصل إىل  مساحة واسعة من أرض حضرموت
 :والثاني ،(العرب، والسـوو حجر الصيعر، )(، وىي: 1نسمة/ كم 1ػ  2)ما بُت كثافتها السكانية   ،مديريات

نسمة/   00.ػ  02.إذ بلغت )ما بُت  سكانية تكاد تكوف معدومة حسابًيا؛ريات، كثافتها الربع مدييضم أ
، ولعل الظروؼ الطبيعية أسهمت يف (، وزمنخ ومنوخالقفو  وشبود، ،رماه)وىذه ادلديريات ىي:  ،*()(1كم

تو عائًقا أماـ إذ تشكل الرماؿ والكثباف الرملية اليت تغطي معظم مساح ؛ندرة سكاف ىذا النطاؽ بشكل عاـ
االقتصادية يف فرص االستثمار إنشاء مشروعات التنمية، كما تشح فيو ادلوارد الطبيعية، إضافة إىل قلة 

 .مديريات ىذا النطاؽ بل وانعدامها
 :في مديريات محافظة حضرموت، بحسب طريقة )كيرنل( السكانيةكثافة التحليل المكاني لل :خامًسا

 

طريقة  استخدمت ،2014عاـ  حضرموتزلافظة مديريات سكاف يف لل ادلكانية كثافةال لتحليل
Kernel Density

التوزيع ادلكاين الفعلي  كوف للمؤشر قيمة تتماشى معلي يأيت استخداـ ىذه الطريقة، و *()
إذ يعمل الربنامج  واستبعاد ادلساحات اخلالية من العمراف؛ دلساحات ادلستغلة عمرانًيا،على وفق اللسكاف، 

يف  ،اهبؽلكن القبوؿ  الفرضيةوىذه  دلديريات،ادلساحة بُت ا تساوي يف ظل افًتاضكثافة السكاف   سقياعلى 
صبايل إ% من 12، بنسبة 2كم 19780 صغَتة، تشكل يف رلملها عمرانية السكاف فوؽ مساحة تركز ظل

    حقلادليف  ،2014عاـ ل حضرموتزلافظة يف مديريات  لسكافا ا على بياناتواعتمادً  ،مساحة احملافظة
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، وكما يبينها (5)اخلريطة رقم  منالتطبيق سبثلت سلرجات ، ادلكاين على خريطة احملافظة هموتوزيع ،(1)رقم 
 :(3اجلدوؿ رقم )

 بحسب طريقة كيرنل. 2014عام لحضرموت مديريات محافظة كثافة السكان في التوزيع المكاني ل( 5) رقم الخريطة

 (.1) وبيانات ادللحق رقم، GIS10.5يف برنامج  أدوات التحليل ادلكاين :على : الباحث باالعتمادرجعادل
 

 بحسب طريقة كيرنل. 2014عام ل حضرموتمحافظة  مديرياتسكان في مكانية للكثافة الال( 3الجدول رقم )
 كثافة انسكاٌ

َسًة / كهى
4

 

عذد 

 انًراكز
 (انًذٌرٌات) انًراكز يسًى

 هديٌت الوكال. 1 1100 - 601

 الشحر، سيئوى، ترين. 3 600 – 401

 الريدة وقصيعر، غيل ببوزير، شببم، القطي، دوعي. 5 400 – 201

 الديس، غيل بي يويي، سبٍ، ووادي العيي، حريضت، عود، الضليعت، حجر. 8 200 – 101

 هيفع، رهبٍ، ثوود، القف، حجر الصيعر، السوم، العبر، يبعث. أريبف الوكال، بروم 9 50 – 11

 ٌد وهٌوخ، قف العواهر.زه 2 1

 28 اإلجوبلي
 

 (.5رقم ) اخلريطةباالعتماد على  ،الباحثادلصدر: 
 

زلافظة  مديريات بُت لسكافل ادلكانيةكثافة ال تباين (3، واجلدوؿ رقم )(5)اخلريطة رقم  منويتضح 
 اآليت: يستخلصطريقة كَتنل، ومنهما على وفق ، 2014عاـ ل حضرموت
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زلافظة  جنوب يف مديرية واحدة( 2نسمة/ كم 1100إىل  601ما بُت)دلرتفعة ا كثافة السكافتتحدد   -1
تلك  تتماشىو  (،2نسمة وأكثر/ كم 1000حضرموت، وىي مدينة ادلكال اليت بلغت فيها الكثافة )

% من سكاف حضرموت، وتتحكم يف ارتفاع كثافة 19 الكبَت، الذي يشكل سكاينال اكثافة مع وزهنال
وانتشار  عوامل، أعلها: زيادة نصيبها من حجم اذلجرة الوافدة إىل احملافظة،السكاف رلموعة من ال

نشاء الطرقات، واتساع نطاؽ العمراف يف مناطق األطراؼ احملاذية ذلا، السهوؿ اليت ساعدت على إ
، ازبذ ظلطُت يف البناء: النمط 2004ػ 1994وذبدر اإلشارة إىل أف النمو السريع للعمراف خالؿ ادلدة 

ؿ أفقي، مشل بناء الفلل ضمن اإلطار التخطيطي للمدينة، ومن جهة ثانية ظهرت موجة أخرى األو 
ستغل الدور ؛ إذ يللبناء األفقي، سبثل يف العشوائية، والنمط الثاين رأسي، مشل البناء متعدد األدوار

جم النشاط ثر ذلك تطور حالتجارية، واألدوار األخرى تتخذ للسكن، ويف إاألرضي دلزاولة النشاطات 
 .التجاري، كما توسعت اخلدمات، السيما يف رلايل التعليم والصحة

يف مديرية الشحر باجلهة  (2نسمة/ كم 600 – 401) نسبًيا، مابُت كثافة السكاف ادلرتفعة تتضح -2
بعاملُت، األوؿ:  ولعل تلك الكثافة ادلرتفعة مرتبطة اجلنوبية، ويف كل من سيئوف وترمي، بادلنطقة الوسطى،

حتوائها على ال واآلخر: من مناطق حضرموت األخرى، ليهاإنتقاؿ السكاف نتيجة ال يادة السكاف؛ز 
 .األفراد من ذات العدد الكبَت قطنها األسرتالقدؽلة اليت  ادلباين

الريدة وقصيعر، )يف مديرييت، ( 2نسمة / كم 400 – 201كثافة السكاف ادلتوسطة ما بُت )تظهر   -3
شباـ، والقطن، )جلنوبية، كما تالحظ يف ثالث مديريات وسط احملافظة، وىي: ة اهباجل ،(وغيل باوزير

مساحات صغَتة عند أقداـ ادلرتفعات،  يفيف ىذه ادلديريات  ةإذ أنشئت ادلراكز االستيطاني (؛ودوعن
 اليت ربوؿ دوف توسعها العمراين.

ؽلتد من  ،بو متصلبنطاؽ ش( 2نسمة / كم 200 – 101السكاف ادلنخفضة ما بُت ) ةكثافتتحدد   -4
الديس، )مديريات، ىي:  ، يشكل شباينإىل اجلنوب الغريب بشكل قوس متجو مشااًل  الشرقياجلنوب 

 .(وغيل بن ؽلُت، وساه، ووادي العُت، وحريضة، وعمد، والضليعة، وحجر
يف جهات احملافظة األربع، ، (2نسمة / كم 50 – 11كثافة السكاف ادلنخفضة جًدا ما بُت )تتبُت   -5

ىي: و أربع مديريات،  الشماؿ توجد يف ، ويفميفع أرياؼ ادلكال، وبرـو مديرييت: اجلنوب توجد يف يفف
، جهة الشرؽ، ويف مديرييت: العرب، (، كما تتبُت رماه، وشبود، والقف، وحجر الصيعر) يف مديرية السـو

متعددة،  يعيةطب ، ويرجع تشتت السكاف وندرهتم يف ىذه ادلديريات إىل عواملجهة الغرب ويبعث،
وادللحية اليت يصعب  حالت دوف توسعها العمراين، أعلها انتشار السبخات الرطبة، والًتبة الصحراوية

  ، بُت ادلرتفعات مشااًل  ضافة إىل اضلصار بعضها ماإنشاء الطرقات عليها، إ، أو اعمرانيً استغالذلا 
 والبحر جنوبًا.
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ن
كا

س
 ال

بة
س

ن
 

 نسبة المساحة

 :منحنى لورنزلى وفق تحليل نمط التوزيع المكاني للسكان ع: سادًسا
زلافظات مديريات لتحليل العالقة بُت التوزيع اجلغرايف للسكاف وادلساحة اليت يعيشوف عليها يف 

، مت تطبيق منحٌت لورنز، الذي ؽلّكن من معرفة مدى التساوي دلقدار ب عد التوزيع 2014عاـ لحضرموت 
( طريقة تطبيق منحٌت لورنز، 2ض ادللحق رقم )إذ يعر  ؛عن التوزيع ادلثايل ذلما ،الفعلي للسكاف وادلساحة

 ( اآليت:2ويعكسو الشكل رقم )
 .2014( منحنى لورنز للعالقة بين المساحة والسكان بحسب المديريات في محافظة حضرموت لعام 2الشكل رقم )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (.2بيانات ادللحق رقم ) ادلصدر: الباحث، باالعتماد على
لعالقة بُت أحجاـ السكاف واحليز ادلكاين الذي يعيشوف فيو قياس ادلنحٌت لورنز ل( 2الشكل رقم ) يشَت

 ،عن خط التوزيع ادلثايل خط التوزيع الفعلي ابتعادإىل  ،2014عاـ لحبسب ادلديريات يف زلافظة حضرموت 
صغَتة ال مساحة  يف %30بنسبة  سكافال ثلث يًتكزذ إ ؛احملافظةيف  سكافال لى عدـ عدالة توزيعما يدؿ ع

أقل من ربع  يفمن السكاف  %90 يتوزع كما ،%8يف مساحة % من السكاف 50 ويتوزع%، 2تتجاوز 
وىذا يدؿ من  % من ادلساحة،52% من السكاف يف مساحة 98.99ويتوزع  %،24ادلساحة بنسبة 

 إغلابًا يف مديريات احملافظة على حساب ادلساحة، ومن جانب آخر يشَتلسكاف الًتكز العايل ل جانب على
إىل وجود مساحات كبَتة غَت مأىولة بالسكاف، ؽلكن أف تستغل إلعادة توزيع السكاف، من ادلراكز ذات 

شدة كثافتها السكانية، كما ؽلكن أف تشكل األجزاء إىل السكاين  ىاتزايد اليت يؤدي الًتكز السكاين العايل،
 .اف حيزًا احتياطًيا للنمو احلضري مستقباًل الصاحلة للنمو العمراين يف ىذه ادلساحات اخلالية من السك

 :في محافظة حضرموت مركز الثقل السكاني، واتجاه التوزيع المكاني للسكان :سابًعا
 ا، وربديد ىذ(2)منطقة االرتكاز األساسية لتوزيع السكافالسكاف يف أية  ادلركزي لتوزيعادلوقع ادلكاين  ثلؽل

 كما ،زمنية سلتلفة ةوادلسافة اليت يتحرؾ يف اذباىها ىذا ادلركز خالؿ مدّ  ،يفّكن من معرفة االذباه اجلغراؽل ادلوقع
، وىذا ال يعٍت (3)التجارية(و وظائف ادلدينة األكثر جذبًا )اإلدارية، السكنية،  وظيفة من ربديد أي علىيساعد 
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مواضع مكانية يف  ستيطانيةاال و ادلراكزفي تنتشر إقليميعد نواة حمليط يولكنو  ،دلنطقة رلردة وى ادلوقع اأف ىذ
 .معلومةمساحة زلددة و 

 

، يف زلافظة حضرموت رلموعة من العوامل اجلغرافية، ناصبة عن تباين للسكاف التوزيع ادلكاين يتحكم يف
زيادة حجم السكاف، والعشوائية يف النمو العمراين، وشكل امتداد األرض، ومدى توافر ادلوارد الطبيعية، اليت 

 ار السكاف، فكاف لذلك أثره الواضح يف ظلط توزيع تلك ادلستوطنات.مكنت من استقر 
 

 يف، واالذباه اجلغرايف النتشارىم ىمًتكز ل ادلكاين نطاؽالسكاف، وال ادلركزي لتوزيعادلكاين ادلوقع  ولتحديد
ف سكاال على بيانات ،*()GIS 10.5يف برنامج  ادلكانية ئيةحصااإلساليب األمت تطبيق  حضرموت، زلافظة

 منخرجات ادلسبثلت  بناء عليوو (، 1، من ادللحق رقم )2014عاـ ل حضرموت زلافظة يفحبسب ادلديريات 
 ، اآلتية:(6) رقم اخلريطة

 

 .2014عام لفي محافظة حضرموت للسكان المكاني  اتجاه التوزيعمركز الثقل السكاني، و ( 6) رقم الخريطة

 (.1) حق رقملادلبيانات ، و GIS10.5يف برنامج  ء ادلكانيةساليب اإلحصاأ باالعتماد على: الباحث صدرادل
شكل نوى  يف تنتشرو ، هاووسط يف جنوب احملافظة االستيطانية تركز ادلراكز ( يتضح6ومن اخلريطة رقم )

، الساحليل يف إقليم السهبنشأهتا األوىل جبانب األودية، و  ادلراكز، ويرتبط تركز تلك يف مشاؿ احملافظةمتباعدة 
مدى صالحية احليز ادلكاين للتوسع العمراين،  عن بالعوامل الطبيعية، منها: خصوبة الًتبة، وادلياه، فضاًل  رةمتأث
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ادلركزية، ذات اخلدمات الوظيفية ادلتنوعة، ومن  اليت جعلت السكاف يتجهوف ضلو ادلناطق ،عوامل البشريةالو 
 :ةاآلتيادلؤشرات التحليلية سلرجات اخلريطة، ؽلكن اف تستخلص 

 حداثياتإلا ادلوضع ذاتيف  ،2014لعاـ  زلافظة حضرموت يف السكاف لتوزيع ادلتوسط ادلكاين ربدد -1
غرب مديرية غيل بن ؽلُت، مشاؿ  ،(اشرقً  °48′57 ، وخط طوؿمشااًل  °15′17دائرة عرض ) اجلغرافية

إمكانية  ، ما يشَت إىلمديرية ساه السكاف يتحدد يفلتوزيع  -ادلثايل  – ادلركزي ادلكاين ادلوقع إاّل أف
 .، جبانب مدينيت ادلكال وسيئوفها يف األداء الوظيفي واخلدمي للسكاف مستقبالهامسإ

، على تركز 2014لقياس التوزيع ادلكاين للسكاف يف زلافظة حضرموت عاـ  الدائرة ادلعياريةتدؿ  -2
 ،ترميو  ،سيئوفو  ،مدينة ادلكالوىي: ) مركزًا، 28من أصل سكانًيا  مركزًا 12السكاف؛ إذ تضم 

 ادلكال(،أرياؼ حريضة، و و ساه، و غيل بن ؽلُت، و وادي العُت، و دوعن، و غيل باوزير، و شباـ، و ، الشحرو 
وعلى الرغم من قلة عدد تلك ادلراكز الداخلة ضمن زليط الدائرة ادلعيارية مقارنة دبا ىو خارجها، فإهنا 

، يتوزعوف على مساحة الدائرة احملافظة كاف% من س73 نسبةاألكثر وزنًا سكانًيا؛ إذ يشكل سكاهنا 
، كما تشَت الدائرة ادلعيارية إىل وجود فراغ سكاين يف احملافظة صبايل مساحةإ% من 18اليت تشكل 

مساحات شاسعة، ال سيما يف النصف الشمايل منها، ؽلكن مستقباًل من إعادة توزيع السكاف، من 
ديدة، وتطور النمو احلضري مستقبال، مع اإلشارة إىل أف مراكز الثقل السكاين، ذات كثافة السكاف الش

ادلشار -النصف الشمايل ليست باألمر باذلُّت؛ وذلك لسيادة الظروؼ الصحراوية فيو  عملية استغالؿ
، وىنا يتطلب األمر مزيًدا من اجلهود لتوجيو االستثمارات التنموية إليو، ولعل ما ربظى بو -إليها سابًقا

ات نفطية ومعدنية سيساعد كثَتًا يف ربقيق ذلك، أسوة دبا قامت بو دوؿ اخلليج، من احملافظة من ثرو 
خَت  استغالؿ أمثل للمناطق ذات الظروؼ الطبيعية ادلتشاهبة مع النصف الشمايل من حضرموت، يعد

 مثاؿ لذلك.
، ظةلمحافجلنويب لايف النصف  ،2014للسكاف يف زلافظة حضرموت عاـ النتشار اجلغرايف ا يتحدد -3

ا على امتداد ذلك مركزً  28 صبايلإمن مركزًا سكانًيا  13إذ يوجد  غريب؛ مشاؿ -جنوب شرقي باالذباه 
وادي و دوعن، و غيل باوزير، و شباـ، و القطن، و ، الشحرو  ،ترميو  ،سيئوفو  ،مدينة ادلكالوىي: ) ،االذباه

 من سكاف احملافظة، %80سكاهنا  يشكل ادلكال(،أرياؼ حريضة، و و ساه، و غيل بن ؽلُت، و العُت، 
بعوامل عدة، أعلها: التوجهات العمرانية للسكاف، وربسن  ،ويرتبط اذباه انتشار السكاف يف ىذه ادلنطقة

األداء الوظيفي: التعليمي، والصحي، والتجاري، وتطوير طرؽ النقل، كما أنو يتأثر بًتاجع الوزف النسيب 
، والديس، والشحر، وغيل باوزير، غَت القادرة على للسكاف يف مراكز العمراف القدؽلة، كمدينة ادلكال

 التوسع العمراين؛ بسبب انتشار ادلرتفعات مشااًل اليت ربوؿ دوف ذلك.
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 :الخالصة
ؽلكن  ،2014لعاـ زلافظة حضرموت  يف لسكافل ادلكاين التوزيع ربليل دراسة إف أبرز ما يستخلص من

 اآليت:إصبالو ب
ىضبة حضرموت ف أ ،2014عاـ ليف زلافظة حضرموت  للسكاف ياإلقليم التوزيع ادلكاين منتبُت  -1

 يقل نصيبمن السكاف، يف حُت  %36 ويضم السهل الساحلي ،من السكاف %62 نسبةتستأثر ب
 .من السكاف %2.3الصحراوي الذي ػلوي نسبة  اإلقليم

غت أعلى إذ بل ؛2014عاـ لحضرموت  كاين ألحجاـ السكاف يف مديريات زلافظةادل التوزيعتباين ي -2
%، مث مديرية ترمي بنسبة 10.4، تليها مديرية سيئوف بنسبة يف مدينة ادلكال %19نسبة للسكاف 

 حجر الصيعر،و العرب، و شبود، و رماه، )سكاف يف مديريات: النسب كثَتًا  وتقل عنها%، 10.2

 %.1(؛ إذ بلغت يف كل منها أقل من زمنخ ومنوخو  ،القفو 
كثافة السكاف   وجود ،2014عاـ لزلافظة حضرموت مديريات يف كاف للس العامةكثافة البينت دراسة  -3

نسمة/   149(، والكثافة ادلتوسطة يف مديرية سيئوف )2نسمة/ كم 710الشديدة يف مدينة ادلكال )
، ورماه)يف سبع مديريات، ىي:  منخفضة جًدا وجدت(، و 2كم  وشبود، ،حجر الصيعر، والعرب والسـو

 .(1نسمة/ كم 1)ن يف كل منها عل ق(؛ إذ توزمنخ ومنوخ ،القفو 
طريقة  على وفق  ،2014عاـ لزلافظة حضرموت مديريات يف للسكاف كثافة ادلكانية المن قياس  -4

يف ثالث مديريات،  وتقل عنها ،(2نسمة/ كم 1000) مدينة ادلكال يف رتفعةادلوجدت الكثافة كَتنل، 
إىل  واطلفضت كثَتًا  ،(2نسمة/ كم 600 – 401)اليت بلغت ما بُت  ،(الشحر، وسيئوف، وترمي)ىي: 

 ( يف مديرية زمنخ ومنوخ.2/ كمواحدة )نسمة
مديريات زلافظة يف لقياس العالقة بُت السكاف وادلساحة اليت يعيشوف عليها، يدؿ منحٌت لورنز  -5

 على حساب ادلساحة. سكافالعايل لل على وجود الًتكز، 2014حضرموت لعاـ 
 ما يشَت إىلمديرية ساه،  على ،2014زلافظة حضرموت لعاـ يف  للسكاف ادلركزي ادلكاين ادلوقعربدد  -6

 .، جبانب مدينيت ادلكال وسيئوفها يف األداء الوظيفي واخلدمي للسكاف مستقباًل هامسإإمكانية 
 على ،2014مديريات زلافظة حضرموت لعاـ يف  لسكافادلكاين ل توزيعقياس الالدائرة ادلعيارية ل تدل -7

 احملافظة.% من مساحة 18يف مساحة مقدارىا  كاف،الس من %73 تركز
 سكاف% من ال80أف  ،2014عاـ لزلافظة حضرموت مديريات للسكاف يف النتشار اجلغرايف ا يبُّت  -8

 .مشاؿ غريب -جنوب شرقي  ذباهالبا ،لمحافظةاجلنويب ل النصفيف  ينتشروف
 

 :توصيات الدراسة
ة حضرموت، واذباه تركزىم يف ادلدف الرئيسة من احملافظة، إزاء االحتماالت الكبَتة لنمو السكاف يف زلافظ

وخباصة مدينة ادلكال، وسيئوف، وادلناطق احلضرية األخرى، أعلها الشحر وترمي، وما ينجم فيها من مشكالت 
 حضرية، اجتماعية واقتصادية فإنو غلب األخذ بنظر االعتبار بالتوصيات اآلتية: –سكانية 
 

ماالت األرض احلضرية، اليت تشكل اخلزين الوظيفي احلضري والريفي االىتماـ بالتخطيط الستع -1
)الزراعي، والصناعي، والسكٍت، والتجاري، والتعليمي، والصحي، والسياحي(، دبا ؽلكن االستدامة، 

 .ة من ذلك اخلزين الوظيفي مستقباًل حلفظ حقوؽ األجياؿ القادم
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القتصادية، وادلبادرة يف هتيئة طرؽ ادلواصالت توجيو االستثمارات دلشروعات التنمية االجتماعية وا -2
ادلختلفة، سواء كانت رئيسية أـ ثانوية، وخباصة يف األجزاء اجلنوبية من مديريات الشماؿ: رماه، وشبود، 
وقف العوامر، وزمنخ ومنوخ، لتعزيز عوامل اجلذب السكاين إليها، وخباصة من ادلديريات ذات كثافة 

 ة ادلكال، والشحر، وسيئوف، وترمي، وادلناطق األخرى، السيما الريفية منها.السكاف العالية، وىي: مدين
اتباع سياسة سكانية تعمل على تقليل التفاوت بُت الكثافات السكانية، وذلك من ربجيم اذلجرة إىل  -3

ادلدف وادلراكز احلضرية الرئيسة: مدينة ادلكال، والشحر، وسيئوف، من مديريات زلافظة حضرموت، 
 ق اليمنية األخرى، السيما الريفية.وادلناط

مدينة  تطوير ادلدف الثانوية، وخلق بيئة استثمار يف مناطق جديدة من شأهنا أف تنافس ادلدف الرئيسة: -4
 .يف استقطاب السكاف مستقباًل  هاـس، لإليف األداء الوظيفي واخلدميادلكال، وسيئوف، 

 2014في مديريات محافظة حضرموت لعام ( المساحة وتقدير عدد السكان وكثافتهم 1الملحق رقم )
انًساحة  ةانًذٌرٌ و

 )*(
 ةفانكثا % انسكاٌ 

 0.33 0.65 8540 26013.47 رهبٍ 1

 0.39 0.45 5920 15280.01 ثوود 2

 0.10 0.22 2880 29948.67 القف 3

 0.10 0.15 2020 22029.82 زهٌد وهٌوخ 4

 1 0.25 3330 2883.79 حجر الصيعر 5

 1 0.34 4500 7907.89 العبر 6

 30 6.53 86340 2925.48 القطي 7

 60 4.96 65620 1086.58 شببم 8

 13 2.45 32450 2595.46 سبٍ 9

 149 10.40 137600 924.63 سيئوى 10

 45 10.22 135220 3008.58 ترين 11

 1 1.29 17020 12082.81 السوم 12

 19 4.59 60700 3134.63 الريدٍ وقصيعر 13

 17 2.34 31000 1825.43 الديس 14

 48 7.46 98750 2048.20 الشحر 15

 7 2.86 37790 5396.2 غيل بي يويي 16

 29 4.96 65600 2281.55 وزير غيل بب 17

 17 4.45 58900 3468.15 دوعي 18

 17 2.91 38470 2322.1 وادي العيي 19

 16 0.88 11700 748.54 رذيت 20

 25 2.04 26950 1087.43 عود 21

 10 1.90 25100 2523.24 الضليعت 22

 9 1.00 13250 1453.16 يبعث 23

 14 2.60 34360 2466.86 حجر 24

 10 1.76 23290 2264.84 بروم 25

 27 1.90 25100 922.16 حريضَ 26
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 710 18.75 248100 349.3 هديٌت الوكال 27

 12 1.70 22500 1851.61 الوكالريبف أ 28

 8 100 1323000 187541.86 جوبلي الوحبفظتإ
 

، من احتساب الباحث، على وفق معدؿ النمو السنوي للسكاف يف زلافظة 2014تقدير عدد السكاف لعاـ  ادلصدر:
 .(1، من اجلدوؿ رقم )2004 -1994%( يف ادلدة 3حضرموت، )

 . GIS10.5مت احتساب مساحة ادلديريات بواسطة برنامج  (*)
 

 2014للعالقة بين المساحة والسكان في مديريات محافظة حضرموت لعام ( حساب منحنى لورنز 2الملحق رقم )
 صاعذ نهسكاٌ صاعذ نهًساحة انسكاٌ % انًساحة % انًذٌرٌة

 0 0 18.75 0.22 هديٌت الوكال

 19.63 0.69 0.88 0.47 رذيت

 30.03 1.26 10.4 0.57 سيئوى

 31.93 1.83 1.9 0.57 حريضَ

 36.89 2.51 4.96 0.68 شببم

 38.93 3.19 2.04 0.68 ودع

 39.93 4.09 1 0.9 يبعث

 42.27 5.23 2.34 1.14 الديس

 43.97 6.38 1.7 1.15 الوكالأريبف 

 51.43 7.65 7.46 1.27 الشحر

 53.19 9.06 1.76 1.41 بروم هيفع

 58.15 10.48 4.96 1.42 وزير غيل بب

 61.06 11.92 2.91 1.44 وادي العيي

 63.66 13.45 2.6 1.53 حجر

 65.56 15.02 1.9 1.57 الضليعت

 68.01 16.63 2.45 1.61 سبٍ

 68.26 18.42 0.25 1.79 حجر الصيعر

 74.79 20.24 6.53 1.82 القطي

 85.01 22.11 10.22 1.87 ترين

 89.6 24.06 4.59 1.95 الريدٍ وقصيعر

 94.05 26.22 4.45 2.16 دوعي

 96.91 29.58 2.86 3.36 غيل بي يويي

 97.25 34.5 0.34 4.92 العبر

 98.54 42.01 1.29 7.51 السوم

 98.99 51.51 0.45 9.5 ثوود

 99.14 65.21 0.15 13.7 زهٌد وهٌوخ

 99.79 81.38 0.65 16.17 رهبٍ

 100 100 0.22 18.62 القف

 100 100 جوبلي الوحبفظتإ
  

 (.1الباحث باالعتماد على ادللحق رقم ) ادلصدر:
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 :الهوامش
 .51، ص2005، سكندرية، اإلللطباعة والنشر دار ادلعرفة اجلامعية، احلضرأبو عيانة، فتحي زلمد، جغرافية  - 1
()  1.7ادمُت إىل زلافظة حضرموت يشكلوف نسبة ، إىل أف ادلهاجرين الق2004أشارت نتائج التعداد العاـ للسكاف لعاـ %    

 من سكاهنا.

()  2004للسكاف وادلساكن وادلنشآت، عاـ  لتعداد العاـانتائج تقديرات السكاف من احتساب الباحث، باالعتماد على ،
 .GIS10.5وإسقاطها على خريطة زلافظة حضرموت الطبيعية، يف برنامج 

() 2كم  20400ض ادلائية يف اليمن؛ إذ تبلغ مساحتو يعد حوض وادي حضرموت أكرب األحوا. 
  . 2كم  10( إىل أف ىناؾ شخًصا واحًدا لكل 0.1تشَت كثافة السكاف احلسابية ) ()*
 ،GIS10.5يف برنامج  أدوات التحليل ادلكاين ، ضمنكثافة الظاىرات النقطية  قياسل Kernel Densityستخدـ طريقة ت   ()*

لنقاط يعمل الربنامج على رسم دوائر افًتاضية إذ  ،هاار فيما بينو جلصلة اعلى وفق  ،اط يف احليز ادلكاينحساب القيمة الكمية للنقمن 
وعلى وفق أحجاـ السكاف يف مديريات زلافظة حضرموت، مت  ادلكانية، سبثل كثافة السكاف بأنصاؼ أقطار متساوية،الظاىرة ادلدروسة 

، وىذا يعٍت 2كم  707فإف مساحة كل دائرة تساوي وعليو ، كم  15ئرة الذي يساوي الطوؿ االفًتاضي لنصف قطر الدا إدخاؿ قيمة
 وبذلك تقًتب من ادلساحة % من مساحة حضرموت،12، يشكل 2كم  19782يساوي  للدوائر أف رلموع ادلساحة االفًتاضية

  عمرانًيا. ادلستغلة
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Analysis of the Spatial Distribution of the Population in  

Hadhramout Governorate 
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Abstract: 

Hadhramout governorate is characterized by its large area; it constitutes 30% of the 

area of Yemen (524 thousand km
2
). the shape of the extension of the land surface in the 

governorate had spatial characteristics that explain the concentration of the population in 

limited areas, and the existence of a population void in large areas; where natural barriers 

(highlands and deserts) prevented urban contact. and In addition to the shapes of the land 

surface, there are other factors that contributed to the distribution of the population, the 

most important of which are: population growth trend, water and agriculture, the prevailing 

industries crafts, trade and services, and the transportation network, in addition to the 

religious factor. This had an impact on the distribution pattern of the population, and in 

determining the directions of their spatial spread. 
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