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المستخلص
املكاين  التوزيع  على  التعرف  اإىل  الدرا�صة  هذه  ت�صعى 

للإ�صابات بفريو�ص كورونا يف حمافظات ومدن منطقة مكة 

عام  من  مايو   11 اإىل  مار�ص   2 بني  ما  الفرتة  يف  املكرمة 

حمافظة  كل  �صكان  عدد  علقة  تاأثري  مدى  وتقييم  2020م، 

الإ�صابات  انت�صار  على  املكرمة  مكة  منطقة  حمافظات  من 

الو�صفي  املنهج  الدرا�صة  وا�صتخدمت  كورونا.  بفايرو�ص 

واملنهج التحليلي ، الذي يعتمد على درا�صة الظاهرة كما هي 

خلل  من  دقيقًا،  و�صفًا  و�صفها  ثم  ومن  الواقع،  اأر�ص  على 

  Colors) ا�صتخدام عدة اأ�صاليب مثل : اأ�صلوب التدرج اللوين

Graduated) والذي يقي�ص توزيع الكثافة للظاهرة املدرو�صة 
بالتدرج اللوين، اأي�صًا هناك اأ�صلوب اآخر وهو كميات الكثافة 

يقي�ص  والذي   Quantities)  (Dot Density النقطية 

التوزيع اجلغرايف للظاهرة املدرو�صة بالنقاط وكثافتها، ومن 

 Charts( الأ�صاليب اأي�صًا اأ�صلوب الر�صومات البيانية الدائرية

Pie( والذي يقي�ص ن�صب توزيع الظاهرات من خلل الدوائر 
نظم  برنامج  يف  متوفرة  الأ�صاليب  تلك  وجميع   ، البيانية 

 .GIS املعلومات اجلغرافية

اإليها الدرا�صة هي اأن هناك علقة  والنتيجة التي تو�صلت 

بني التوزيع املكاين لإجمايل عدد احلالت امل�صابة، واحلالت 

بفايرو�ص  املتوفية  واحلالت  املتعافية،  واحلالت  الن�صطة، 

وبني عدد  املكرمة،  مكة  منطقة  ومدن  كورونا يف حمافظات 

املكرمة،  مكة  منطقة  حمافظات  من  حمافظة  كل  �صكان 

خا�صة املدن ذات الثقل اأو الرتكز ال�صكاين مثل: مكة املكرمة، 

وجدة، والطائف. 

لإجمايل  املكاين  التوزيع  بني  العلقة  اإن  القول:  اأمكن  لذا 

واحلالت  الن�صطة،  واحلالت  امل�صابة،  احلالت  عدد 

فكلما  طردية،  كورونا  بفريو�ص  املتوفية  واحلالت  املتعافية، 

باملر�ص،  اإ�صابتهم  ن�صبة  زادت  املحافظة  �صكان  عدد  زاد 

والتعايف منه، وكلما نق�ص اأو كان عدد �صكان املحافظة قليل 

�صكانها نحو  املكرمة عدد  اإ�صابتهم، فمدينة مكة  ن�صبة  قلت 

(1578722( ن�صمة و�صجلت اأعلى اإجمايل اإ�صابات بفريو�ص 

ن�صطة،  حالة   )5450( و  اإ�صابة،   )9216( بنحو  بها  كورونا 

(3701( حالة تعايف، و )95 ( حالة وفاة، ويف املقابل حمافظة 

اأ�صم مثًل: يبلغ عدد �صكانها نحو )53300( ن�صمة، واإجمايل 

 (  11( فقط  بلغ  بها  كورونا  بفريو�ص  الإ�صابة  حالت  عدد 

حالة، منهم ) 10 ( حالت ن�صطة، وحالة واحدة متعافية، ومل 

ت�صجل حالت وفاة.
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Abstract
This study seeks to identify the spatial distribu-

tion of Coronavirus infections in the governorates 
and cities of Makkah Al-Mukarramah region be-
tween March 2 to May 11 of 2020 AD, and to as-
sess the extent of the impact of the relationship 
of the population of each governorate of Makkah 
Al-Mukarramah region on the spread of Corona-
virus infections.
The study used the descriptive method and the 

analytical method, which is based on studying 
the phenomenon as it is on the ground, and then 
describing it accurately, through the use of sev-
eral methods such as: the color gradient method, 
which measures the density distribution of the 
phenomenon studied by the color gradient, also 
there is a method the quantities of Dot Density, 
which measures the geographical distribution of 
the studied phenomenon in points and its inten-
sity. Another method is the Charts Pie method, 
which measures the proportions of the phenomena 
distribution through the graphical circles. All of 
these methods are available in the GIS program.
The conclusion of the study is that there is a rela-

tionship between the spatial distribution of the to-
tal number of infected cases, active cases, recov-
ered cases, and deceased cases of Coronavirus in 
the governorates and cities of Makkah Al-Mukar-
ramah region, and between the population of each 
of the governorates of Makkah Al-Mukarramah 

region, especially the cities of heaviness or Pop-
ulation concentration such as: Makkah Al-Mukar-
ramah, Jeddah, and Taif.
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مقدمة:
عام  وبداية  )2019م(،  عام  نهاية  يف  ال�صني  اأعلنت 

(2020م( عن اكت�صاف وباء فريو�صي خطري، اأطلق عليه فيما 

بعد م�صطلح )كورونا اأو كوفيد COVID 19) (19(، فهدد 

العدوى  انتقاله عن طريق  الب�صر؛ من خلل  و�صحة  �صلمة 

بطرق خمتلفة خا�صة التي تت�صل عن طريق التلم�ص باليد، 

الأ�صخا�ص.  بني  قريبة  م�صافة  من  الهواء  عرب  النتقال  اأو 

الذي  الأول  املكاين  احليز  هي  ال�صينية  وهان  مدينة  وكانت 

انت�صرت منه هذه اجلائحة، التي اأثرت يف غ�صون عدة اأ�صهر 

الب�صرية،  الأن�صطة  جميع  حركة  و�صلت  باأكمله،  العامل  على 

والقت�صادية، والجتماعية، وال�صيا�صية، وغريها من الأن�صطة 

)هيئة الإذاعة الربيطانية، 2020م(.

خا�صة  خميف،  ب�صكل  العامل  دول  يف  كورونا  انت�صار  وبداأ 

باأعداد  الأمريكية  املتحدة  الوليات  ويف  اأوروبا،  قارة  يف 

بفريو�ص  املوؤكدة  الإ�صابات  ح�صيلة  جاوزت  فقد   " مهولة، 

وفقًا  حالة،  مليني  اأربعة  العامل  اأنحاء  جميع  يف  كورونا 

كما  الأمريكية،  هوبكنز  جونز  جامعة  جمعتها  التي  للبيانات 

تزال  ول  األفا؛   278 العامل  حول  الوفيات  ح�صيلة  جتاوزت 

�صهدت  حيث  ت�صررا،  الأكرث  الدولة  هي  املتحدة  الوليات 

اأكرث من ربع حالت الإ�صابة املوؤكدة، وثلث الوفيات يف العامل 

احلكومات  فجندت   ، 2020م(  الربيطانية،  الإذاعة  )هيئة 

الوباء  هذا  ملجابهة  الإمكانات؛  كافة  الدولية  واملنظمات 

خمتلف  من  بدرا�صته  العاملية  اجلامعات  فبداأت  الفريو�صي، 

التخ�ص�صات ملعرفة كل ما ميكن عنه، والو�صائل التي ميكنها 

يف  اإ�صابة  حالة  اأول  وظهرت  انت�صاره،  من  تقلل  اأو  حتد،  اأن 

اململكة العربية ال�صعودية يف بداية �صهر مار�ص )2020م ( يف 

الإ�صابات  اأعداد  بداأت  التاريخ  ال�صرقية، ومن ذلك  املنطقة 

من  الوباء  هذا  ندر�ص  �صوف  املنطلق  هذا  ومن  ازدياد،  يف 

ناحية التوزيع اجلغرايف  املكاين، والذي يهتم بتوزيع ظاهرة 

هذا الوباء يف املكان، ويف مدة زمنية معينة )وزارة ال�صحة 

ال�صعودية 2020م(. 

مشكلة الدراسة: 
الأخري  الثلث  يف  املكرمة  مكة  منطقة  يف  كورونا  وباء  ظهر 

مدينة  يف  ثم  جدة،  مدينة  يف  )2020م(  مار�ص  �صهر  من 

اأغلب حمافظات  الظهور يف  تواىل يف  ثم  املكرمة، ومن  مكة 

وم�صكلة  2020م(.  ال�صعودية  ال�صحة  )وزارة  املنطقة  ومدن 

املر�ص  لهذا  اجلغرايف  التوزيع  معرفة  يف  تكمن  الدرا�صة 

العربية  على حمافظات، ومدن منطقة مكة املكرمة باململكة 

ال�صعودية، يف الفرتة ما بني )2( مار�ص اإىل )11( مايو من 

من  حمافظة  كل  �صكان  بعدد  ذلك  وربط  )2020م(،  عام 

عن  الناجت  التاأثري  ومعرفة  املكرمة،  مكة  منطقة  حمافظات 

نظم  برنامج  يف  املكاين  التحليل  با�صتخدام  العلقة؛  هذه 

.GIS املعلومات اجلغرافية

منطقة الدراسة: 
باململكة  الإدارية  املناطق  اإحدى  هي  املكرمة  مكة  منطقة 

وهي  املكرمة،  مكة  مدينة  اإمارتها  ومقر  ال�صعودية،  العربية 

اأكرث مناطق اململكة يف عدد ال�صكان. انظر جدول رقم )1(، 

ويزورها   ، اململكة  �صكان  27.2% من جممل  نحو  يقطنها  اإذ 

ومعتمرين  حجاج  منهم  زائر  مليون   )  20  ( يفوق  ما  �صنويا 

وتعترب  2020م(،  املكرمة،  مكة  منطقة  )اإمارة  و�صائحني 

الكثافة  حيث  من  اململكة  مناطق  اأكرث  املكرمة  مكة  منطقة 

ال�صكانية بعد منطقة جازان، ويبلغ اإجمايل عدد �صكانها نحو 

اإمارة  من  ال�صادرة  البيانات  بح�صب  ن�صمة،   )7602409)

منطقة مكة املكرمة، وتتاألف املنطقة من �صبعة ع�صر حمافظة 

هي: مّكة املكّرمة، حمافظة جدة، حمافظة الطائف، حمافظة 

تربة،  حمافظة  القنفذة،  حمافظة  الكامل،  حمافظة  رابغ، 

حمافظة الليث، حمافظة اجلموم، حمافظة خلي�ص، حمافظة 

اأ�صم، حمافظة اخلرمة، حمافظة رنية، حمافظة العر�صيات، 

حمافظة املويه، حمافظة مي�صان، حمافظة بحرة.

وكل حمافظة تق�صم من الناحية الإدارية اإىل مراكز اإدارية 

مكة  حمافظة  ت�صنف  فمثَل:  )ب(،  فئة  اأو  )اأ(  فئة  من 

املكرمة من الناحية الإدارية كمحافظة من الفئة )اأ( وتتكون 

املطارفة،  الزميـة،  امل�صيق،  هي:  اإدارية  مراكز  �صبعة  من 

اإىل  بالإ�صافة  نخلة،  وادي  عمري،  بني  البجيدي،  جعرانة، 

مركزي  وي�صنف  املكرمة،  مكة  ملدينة  الإ�صرايف  النطاق 

امل�صيق، والزمية كمراكز من الفئة )ا(، بينما ي�صنف كل من 

ووادي  عمري،  وبني  والبجيدي،  وجعرانة،  املطارفة،  مراكز 

نخلة كمراكز من الفئة )ب(.

وتقع منطقة مكة املكرمة يف اجلزء الغربي من اململكة العربية 

ال�صعودية على دائرة عر�ص)21،30،00( �صماًل، وخط طول 

مربع،  كلم  تقدر )137000(  �صرقًا، مب�صاحة   )40،00،00)

يحدها �صماًل منطقة املدينة املنورة، و�صرقًا منطقة الريا�ص، 

مكة  منطقة  )اإمارة  ع�صري  ومنطقة  الباحة  منطقة  وجنوبًا 

املكرمة 2020م( خريطة رقم )1(.
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 ماجد اأحمد باوزير

خريطة رقم )1( املوقع اجلغرايف ملنطقة مكة املكرمة بالن�صبة ملناطق اململكة العربية ال�صعودية

جدول رقم )1( الكثافة ال�صكانية ملناطق اململكة العربية ال�صعودية

امل�صدر: من عمل الباحث بناء على البيانات املاأخوذة من موقع اإمارة منطقة مكة املكرمة.

امل�صدر: من عمل الباحث بناء على البيانات املاأخوذة من الهيئة العامة للإح�صاء لعام 2011م .

ا�صم املنطقة
عدد �صكان 

املنطقة

م�صاحة املنطقة

كم2

الكثافة ال�صكانية للمنطقة

�صخ�ص / كم2

الن�صبة املئوية من اإجمايل 

عدد ال�صكان %

679277638000017.824.3الريا�ص

760240914181253.627.2مكة املكرمة 

178173315000011.86.4املدينة املنورة

12191847300016.64.4الق�صيم

41300335400007.614.8املنطقة ال�صرقية

19270878000023.96.9ع�صري

7964251360005.82.9تبوك

60593012000052.2حائل

3218801040003.11.2احلدود ال�صمالية

1374845130001054.9جازان

5071061300003.91.8جنران

4125201200034.31.5الباحة

439160850005.21.6اجلوف

27911088196481214.2100املجموع

التوزيع الجغرافي لإلصابات بفيروس كورونا في محافظات ومدن منطقة مكة المكرمة 
في الفترة ما بين 2 مارس إلى 11 مايو من عام 2020م  باستخدام نظم المعلومات الجغرافية
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أهداف الدراسة:
اجلغرايف  التوزيع  على  التعرف  اإىل  الدرا�صة  هذه  ت�صعى 

املكرمة،  مكة  منطقة  ومدن  حمافظات  يف  كورونا  لفايرو�ص 

وتقييم مدى تاأثري علقة عدد �صكان كل حمافظة ومدينة يف 

منطقة مكة املكرمة على انت�صار فريو�ص كورونا.

تساؤالت الدراسة:
مدى  ما  التايل:  الت�صاوؤل  على  الإجابة  اإىل  الدرا�صة  ت�صعى 

تاأثري عدد �صكان حمافظات ومدن منطقة مكة املكرمة على 

انت�صار الإ�صابة بفريو�ص كورونا )كوفيد 19)؟ 

مصادر بيانات الدراسة:
الو�صفية،  البيانات  على  رئي�ص  ب�صكل  الدرا�صة  اعتمدت 

من  حمافظة  كل  �صكان  اأعداد  اإجمايل  على  فا�صتملت 

حمافظات منطقة مكة املكرمة من املوقع اللكرتوين لإمارة 

2011م،  عام  املنطقة  �صكان  لعدد  املكرمة  مكة  منطقة 

واإجمايل اأرقام احلالت امل�صابة بالفريو�ص، واإجمايل اأرقام 

الفرتة  يف  الفايرو�ص  من  املتعافية  واأي�صًا  الن�صطة،  احلالت 

من 2 مار�ص اإىل 11 مايو لعام 2020م وقد مت احل�صول على 

هذه البيانات من املوقع اللكرتوين لوزارة ال�صحة ال�صعودية 

العربية  اململكة  كورونا  بورد  )دا�ص  املر�ص  بهذا  اخلا�ص 

ال�صعودية( انظر �صكل رقم )1(.

�صكل رقم  )1( موقع ال�صعودية دا�ص بورد اخلا�ص ببيانات كورونا باململكة العربية ال�صعودية

امل�صدر: موقع وزارة ال�صحة ال�صعودية 2020/5/13م.

منهج الدراسة:
ا�صتخدمت الدرا�صة املنهج الو�صفي، واملنهج التحليلي الذي 

يعتمد على درا�صة الظاهرة كما هي على اأر�ص الواقع، ومن ثم 

و�صفها و�صفًا دقيقًا، من خلل تطبيق بع�ص وظائف التحليل 

اجلغرافية  املعلومات  نظم  برنامج  يف  املتوفرة  املنا�صبة 

يف  املكانية  والفروقات  الختلفات  على  للتعرف  (GIS(؛ 

يف  كورونا  لفريو�ص  اجلغرايف  النت�صار  ولتوزيع  الكثافة، 

عدة  ا�صتخدام  خلل  من  املكرمة  مكة  منطقة  حمافظات 

 Colors)  (Graduated اأ�صاليب مثل: اأ�صلوب التدرج اللوين

والذي يقي�ص توزيع الكثافة للظاهرة املدرو�صة بالتدرج اللوين، 

 Quantities)  (Dot اأي�صًا اأ�صلوب كميات الكثافة النقطية

Density والذي يقي�ص التوزيع اجلغرايف للظاهرة املدرو�صة 
الدائرية  البيانية  الر�صومات  واأ�صلوب  وكثافتها،  بالنقاط 

من  الظاهرات  توزيع  ن�صب  يقي�ص  والذي   )Charts Pie)

خلل الدوائر البيانية، وكذلك ا�صتخدام برنامج ميكرو�صوفت 

وعمل  احل�صابية،  العمليات  ببع�ص  للقيام   )Excel( اك�صل 

جداول ور�صومات بيانية .

الدراسات السابقة:
مبو�صوع  العلقة  ذات  ال�صابقة  الدرا�صات  تق�صيم  ميكن 

الدرا�صة اإىل ق�صمني: )اأوًل( درا�صات اهتمت باأمناط التوزيع 

باأمناط  اهتمت  درا�صات  )ثانيًا(  كورونا  لفريو�ص  اجلغرايف 

لهذه  عر�ص  يلي  وفيما  خمتلفة.  لأمرا�ص  اجلغرايف  التوزيع 

الدرا�صات:
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 ماجد اأحمد باوزير

الجغرافي  التوزيع  تناولت  التي  الدراسات  )أواًل( 
لفيروس كورونا:

در�ص ) Huijie Chen ( واآخرون ) 2019م (  العلقة بني 

موؤ�صر مقيا�ص الهجرة، وعدد حالت الإ�صابة بفريو�ص املر�ص 

التاجي املوؤكد لعام )COVID-19) ( 2019( وت�صوير تاأثري 

ال�صكان يف هذه الدرا�صة، مت ا�صتخدام برنامج  تقييد حركة 

امل�صتوى  على  الزمني  التوزيع  لإثبات  (؛   Excel 2010)

النهاري، ومت ا�صتخدام )SPSS 0.23 ( لتحليل العلقة بني 

املوؤكدة،   )  COVID-19( حالت  وعدد  الرتحيل،  مقيا�ص 

23 يناير )2020(؛ انخف�ص موؤ�صر مقيا�ص  اأنه منذ  ووجدنا 

الهجرة يف ووهان ب�صكل كبري منذ 26 يناير)2020(، انخف�ص 

 (Immigration Scale Indicato الهجرة  مقيا�ص  موؤ�صر 

ب�صكل كبري، حيث مت تاأكيد حالت )COVID-19( اجلديدة 

يف ال�صني يومًيا با�صتثناء ووهان؛ ب�صكل تدريجي منذ 24 يناير 

(2020(، وعر�ص الجتاه نزوًل من 6 فرباير )2020م(.

ت�صخي�ص  على  2020م(   Marschiner( وركز 

(COVID-19 ( بتقييم الإ�صابة بالعدوى وتدابري التحكم 

لت�صخي�ص  الرت�صد  طريقه  عن  ميكن  حتليل  اأ�صلوب  هو 

التوزيع  حول  معلومات  با�صتخدام   )COVID-19)

الحتمايل للوقت بني العدوى والت�صخي�ص، والذي يتم حتديده 

اأ�صا�صي من خلل فرتة احل�صانة، تو�صح هذه الورقة  ب�صكل 

يف  اليومية  الت�صخي�صات  با�صتخدام  التحليلت؛  هذه  قيمة 

اأ�صرتاليا، وتك�صف هذه التحليلت اأن ذروة الإ�صابة بالعدوى 

تزامنت مع اإدخال اإغلق احلدود، وقيود التباعد الجتماعي، 

يف حني تزامن اإدخال تدابري التباعد الجتماعي اللحقة مع 

اإىل م�صتويات منخف�صة  الإ�صابة  انخفا�ص م�صتمر يف معدل 

للغاية .

واهتمت درا�صة من ق�صم علوم اجلو باجلامعة امل�صتن�صرية 

بالعراق) 2020م(  بالتوزيع اجلغرايف ، والإح�صائي اليومي 

حلالت ال�صابة، وال�صفاء امل�صجلة بفريو�ص كورونا بالتعاون 

امل�صتن�صرية،  اجلامعة  بني  امل�صرتكة  الوزارية  اللجنة  مع 

النت�صار  موؤ�صرات  ملتابعة  العراقية  والبيئة  ال�صحة  ووزارة 

والنح�صار،  واأكدت اللجنة اإن ن�صب حالت ال�صابة والوفاة، 

وما يقابلها من حالت  �صفاء، يتم اإعدادها وفق حتليل بياين، 

واإح�صائي بالعتماد على برامج متخ�ص�صة، واأ�صارت اللجنة 

ومتثيلها  يوميًا،  ت�صجيلها  يتم  املعلنة  احلالت  ن�صب  اأن  اإىل 

نظام  برنامج  خلل  من  العراقية  املحافظات  خريطة  على 

.) GIS ( املعلومات اجلغرافية

وخل�صت درا�صة حمو وكري�صتو )2020م( اإىل اإبراز التوزيع 

كورونا  لوباء  عر�صة  الأكرث  والأماكن  للإ�صابات،  اجلغرايف 

ب�صوريا. 

)2020م(  للدرا�صات  ال�صرتاتيجي  الفكر  مركز  وتطرق 

لوباء كورونا من حيث النت�صار والتداعيات يف العامل، والدول 

العربية. 

واهتمت جملة اإلكرتونية تون�صية ت�صمى )انكفا�صة( 2020م 

ومعرفة  بتون�ص  كورونا  لفريو�ص  اجلغرايف  التوزيع  بدرا�صة 

الإح�صاءات والتوقعات والتهديدات للفريو�ص.

كما ن�صرت وكالة املغرب العربي للأنباء )2020م( درا�صة 

عن التوزيع اجلغرايف لفريو�ص كورونا باملغرب، وبيان املواقع 

الرئي�صة للوباء.

الجغرافي  التوزيع  تناولت  التي  الدراسات  )ثانيًا( 
ألمراض مختلفة:

ودرا�صة خرمي واآخرون عام )2020م( حتدد مواقع انت�صار 

البعو�ص الناقل ملر�ص حمى ال�صنك داخل اأحياء مدينة جدة 

مكانيًا  لكثافتها  التباين  ومدى  ال�صعودية،  العربية  باململكة 

بع�ص  على  الدرا�صة  واعتمدت  لآخر،  مكان  من  وزمانيًا 

اأ�صاليب التحليلت املكانية للكثافة يف برنامج نظم املعلومات 

واأو�صحت   )Kernel Density( اأ�صلوب  مثل:  اجلغرافية 

الناقل حلمى ال�صنك موجود يف العديد  البعو�ص  اأن  النتائج 

من اأحياء مدينة جدة خلل جميع اأ�صهر ال�صنة. 

ودرا�صة عري�صي )2019م( حتدد التوزيع اجلغرايف ملر�ص 

)2000م(  من  الفرتة  خلل  جازان  منطقة  يف  امللريا 

حالة،   )12132( اإ�صابة  الدرا�صة  وبينت  )2009م(،  اإىل 

وهذه  حالة،   )1214( حوايل  اإىل  ي�صل  �صنوي  مبتو�صط  اأي 

وامل�صت�صفيات،  الأولية  الرعاية  اإىل  ت�صل  التي  هي  احلالت 

ويتم ت�صجيلها، وبالنظر اإىل بيانات اجلدول؛ جند اأن حالت 

ال�صنوات  يف  حتى  مرتفعة  تزال  ل  امللريا  مبر�ص  الإ�صابة 

والهتمام  املقدمة،  ال�صحية  اخلدمات  رغم  الأخرية؛ 

مبكافحة مر�ص امللريا.

التوزيع الجغرافي لإلصابات بفيروس كورونا في محافظات ومدن منطقة مكة المكرمة 
في الفترة ما بين 2 مارس إلى 11 مايو من عام 2020م  باستخدام نظم المعلومات الجغرافية
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التحليل:
حجم جمتمع الدرا�صة بناًء على البيانات التي �صيتم توفريها 

اإجمايل  من املوقع الر�صمي لإمارة منطقة مكة املكرمة، عن 

واإجمايل  املكرمة،  مكة  منطقة  ملحافظات  ال�صكان  عدد 

م�صاحة كل حمافظة، والكثافة ال�صكانية لكل حمافظة. جدول 

رقم )2(.

 (2( رقم  باجلدول  حمافظة  كل  �صكان  عدد  اإىل  وبالنظر 

مليون  �صكانها  عدد  تخطى  فقط  حمافظتني  هناك  اأن  جند 

بنحو)3976368)  جدة  حمافظة  بالرتتيب  وهما  ن�صمة، 

ن�صمة،   )1578722( بنحو  املكرمة  مكة  وحمافظة  ن�صمة، 

مبجموع عدد �صكان ي�صل اإىل )5555090( ن�صمة، اأي بن�صبة 

اأن  جند  لكن  املنطقة،  �صكان  جمموع  من   )%70( تتجاوز 

اأن  جند  لذلك  ال�صكان؛  باأعداد  مقارنة  �صغرية  م�صاحتهما 

الكثافة ال�صكانية فيهما مرتفعة، اإذ بلغت يف جدة نحو )870) 

�صخ�صا لكل )كم2( بينما يف مكة بلغت )519( �صخ�صا لكل 

)كم2(، وجند اأن اأقرب حمافظة لهما هي حمافظة الطائف، 

مبجموع �صكان يقارب املليون ن�صمة؛ لكن الكثافة ال�صكانية بها 

قليلة، وذلك يعود اإىل كرب م�صاحتها.

ال�صكانية  الكثافة  اأن  جند   )2( رقم  �صكل  اىل  وبالنظر   

جلميع حمافظات منطقة مكة املكرمة ل تتخطى 100 �صخ�ص 

لكل )كم2(، ماعدا جدة ومكة املكرمة. 

ال�صكانية  الكثافة  اأو  ال�صكاين  الثقل  اإن  القول:  ميكن  اإذن 

ملنطقة مكة املكرمة ترتكز يف املحافظات الثلث جدة، ومكة 

املكرمة، والطائف، اأما بقية املحافظات فل يتعدى عدد �صكان 

كل حمافظة عن )200000( ن�صمة. انظر خريطة رقم )2(.

جدول رقم )2( الكثافة ال�صكانية ملحافظات منطقة مكة املكرمة

م�صاحة املحافظة كم2عدد �صكان املحافظة ا�صم املحافظة
الكثافة ال�صكانية للمحافظة 

�صخ�ص / كم2

15787223040519.3مكة

39763684571869.9جدة

9938001384071.8الطائف

194811519537.5القنفذة

63445427714.8خلي�ص

104621667915.7رابغ

53300104551.0اأ�صم

40000217361.8املويه

90300100129.0الليث

71100472215.1مي�صان

47362204422.3اخلرمة

4926989885.5تربة

2141930007.1الكامل

51411217032.4رنية

77613195239.8العري�صات

92222584515.8اجلموم

96646476520.3بحرة

760240914181253.6املجموع

امل�صدر: من عمل الباحث بناء على البيانات املاأخوذة من موقع اإمارة منطقة مكة املكرمة.
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خريطة رقم )2( الكثافة ال�صكانية ملحافظات منطقة مكة املكرمة

امل�صدر: من عمل الباحث بناء على البيانات املاأخوذة من موقع اإمارة منطقة مكة املكرمة لعام 2011م.

إجمالي عدد الحاالت المصابة بفيروس كورونا:
يف  كورونا  بفريو�ص  امل�صابة  احلالت  عدد  اإجمايل  بلغ 

مايو   11 الإثنني  يوم  اإىل  املكرمة  مكة  منطقة  حمافظات 

وقد   ،)3( رقم  جدول  انظر  حالة.  نحو)17625(  2020م 

ُمثلت يف اخلريطة نقطيًا، كل نقطة متثل حالة م�صابة. انظر 

اخلريطة رقم )3(، وميكن توزيعها جغرافيًا اإىل �صت فئات 

هي:  

الفئة الأوىل: املحافظات التي ل يوجد بها حالت لفريو�ص 

اجلموم،  بحرة،  حمافظات  اأربع  وهي  اإطلقًا،  كورونا 

العري�صات، ورنية.

عدد  اإجمايل  يزيد  ل  التي  املحافظات  الثانية:  الفئة 

احلالت امل�صابة بفريو�ص كورونا عن )20( حالة وهي �صبع 

تربة،  اخلرمة،  مي�صان،  الليث،  املويه،  اأ�صم،  حمافظات: 

واأخريًا الكامل. 

التوزيع الجغرافي لإلصابات بفيروس كورونا في محافظات ومدن منطقة مكة المكرمة  ماجد اأحمد باوزير
في الفترة ما بين 2 مارس إلى 11 مايو من عام 2020م  باستخدام نظم المعلومات الجغرافية
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الفئة الثالثة: املحافظات التي يزيد اإجمايل عدد احلالت 

امل�صابة بفريو�ص كورونا عن )20( حالة وتقل عن )50( حالة 

وهي حمافظتي: خلي�ص، ورابغ.

الفئة الرابعة:  املحافظات التي يزيد اإجمايل عدد احلالت 

امل�صابة بفريو�ص كورونا عن )100( حالة وتقل عن )500) 

حالة وهي حمافظة واحدة القنفذة.  

عدد  اإجمايل  يزيد  التي  املحافظات  اخلام�صة:   الفئة 

احلالت امل�صابة بفريو�ص كورونا عن )500( حالة وتقل عن 

(1000( حالة وهي حمافظة واحدة الطائف.  

عدد  اإجمايل  يزيد  التي  املحافظات  ال�صاد�صة:  الفئة 

عن  وتقل   )1000( عن  كورونا  بفريو�ص  امل�صابة  احلالت 

(10000( حالة وهي حمافظتان: جدة، ومكة املكرمة.

جدول رقم )3( اإجمايل حالت فريو�ص كورونا يف حمافظات منطقة مكة املكرمة

من تاريخ: 2 مار�ص )2020 م( اإىل تاريخ: 11 مايو )2020 م(

حالت الوفاةاحلالت املتعافية احلالت الن�صطة اإجمايل احلالت عدد �صكان ا�صم املحافظة

157872292165450370195مكة

397636872144937220057جدة

9938009827991820الطائف

19481110998110القنفذة

63445494900خلي�ص

104621262600رابغ

53300111010اأ�صم

400005230املويه

903005500الليث

711003120مي�صان

473622200اخلرمة

492692200تربة

214191100الكامل

514110000رنية

776130000العري�صات

922220000اجلموم

966460000بحرة

760240917625113826100152املجموع

امل�صدر: من عمل الباحث بناء على البيانات املاأخوذة من موقع وزارة ال�صحة ال�صعودية.
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 ماجد اأحمد باوزير

خريطة رقم )3( التوزيع اجلغرايف لإجمايل عدد الإ�صابات بفايرو�ص كورونا

يف حمافظات منطقة مكة املكرمة

امل�صدر: من عمل الباحث بناء على البيانات املاأخوذة من موقع وزارة ال�صحة ال�صعودية.

إجمالي الحاالت النشطة المصابة بفيروس كورونا:
بلغ اإجمايل عدد احلالت الن�صطة امل�صابة بفريو�ص كورونا 

مايو   11 الثنني  يوم  اإىل  املكرمة  مكة  يف حمافظات منطقة 

(2020م( نحو )11382( حالة. انظر جدول رقم )3(، وقد 

ُمثلت يف اخلريطة نقطيًا، كل نقطة متثل حالة ن�صطة م�صابة. 

انظر اخلريطة رقم )4(، وميكن توزيعها جغرافيًا اإىل �صت 

فئات هي: 

الفئة الأوىل: املحافظات التي ل يوجد بها حالت ن�صطة 

بحرة،  حمافظات:  اأربع  وهي  اإطلقًا  كورونا  لفايرو�ص 

اجلموم، العري�صات، ورنية.

عدد  اإجمايل  يزيد  ل  التي  املحافظات  الثانية:  الفئة 

حالة   )20( عن  كورونا  بفريو�ص  امل�صابة  الن�صطة  احلالت 

وهي �صبع حمافظات: اأ�صم، املويه، الليث، مي�صان، اخلرمة، 

تربة، واأخريًا الكامل.

التوزيع الجغرافي لإلصابات بفيروس كورونا في محافظات ومدن منطقة مكة المكرمة 
في الفترة ما بين 2 مارس إلى 11 مايو من عام 2020م  باستخدام نظم المعلومات الجغرافية
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الفئة الثالثة: املحافظات التي يزيد اإجمايل عدد احلالت 

وتقل عن  حالة  كورونا عن )20(  بفريو�ص  امل�صابة  الن�صطة 

(50( حالة وهي حمافظتي: خلي�ص، ورابغ.

عدد  اإجمايل  يزيد  التي  املحافظات  الرابعة:   الفئة 

امل�صابة بفريو�ص كورونا عن )50( حالة وتقل عن  احلالت 

(100( حالة وهي حمافظة واحدة القنفذة.  

عدد  اإجمايل  يزيد  التي  املحافظات  اخلام�صة:  الفئة 

احلالت امل�صابة بفريو�ص كورونا عن )500( حالة وتقل عن 

(1000( حالة وهي حمافظة واحدة الطائف.  

عدد  اإجمايل  يزيد  التي  املحافظات  ال�صاد�صة:  الفئة 

عن  وتقل   )1000( عن  كورونا  بفريو�ص  امل�صابة  احلالت 

(10000( حالة وهي حمافظتان: جدة، ومكة املكرمة.  

خريطة رقم )4( التوزيع اجلغرايف لأعداد احلالت الن�صطة امل�صابة بفريو�ص كورونا 

يف حمافظات منطقة مكة املكرمة

امل�صدر: من عمل الباحث بناء على البيانات املاأخوذة من موقع وزارة ال�صحة ال�صعودية.
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 ماجد اأحمد باوزير

خريطة رقم )5( التوزيع اجلغرايف حلالت التعايف من فايرو�ص كورونا 

يف حمافظات منطقة مكة املكرمة

امل�صدر: من عمل الباحث بناء على البيانات املاأخوذة من موقع وزارة ال�صحة ال�صعودية.

إجمالي الحاالت المتعافية من فيروس كورونا:
كورونا  فايرو�ص  من  املتعافية  احلالت  عدد  اإجمايل  بلغ 

مايو   11 الثنني  يوم  اإىل  املكرمة  مكة  يف حمافظات منطقة 

وقد  رقم)3(،  جدول  انظر  حالة.   )6100( نحو  (2020م( 

ُمثلت يف اخلريطة نقطيًا، كل نقطة متثل حالة متعافية. انظر 

اخلريطة رقم )5(، وميكن توزيعها جغرافيًا اإىل اأربع فئات 

هي: 

تعايف  حالت  بها  يوجد  ل  التي  املحافظات  الأوىل:  الفئة 

بحرة،  حمافظات:  ع�صر  وهي  اإطلقًا،  كورونا  فايرو�ص  من 

الليث،  اخلرمة،  تربة،  الكامل،  رنية،  العري�صات،  اجلموم، 

رابغ، وخلي�ص.

الفئة الثانية: املحافظات التي يزيد اإجمايل عدد احلالت 

ويقل عن )25)  كورونا عن )0( حالة  املتعافية من فريو�ص 

حالة هي اأربع حمافظات: مي�صان، املويه، اأ�صم، القنفذة.  

الفئة الثالثة: املحافظات التي يزيد اإجمايل عدد احلالت 

املتعافية من فريو�ص كورونا عن )25( حالة وتقل عن )500) 

حالة هي حمافظة واحدة الطائف.

الفئة الرابعة: املحافظات التي يزيد اإجمايل عدد احلالت 

عن  وتقل  حالة   )500( عن  كورونا  فريو�ص  من  املتعافية 

(4000( حالة هي حمافظتان: جدة، مكة املكرمة.

التوزيع الجغرافي لإلصابات بفيروس كورونا في محافظات ومدن منطقة مكة المكرمة 
في الفترة ما بين 2 مارس إلى 11 مايو من عام 2020م  باستخدام نظم المعلومات الجغرافية
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إجمالي حاالت الوفاة من فيروس كورونا:
كورونا  فايرو�ص  من  املتوفية  احلالت  عدد  اإجمايل  بلغ 

مايو   11 الثنني  يوم  اإىل  املكرمة  مكة  يف حمافظات منطقة 

وقد   ،)2( رقم  جدول  انظر  حالة.  نحو)152(  (2020م( 

ُمثلت يف اخلريطة نقطيًا كل نقطة متثل حالة متوفاة. انظر 

اخلريطة رقم )6(، وميكن توزيعها جغرافيًا اإىل فئتني هي: 

الفئة الأوىل:املحافظات التي ل يوجد بها حالت وفاة من 

جميع  حمافظة:  ع�صرة  خم�ص  وهي  اإطلقًا  كورونا  فريو�ص 

املحافظات ماعدا مكة املكرمة، وجدة.

الفئة الثانية: املحافظات التي يزيد اإجمايل عدد حالت 

 (100( عن  ويقل  حالة   )0( عن  كورونا  فريو�ص  من  الوفاة 

حالة وهي حمافظتان: جدة، ومكة املكرمة، فمحافظة جدة 

 (95( ف�صجلت  املكرمة  مكة  اأما  وفاة،  حالة   )57( �صجلت 

حالة اإىل يوم 11 مايو )2020م(.

خريطة رقم )6(  التوزيع اجلغرايف حلالت الوفاة من فريو�ص كورونا 

يف حمافظات منطقة مكة املكرمة

امل�صدر: من عمل الباحث بناء على البيانات املاأخوذة من موقع وزارة ال�صحة ال�صعودية.
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�صكل رقم )3( مقارنة توزيع حالت فريو�ص كورونا يف حمافظات منطقة مكة املكرمة 

من تاريخ: 2 مار�ص )2020 م( اإىل تاريخ: 11 مايو )2020 م(

امل�صدر: من عمل الباحث بناء على البيانات املاأخوذة من موقع وزارة ال�صحة ال�صعودية.

 ماجد اأحمد باوزير

والحاالت  المصابة  الحاالت  إجمالي  بين  مقارنة 
النشطة وحاالت التعافي والوفاة لفيروس كورونا:

اأن   )7( رقم  واخلريطة   )3( رقم  ال�صكل  من  نلحظ 

اإجمايل عدد احلالت امل�صجلة لفريو�ص كورونا يف حمافظات، 

عدد  ن�صف  ن�صبة  على  ت�صتحوذ  املكرمة  مكة  منطقة  ومدن 

احلالت، بينما عدد احلالت الن�صطة هناك �صت حمافظات 

ومدن؛ تتنا�صف الن�صبة مع اإجمايل عدد احلالت واملحافظات 

وهناك  واخلرمة.  تربة،  الليث،  الكامل،  خلي�ص،  رابغ،  هي: 

حمافظات ومدن يف منطقة مكة املكرمة؛ تقرتب ن�صب حالت 

املكرمة،  مكة  مدينة  مثل:  احلالت  اإجمايل  ربع  اإىل  التعايف 

اأما يف مدينة جدة فت�صل الن�صبة اإىل حوايل الثلث، ويف بع�ص 

املحافظات تتخطى ن�صبة حالت التعايف الربع مثل: حمافظة 

مي�صان، واملويه، اأما حالت الوفاة فل تكاد تذكر، اإذ مل ت�صجل 

حالت وفاة يف منطقة مكة املكرمة اإل يف مدينتي مكة املكرمة 

وجدة وباأعداد �صئيلة جدًا انظر جدول رقم )2(.

التوزيع الجغرافي لإلصابات بفيروس كورونا في محافظات ومدن منطقة مكة المكرمة 
في الفترة ما بين 2 مارس إلى 11 مايو من عام 2020م  باستخدام نظم المعلومات الجغرافية
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خريطة رقم )7( التوزيع اجلغرايف ملقارنة اأنواع احلالت من فريو�ص كورونا 

يف حمافظات منطقة مكة املكرمة

امل�صدر: من عمل الباحث بناء على البيانات املاأخوذة من موقع وزارة ال�صحة ال�صعودية.

النتائج:
اجلغرايف  التوزيع  بني  علقة  هناك  اأن  الدرا�صة  اأظهرت 

الن�صطة،  واحلالت  امل�صابة،  احلالت  عدد  لإجمايل 

يف  كورونا  بفريو�ص  الوفاة  وحالت  املتعافية،  واحلالت 

حمافظات منطقة مكة املكرمة، وبني عدد �صكان كل حمافظة 

اأن حمافظات  من حمافظات منطقة مكة املكرمة؛ فنلحظ 

جدة، ومكة املكرمة، والطائف، هي املحافظات التي تكرث بها 

اأعداد الإ�صابة، واحلالت الن�صطة واحلالت املتعافية؛ فنجد 

اأن عدد ال�صكان مرتفع بهذه املحافظات وكان تاأثريه اإيجابيا 

بينما جند  اأنواعها،  للفريو�ص مبختلف  ارتفاع احلالت  على 

غري  ال�صكان  عدد  تاأثري  كان  املحافظات  بقية  اأن  املقابل  يف 

ملحوظ )�صلبي(؛ ب�صبب انخفا�صه انظر جدول رقم ) 4(.

املدينة،  �صخ�صية  منها  عدة:  اأ�صباب  اإىل  يعود  وهذا 

وظيفتها  وب�صبب  املكرمة؛  مكة  مدينة  اأن  فنجد  ووظيفتها؛ 
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 ماجد اأحمد باوزير

الدينية، واأنها العا�صمة املقد�صة للم�صلمني، والعامل الإ�صلمي 

مدينة  اأما  اأجنا�صهم،  وتنوع  �صكانها،  لكرثة عدد  ذلك؛  اأدى 

الطائف فبحكم قربها من مكة املكرمة، وبالن�صبة ملدينة جدة 

اململكة،  يف  ال�صاحلية  القت�صادية  املدن  اأهم  من  اأنها  جند 

اأي�صًا بوابة  التجارية احليوية، وهي  الأن�صطة  والتي تكرث بها 

احلرمني ال�صريفني. 

لإجمايل  املكاين  التوزيع  بني  العلقة  اإن  القول:  اأمكن  لذا 

واحلالت  الن�صطة،  واحلالت  امل�صابة،  احلالت  عدد 

فكلما  طردية،  كورونا  بفريو�ص  املتوفية  واحلالت  املتعافية، 

باملر�ص،  اإ�صابتهم  ن�صبة  زادت  املحافظة  �صكان  عدد  زاد 

والتعايف منه، وكلما نق�ص اأو كان عدد �صكان املحافظة قليل 

�صكانها نحو  املكرمة عدد  اإ�صابتهم، فمدينة مكة  ن�صبة  قلت 

(1578722( ن�صمة، و�صجلت اأعلى اإجمايل اإ�صابات بفريو�ص 

ن�صطة،  حالة   )5450( و  اإ�صابة،   )9216( بنحو  بها  كورونا 

املقابل  ويف  وفاة،  حالة   )95( و  تعايف،  حالة  و(3701( 

حمافظة اأ�صم مثًل: يبلغ عدد �صكانها نحو )53300( ن�صمة، 

 (  11  ( بلغ  كورونا  بفريو�ص  الإ�صابة  حالت  عدد  واإجمايل 

حالة، منهم ) 10 ( حالت ن�صطة، وحالة واحدة متعافية، ومل 

ت�صجل حالت وفاة.

جدول رقم )4( حالت فريو�ص كورونا املختلفة يف حمافظات منطقة مكة املكرمة

حالت الوفاةاحلالت املتعافيةاحلالت الن�صطةاإجمايل احلالتعدد ال�صكان ا�صم املحافظة

157872292165450370195مكة

397636872144937220057جدة

9938009827991820الطائف

19481110998110القنفذة

63445494900خلي�ص

104621262600رابغ

53300111010اأ�صم

400005230املويه

903005500الليث

711003120مي�صان

473622200اخلرمة

492692200تربة

214191100الكامل

514110000رنية

776130000العري�صات

922220000اجلموم

966460000بحرة

امل�صدر: من عمل الباحث بناء على البيانات املاأخوذة من موقع وزارة ال�صحة ال�صعودية.

التوزيع الجغرافي لإلصابات بفيروس كورونا في محافظات ومدن منطقة مكة المكرمة 
في الفترة ما بين 2 مارس إلى 11 مايو من عام 2020م  باستخدام نظم المعلومات الجغرافية
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الخاتمة:
وحتى اإعداد وكتابة هذه الورقة العلمية عن هذا املر�ص اأو 

الفريو�ص ما زالت الأعداد تتزايد يف حمافظات منطقة مكة 

املكرمة، ويف العامل اأجمع. �صائًل املوىل العلي القدير اأن يعجل 

بالفرج، وينف�ص الكرب، ويحفظ امل�صلمني من هذه اجلائحة. 
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التوزيع الجغرافي لإلصابات بفيروس كورونا في محافظات ومدن منطقة مكة المكرمة  ماجد اأحمد باوزير
في الفترة ما بين 2 مارس إلى 11 مايو من عام 2020م  باستخدام نظم المعلومات الجغرافية
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