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 – 7711احلضر يف حمافظاث العراق خالل املذة ) سكاى اجتاهاث منو
 9077وتوقعاته املستقبليت حىت عام  (9007

 الذليوي خملف حموذ إياد. م احلياًي علي برداى بالل. د.م.أ
 كليت الرتبيت للعلوم اإلًساًيت  –جاهعت األًبار 

 املستخلص
في محافظات العراق خالل  الحضرسكان  اتجاىات نمو يدف البحث الى دراسةي
الكشف و ، والعوامل المؤثرة فيو 1028( وتوقعاتو المستقبمية حتى عام 1008 – 2866المدة )

خالل بعدييا الزماني  ياسكان الحضر، وتتبعالعن التغيرات التي حصمت التجاىات نمو 
، عمى مستوى العراق وحسب والمكاني لمدراسة وتوقع االتجاىات المستقبمية ليذا التغير

من أجل رسم سياسة سكانية وخدمية واقتصادية تواكب التغيرات السكانية ، المحافظات
ظروف لم نتيجةوىذه التغيرات قد َأخذت اتجاىات مختمفة، ، الحاصمة عمى مستوى الحضر

تغير السياسة السكانية من سياسة قائمة عمى رفع ، ولياسية واالقتصادية غير المستقرةالس
( الى سياسة سكانية قائمة عمى عدم التدخل 2876-2866معدل النمو السكاني في المدة )

أثرت بشكل كبير عمى نمو  كمياو ، (2880وترك االمر لمسكان انفسيم بعد عام )، في ذلك
 .سكان الحضر الكمي وعمى نمو السكان

Trends in urban population growth in the provinces of Iraq during 
the period (1977 - 2009) and future outlook until 2019 

Dr. Belal Bardan Ali Al-Haayani .M . Ayad Mohammed al-Dulaimi 
Al- Anbar University - College of Education For Humanity Sciences  

Abstract 

The research aims to study the trends of urban growth in the provinces of 
Iraq during the period (1977 - 2009) and future outlook until 2019 and the factors 
influencing it, and detect changes that occurred to the growth trends of its 
population urban areas, and keep track of those changes that occurred during the 
temporal and spatial study and predict future trends for this change, the level of 
Iraq as a whole, according to the provinces, in order to draw a population policy, 
service and economic cope with demographic changes taking place at the level of 
urban areas, and that took different directions, as a result of political and 
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economic conditions unstable, and change the population policy from a policy of 
raising the rate of population growth in the period (1977-1987) to a population 
policy based on non-interference in it, and leave it to the residents themselves 
after a year (1990), all of which greatly influenced the growth of the total 
population and the growth of urban population. 

 :املقذهت
التوزيع السكاني عمى الحيز المكاني يمثل خاصية جغرافية بحتة لما ليا من ان دراسة 

ارتباط مكاني قوي، وقد اولى الجغرافيون اىتمامًا خاصًا بدراسة التوزيع المكاني لمسكان ألنيا 
وىي المرآة التي تنعكس عمييا مجموعة العناصر البيئية  .(2)تعكس صور الزمان والمكان

ي التوزيع السكاني، كون عممية التوزيع السكاني ىي ناتج التفاعل المباشر المختمفة والمؤثرة ف
وغير المباشر بين العوامل  الطبيعية والبشرية والسيما ان ىذه العممية ىي عممية ديناميكية 

 .(1)مستمرة في كل زمان ومكان تختمف اسبابيا ونتائجيا وفقًا لمزمان والمكان
كان المكاني، يجب ان ال تكون مجرد حالة مرتبطة ان النظرة الشمولية لتوزيع الس

بأحد العوامل التي تساىم في التأثير عمى التوزيع، انما يجب االلمام بجميع العوامل المرتبطة 
 بتمك الظاىرة والتعرف عمى العوامل التي تساىم في توزيعيا.

ويأخذ التوزيع الجغرافي لسكان الحضر صورًا متعددة منيا التوزيع العددي والتوزيع 
التوزيع  انطمقت ىذه الدراسة لتتبع اتجاىاتو النسبي وتوزيع نسب التحضر في كل منطقة. 

الى  2866نمو سكان الحضر خالل اكثر من ثالث عقود األخيرة من )و  البيئي لمسكان
اني نسبيًا وحجميا ومعدالت نمو النسب وتوقع اتجاىاتيا حتى ( من حيث توزيعيم المك1008
 .1028عام 

وحيث ان العراق قد تعرض خالل النصف الثاني من القرن العشرين وبداية القرن 
الواحد والعشرين إلى جممة من االحداث السياسية الجسيمة وقعت خالل مدة الدراسة فقد اثرت  

 و سكان الحضر موضوع ظاىرة الدراسة.تمك الظروف واالحداث عمى اتجاىات نم
وىكذا فان اليدف من الدراسة يتحدد بالكشف عن التغيرات التي حصمت التجاىات 
نمو سكان الحضر، وتتبع تمك التغيرات التي حصمت خالل بعدييا الزماني والمكاني لمدراسة 

اسة فقد اقتضت ان ولتحقيق ما تصبو إليو ىذه الدر  وتوقع االتجاىات المستقبمية ليذا التغير.
 مباحث فضال عن النتائج والتوصيات. ثالثتكون في 
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تناول المبحث األول تطور حجم السكان الحضر في العراق وتضمن النمو العددي 
والنسبي وتوزيع نسب التحضر والمؤشرات الخاصة. أما المبحث الثاني فقد تناول التوزيع 

من الحجم  محافظاتالحسب  والنسبيالتوزيع العددي  الجغرافي لسكان الحضر من حيث
المبحث الثالث تم تناول تباين نسبة التحضر بين  وفي .العراق في لسكان الحضر الكمي

،  2866التعداد او ما بين سنوات التعداد  المحافظات العراقية خالل كل سنة من سنوات
 .1028لتوقعات المستقبمية حتى سنة وا ⃰  1008،  2886،  2876

 البحث:هشكلت 
مدة  في العراق كان مستمرًا وايجابيًا خالل  سكان الحضر نمو أن عمى الرغم من

تعرض لتغيرات مستمرة وليست باتجاه واحد بتأثير عوامل عدة لذلك تحددت  الدراسة لكنو
 المشكمة من خالل طرح السؤالين اآلتيين:

عمى مستوى الحجم الكمي وحسب  في العراق الحضر نمو سكان ىل ىناك تغير في -2
   خالل مدة الدراسة. محافظاتال

عمى مستوى الحجم الكمي  العراق في الحضر سكان نمو في اتجاىات تغير ىناك ىل -1
 خالل مدة الدراسة.       محافظاتوحسب ال

 الفرضيت:
 ن الفرضية ىي حل مقترح لمشكمة البحث لذلك تفترض الدراسة وجود تغير فيأبما 
بتأثير  محافظاتعمى مستوى الحجم الكمي لمسكان وحسب ال واتجاىاتو الحضر نمو السكان

عوامل عديدة مع تباين مستوى تأثير ىذه العوامل زمانيا ومكانيا ، فميذا اعتمدت الدراسة عمى 
 ن تحققان اىداف الدراسة ىما:أصياغة فرضيتين يمكن 

مستوى الحجم الكمي وحسب عمى الحضر في العراق  نمو سكانىناك تغير في  -2
 خالل مدة الدراسة. محافظاتال

عمى مستوى الحجم الكمي  العراق الحضر في سكان نمو في اتجاىات تغير ىناك -1
  خالل مدة الدراسة. محافظاتوحسب ال

 البحث: هذف 
ووفقا  الوحدات اإلدارية فيسكان الحضر  تغير تيدف ىذه الدراسة تتبع اتجاىات

، 2886، 2876، 2866 تالمتاحة من التعددات السكانية الثالثة لمسنوالمبيانات اإلحصائية 
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وتكتسب ىذه الدراسة اىميتيا من نظرتيا الشمولية وتتبعيا  1008ونتائج الترقيم والحصر عام 
لظاىرة الدراسة وابراز التغيرات الطارئة عمى بنية النظام الحضري من خالل البعدين الزماني 

ن السياسات العامة والخاصة تسعى جميعيا الى تمبية أطالما  ةوالمكاني لظاىرة الدراس
ن السكان ىم وسيمة التنمية وغايتيا واحد العوامل احتياجات الناس من السمع والخدمات أل

 المحددة ليا. 
 احلذود املكاًيت والسهاًيت للبحث:

يقع في القسم الغربي من قارة  الذيمدراسة ضمن العراق، لتنحصر الحدود المكانية 
االردن وسوريا، ومن  سيا، شاغاًل القسم الشمالي الشرقي من الوطن العربي يحده من الغربآ

الجنوب الكويت والخميج العربي ومن الجنوب الغربي  الشمال تركيا ومن الشرق ايران، ومن
( شماال 26˚–11ˉ( و)18˚–4ˉن دائرتي عرض )ويقع ما بي( 2خارطة رقم )، السعودية

 اما .(2)1كم (323217( شرقا وتبمغ مساحة العراق )34˚–37ˉ( و)34˚–27ˉوخطي طول )
( وتوقعاتو المستقبمية حتى عام 1008–2866الحدود الزمانية فتمثمت بالمدة من عام )

1028                              . 
 .خارطة العراق االدارية: (2خارطة )

 
  1000المصدر / وزارة الري ،المديرية العامة لممساحة ، خريطة العراق اإلدارية لعام 
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 تطور حجن سكاى احلضر يف العراق: املبحث االول
يحدث النمو في حجم السكان سواء بالزيادة أو النقصان نتيجة عوامل ثالثة ىي: 

بعاممين رئيسيين ىما الزيادة . وىذا يعني أن نمو السكان يتأثر (3)اليجرة، الوفيات، الوالدات
وصافي اليجرة الناتج عن الفرق بين اليجرة ، الطبيعية الناتجة عن الفرق بين المواليد والوفيات

تعد أعداد السكان من أولى و  .(4)الوافدة او المغادرة سواء كان الفرق موجبًا أو سالباً 
يث معدالت نموىم الموضوعات التي تيتم بيا جغرافية السكان وبعد ذلك تبحث من ح

. الن حدوث أي تغير في حجم السكان ال يعني فقط عدد (5)خرىوتوزيعيم وخصائصيم األأ 
نما لو ، السكان الذين يعيشون في مكان معموم وزمن معموم ومجرد رقم ليس لو تأثير وا 

فيو يتأثر بالظروف المحيطة  (6)انعكاسات أخرى عمى المكان الذي ىم فيو واألمكنة المجاورة
 . و ويؤثر بياب

ريخو المعاصر تطورًا كبيرًا الرتفاع معدل نمو أطور حجم السكان في العراق خالل تت
سكانو وذلك تبعًا لمتطور الذي تحقق في مجال التنمية االقتصادية واالجتماعية خالل ىذه 

 .المرحمة من تاريخو
ارتفع ، مميون نسمة2214قدر سكان العراق في منتصف القرن التاسع عشر بحوالي 

وجرت في العراق منذ تأسيس الدولة ، مميون نسمة 12262قبيل الحرب العالمية االولى الى 
، 2886واخرىا عام  2823كان اوليا عام ، تعدادات وحتى االن سبع 2812العراقية عام 

من قبل  1008ولم يجري بعده تعداد لمسكان وانما جرت عممية حصر السكان والمساكن عام 
 .1006و تقديرات سكان العراق لسنة وسبق، يط والتعاون االنمائيوزارة التخط

مميون نسمة  22270شيد نمو السكان في العراق تطورًا سريعًا فبعد ان بمغ حوالي 
 الى 2846ثم ارتفع عام ، 2836مميون نسمة عام  32710ارتفع الى حولي ، (7)2823عام 

بمغ  2866وفي عام ، مميون نسمة 72000 حوالي 2854م مميون نسمة وبمغ عا 52400
اما عند ، 2876مميون نسمة عام  252200وبمغ ، مميون نسمة 212000عدد السكان حوالي 

وفي ، مميون نسمة 112000وصل عدد السكان الى  2886نياية القرن العشرين في عام 
واذا ، مةمميون نس 222500قدرت عدد السكان بحوالي  1008عمميات الترقيم والحصر عام 

و قريب منو فمن المتوقع ان يصل عدد السكان الى أعدل النمو السكاني بنفس المستوى ظل م
 ( يبين ذلك.2والجدول ) 1028عام  مميون نسمة (33)حوالي 
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 عدد السكان الحضر والريف ونسبة ومعدل التحضر ومعدل النمو السكاني لممدة: (2جدول )
 .1028( والمتوقع 2836-1008)

 
، ونتائج الترقيم 2886، 2876، 2866، 2854، 2846، 2836المصدر: التعدادات السكانية في العراق 

√ )   :  ، واستخرجت المعدالت بواسطة المعادلة1008والحصر عام 
  

  

 
  )  =Rحيث ان      

=عدد t =عدد السكان في التعداد السابق و po=عدد السكان في التعداد الالحق و P1معدل النمو السكاني و
    n   po(1(بواسطة المعادلة السنوات ما بين التعدادين واستخرجت التوقعات

   
 Pn ꞊ حيث ان pn  =

= عدد  n= معدل النمو السكاني السنوي و r= عدد السكان سنة االساس و poعدد السكان المتوقع و
، اإلحصاء السكاني، طبع جامعة المصدر: عبد الحسين زيني وأخرون. السنوات بين سنتي االساس واليدف

 .268، ص2875، الموصل
 

 النمو العددي لسكان احلضر يف العراق. – 7

وعنصر ، عد المراكز الحضرية نوى لتجمعات سكانية كبيرة ضمن مساحات محدودةتأ 
رس ضمن اطاري السكان ذا اىمية كبيرة ألنو المستفيد من الوظائف والنشاطات التي تما

 .فيو اساس قيام المراكز الحضرية، الموضع والموقع
ييا الزراعة حيث كانت تمارس ف، ظيرت المدن ألول مرة في اودية االنيار في العراق

صمت الى المرحمة التي تمر ومرت بمراحل حتى و ، لف الرابع قبل الميالدالمروية في اوائل األ
متأثرة بذلك في  التحضر في العراق بين مد وجزررة . ومنذ ذلك الوقت وظاى(8)نبيا اآل

 التنظيمات االجتماعية واالقتصادية والسياسية وغيرىا التي يخضع ليا واقع المرحمة التاريخية.
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وبعد الحرب ، وظل النمو الحضري بطيئًا خالل القرن التاسع عشر واوائل القرن العشرين
. ثم تزايدت بعد الحرب العالمية الحضريةحركة السكان الى المراكز العالمية االولى بدأت 

وزيادة تيار اليجرة الريفية الى المدن ، الثانية الرتفاع معدل الزيادة الطبيعية لمسكان من جية
، تزايد السكان الحضر في العراق بصورة ممموسة خالل العقود االخيرةوقد  .(20)من جية اخرى

بصورة عامة وفي المدن بصورة خاصة وعامل اليجرة الداخمية  السكانية ثر بعاممي الزيادةوتأ
والتي بدأت منذ ثالثينات القرن الماضي ثم ازدادت بعد عام ، وخاصة بين الريف والمدينة

 .(22)واخذت تتزايد في الفترات الالحقة 2830
( الى 2شير االرقام المتوفرة عن تعدادات السكان الحضر في العراق في الجدول )تأ 

 1008و 2836بين سنتي ما  قد تضاعف ما يقارب اربع عشرة مرةجم السكان الحضر ان ح
 ( يوضح ذلك. 2) والشكل

 1008الى  2836تطور حجم سكان الحضر في العراق من عام : (2شكل )

 
 .(2المصدر: باالعتماد عمى جدول رقم )

        
، %( 2.2) نمو سنويا يقارب المرتان وبمعدل ماما خالل مدة الدراسة فقد تضاعف 

سكان الحضر ، حيث وصل عدد 1008لى ا 2836ن %( لممدة م 3.3بينما كان المعدل )
واذا ، 2836نسمة عام  2345244ن كان أ، بعد 1008نسمة عام  12733322 الى

( 1008 – 2886آخر مدة ) في لسكان الحضر بنفس المستوىمعدل النمو السنوي استمر 
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( مميون 20) اكثر من الى 1028سكان الحضر في العراق عام فمن المتوقع ان يصل حجم 
 .نسمة

سكان الحضر في العراق لذي يمكن مالحظتو عمى تطور حجم ان المؤشر الرئيسي ا
سكان الحضر ايجابية باستمرار حيث سجمت وكانت نسبة زيادة ، بانو دائمًا يتجو نحو الزيادة

، (2846-2833لممدد )%( 32، %34، %20، %40، %74، %57، %57نسب )
(2846-2854) ،(2854-2866) ،(2866-2876) ،(2876-2886) ،(2886-

لسكان الحضر في جميع السنوات من عام معدالت نمو  بينما كانت، عمى التوالي (1008
عمى من أالسكاني السنوي في الريف وكذلك  اعمى من معدالت النمو 1008 ولحد 2836

( كما ىو 2886 – 2876ما بين ) فترةباستثناء ال، الكميمعدالت النمو السكاني لممجموع 
 (.1) واضح في الشكل

اتجاه معدل النمو السنوي لحجم السكان الكمي والحضر والريف في العراق لممدة : (1شكل )
(2836 - 1008) 

 
 .(2المصدر: باالعتماد عمى جدول رقم )

 
( لمفترة %4.2)فقد كان المعدل  2836ة بعد عام حيث سجمت معدالت عالي

وفي المدة ، (2854 – 2846( لمفترة )%5.6( ثم اتجو نحو االرتفاع وبمغ )2846–2836)
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( ظل ىذا المعدل مرتفعًا رغم انخفاضو عن المدة التي سبقتو حيث بمغ 2866 – 2854)
 2866( لممدة )%3.2وقد استمر المعدل بالتراجع بالنسبة لممعدالت السابقة وبمغ )، (4.2%)
( 2886 – 2876دنى معدل نمو لمسكان الحضر فقد سجل في الفترة )أما أ(، 2876 –

( ووصل الى 1008 – 2886ولكن ىذا المعدل بدا يرتفع خالل الفترة )، (%1.6وكان )
(2.4.)% 

 من المعروف باالعتماد عمى نتائج التعدادات السكانية بان الزيادة الطبيعية في المدن
ن معدالت نمو السكان الحضر أ( 2يف لكن المالحظ من الجدول )بالعراق اقل منيا في الر 
وىي ناتجة عن اليجرة من الريف الى المدينة اضافة الى ، 2886كانت اعمى عدا عام 

حيث تعمل اليجرة باتجاىين عمى زيادة معدل نمو السكان الحضر وبالمقابل ، الزيادة الطبيعية
 .ا خارجة منونمو سكان الريف ألني تعمل عمى انخفاض معدل

ربعة عشر لواء )محافظة( يدار بنظام أالعراق من قبل بريطانيا قسم الى بعد احتالل 
فزاد من ، ضفى عمييا الصفة االداريةأء ثم مراكز االقضية والنواحي، و ىرمي من مركز الموا

لذلك بدأت اليجرة من الريف الى  (21)درجة مركزيتيا وادت الى بداية فترة نمو حضري شامل
معدالت النمو  رتفاعواي زيادة حجم السكان الحضر ف مدن في العراق تمعب اثر كبيرال

حيث كانت ىجرات كبيرة منذ القرن الماضي ولحد االن رغم تذبذبيا في ، السكاني في المدن
باتجاه المدن بسبب ضعف  2847و 2812وسجمت حركات ىجرة بين سنتي ، فترات معينة

وشيوع النظام االقطاعي وتدىور منظومة الري وانشاء سمكي االداء الزراعي وتممح التربة 
 الشرطة والجيش وتطوع الكثير من ابناء الريف فييما اضافة الى السبب السابق.

تواصمت اليجرة بعد ارتفاع المستوى  2880ولحد عام  2847وفي الفترة من عام 
وساىمت ، عة والتجارةالمعاشي لمسكان ونمو الوظائف الحكومية ونمو قطاعات النفط والصنا

الحرب العراقية االيرانية بارتفاع وتيرة اليجرة من الريف الى المدينة النتقال عوائل الشيداء 
لقيام الدولة بتعويضيم بقطع اراضي سكنية ، والمفقودين واالسرى الى المدن واستقرارىم فييا

 .(22)ومنح مالية لبنائيا
( فقد سجمت تقريبا توقف حركات اليجرة بعد فرض 1002 – 2880اما المدة )

العقوبات االقتصادية عمى العراق بسبب اجتياح الكويت وتدىور االقتصاد العراقي عامة 
واقتصاد المدن خاصة، رافقو اىتمام بالريف اكبر من قبل الدولة عن طريق رفع اسعار شراء 
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نتج عنو تحسن في المستوى المعاشي في الريف عنو في  المحاصيل الزراعية من الفالحين
 المدن وزيادة فرص العمل مما ادى الى حركة عكسية لميجرة من المدن الى الريف.

فقد سجمت معدالت نمو سكان الحضر  1002بعد االحتالل االجنبي لمعراق في عام 
وذلك ، الريف الى المدنارتفاعًا وىذا ناتج عن الزيادة الطبيعية وكذلك استمرار اليجرة من 

وارتفاع دخول الموظفين الحكوميين وانخراط كثير من ابناء ، لتدىور الزراعة بشكل خطير
 .(23)سكن في المدنلالريف في ىذه الوظائف مما ساىم في ترك الزراعة وا

 النمو النسيب لسكان احلضر يف العراق . – 9

ظمت في زيادة مستمرة سكان الحضر ن نسبة أنجد  (2الشكل )و  (2من الجدول )
من ضعف حيث  وقد زادت اكثر، 2876حتى عام ، خالل النصف الثاني من القرن العشرين

واخذت نسبة ، 2836%( عام 20.2بينما كانت ) 2876%( عام 60.1) وصمت النسبة الى
 لكن، وىذا يعني ان العراق شيد نموًا حضريًا سريعاً ، السكان في الريف االتجاه المعاكس تماماً 

%( وىذا يعود 57.2وبمغت ) 2886الى  2876من  فترةالنسبة شيدت انخفاضًا خالل ال ىذه
عادت النسبة باالرتفاع مرة ثانية  1008وبعد ىذه المدة حتى عام ، ألسباب ذكرناىا سابقاً 

  .1028%( عام 58.5) ومن المتوقع ان تصل النسبة الى، %(57.8حيث بمغت )
 (1008 – 2836سكان الحضر والريف في العراق لممدة ) التوزيع النسبي ل: (2الشكل )

 
 .(2باالعتماد عمى جدول رقم ) المصدر:
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سكان قبل الحكومة تؤثر عمى معدل نمو اذا لم تتخذ اجراءات وسياسات معينة من 
 (.1008 – 2886لمدة )في انفس المستوى ب معدل ال، واستمر رالحض

وبمغ المعدل ، من مدة ألخرى اختمفقد  سكان الحضرمعدل نمو نسبة يأالحظ ان 
بينما كان المعدل ادنى خالل مدة ، 1008حتى  2836%( لممدة من عام 2.2السنوي )
بق، وسجل من سدس المعدل السا دنى، ا%(0.1( حيث بمغ )1008 – 2866الدراسة )

بينما كان ادنى ، (2854 – 2846%( لممدة )2.4سكان الحضر )اعمى معدل نمو لنسبة 
 .(2886 – 2876%( لممدة )0.03-)معدل  

سكان الحضر ل نمو نسبة ( يوضح مدى التباين في معد3والشكل ) (2ول )الجدو 
ثم عاد  2886ولكنو بدا باالنخفاض من عام  2876والذي ارتفع بوتيرة عالية حتى عام 

 ولكن ىذا االرتفاع كان بسيطًا. 2886وارتفع بعد عام 
ى والذي انعكس عمى حضر من مدة زمنية ألخر سكان الان االختالف في معدل نمو 

تماعية التي كان جاء نتاج لمظروف السياسية واالقتصادية واالج، سكان الحضرتباين  نسبة 
  .يمر بيا العراق
 - 2836معدل النمو السنوي لنسبة السكان الحضر في العراق لممدة ): (3شكل رقم )

1008) 

 
 .(2المصدر: باالعتماد عمى جدول رقم )
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 7711التوزيع اجلغرايف لسكاى احلضر يف حمافظاث العراق للوذة ): املبحث الثاًي
– 9007) 

سجل النمو السكاني في العراق خالل مدة الدراسة سواء كان الحضري او الريفي نموًا 
وان تباينت معدالت ىذا النمو من مدة زمنية ألخرى ومن مكان آلخر عمى مستوى ، ايجابياً 

وكذلك تباينت النسب التي تشكميا كل محافظة من المجموع الكمي ، المحافظاتالعراق او في 
لك سيتم تناول لسكان الحضر في العراق خالل السنة الواحدة او ما بين السنوات المختمفة. لذ

لسكان الحضر في محافظات العراق من حيث التوزيع العددي والتوزيع التوزيع الجغرافي 
 .في العراق الكمي لحجمبين المحافظات من ا لسكان الحضرا لحجم النسبي

 التوزوع العددي لسكان احلضر يف حمافظات العراق. – 7

و أعداد السكان أ و المحافظات المختمفةأبو حجم السكان الحضر في المناطق قصد يأ 
وفي وقت معين في ذلك الحيز المكاني ، الحضر الذين يتواجدون في منطقة جغرافية محددة

 .(24)لترتيبيم ومستوياتيمدون مراعاة 
الخاصة بيذا التوزيع في عممية تحميل التفاعل والترابط بين ، وتكمن اىمية البيانات

مكونات البيئة الطبيعية والبشرية واىمية ىذا التحميل لمعرفة مدى التفاعل بين االنسان وموارد 
 بيئتو ألجل وضع تنمية لتمك الموارد بواسطة خطط التنمية. 

( نسمة 6535043) بمغ سكان الحضر في العراقعدد ان ( 1ويتضح من الجدول )
ثالث محافظات من العراق وىي  سكان الحضر فياكثر من نصف  داحتش وقد، 2866 عام

وع اما المحافظات الباقية فقد كان فييا جميعًا اقل من نصف مجم، بغداد والبصرة ونينوى
حيث احتمت محافظة ، الحضر من محافظة ألخرىسكان سكان الحضر، فقد اختمف توزيع 

( 1810061) فييا الحضر السكان الحضر، اذ بمغ عدد سكانبغداد المرتبة االولى في عدد 
( 700342) فييا الحضر ي المرتبة الثانية وبمغ عدد سكانوقد جاءت محافظة البصرة ف

( 487721) فييا رالحض لمرتبة الثالثة، وبمغ عدد سكانواحتمت محافظة نينوى ا، نسمة
 فييا الحضر المرتبة الرابعة وبمغ عدد سكان النجف فقد احتمت نسمة اما محافظة

ذي ، االنبار، اربيل، بابل، السميمانية، ( نسمة. اما المحافظات التالية: كركوك323132)
فقد احتمت المراتب الخامسة والسادسة والسابعة ، دىوك، ميسان، واسط، القادسية، ديالى، قار

والحادية عشر والثانية عشر والثالثة عشر والرابعة عشر والخامسة  والثامنة والتاسعة والعاشرة
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وجاءت محافظة المثنى بالمرتبة االخيرة السادسة عشر وبمغ عدد سكانيا ، عشر عمى التوالي
 ( نسمة. 76723الحضر )
من الحجم الكمي محافظات ال بين )باأللف( والتوزيع النسبي الحضر اعداد السكان: (1جدول )

 (1008-2866العراق لممدة)لسكان الحضر في 

 
ونتائج الترقيم ، 2886، 2876، 2866، 2854، 2846، 2836التعدادات السكانية في العراق  المصدر:

 .ى معادلة التوقع المذكورة سابقاً عم 1028و 1008والحصر عام 
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( 22358000في العراق ) سكان الحضرد فقد بمغ اجمالي عد 2876اما في عام 
شكمت ثالث محافظات من العراق وىي بغداد ونينوى والبصرة من حيث حجم السكان ، نسمة

اما المحافظات الباقية فقد كان فييا ، الحضر اقل من النصف بقميل من الحجم الكمي لمسكان
 سكان الحضر منيع وقد اختمف توز ، نصف مجموع السكان الحضر جميعًا اكثر بقميل من

 اذ، فييا حيث احتمت محافظة بغداد المرتبة االولى في عدد سكان الحضر، محافظة ألخرى
المرتبة الثانية وبمغ  ( وقد جاءت محافظة نينوى في2732000بمغ عدد سكانيا الحضر )

وبمغ ، واحتمت محافظة البصرة المرتبة الثالثة، ( نسمة2000000) فييا الحضر عدد سكان
المرتبة الرابعة  السميمانية فقد احتمت ( نسمة اما محافظة572000) فييا الحضر كانعدد س

 ( نسمة.572000) فييا الحضر وبمغ عدد سكان
، النجف، ديالى، كركوك، االنبار، ذي قار، بابل، اما المحافظات التالية: اربيل

والسادسة المراتب الخامسة فقد احتمت ، دىوك، واسط، ميسان، القادسية، كربالء، صالح الدين
والسابعة والثامنة والتاسعة والعاشرة والحادية عشر والثانية عشر والثالثة عشر والرابعة عشر 
والخامسة عشر والسادسة عشر والسابعة عشر عمى التوالي، وجاءت محافظة المثنى بالمرتبة 

 ( نسمة.245000) فييا االخيرة الثامنة عشر وبمغ عدد سكان الحضر
( 24058037جمالي عدد سكان الحضر في العراق )أقد بمغ ، ف2886ما في عام أ

نسمة، حافظت ثالث محافظات من العراق وىي بغداد ونينوى والبصرة عمى المراتب الثالث 
االولى من حيث حجم سكان الحضر وباقل من النصف بقميل من الحجم الكمي لسكان 

ان فييا جميعًا اكثر بقميل من الحضر كما في التعداد السابق، اما المحافظات الباقية فقد ك
من محافظة ألخرى، حيث احتمت محافظة  يمنصف مجموع سكان الحضر، وقد اختمف توزيع

( 3742237) فييا بغداد المرتبة االولى في عدد سكان الحضر، اذ بمغ عدد سكان الحضر
( 2153628) فييا وقد جاءت محافظة نينوى في المرتبة الثانية وبمغ عدد سكان الحضر

( 2132722) فييا ، وبمغ عدد سكان الحضرالمرتبة الثالثةنسمة، واحتمت محافظة البصرة 
 فييا فقد احتمت المرتبة الرابعة وبمغ عدد سكان الحضر السميمانيةنسمة اما محافظة 

، االنبار، النجف، بابل، ذي قار، القادسية، اربيل( نسمة. اما المحافظات التالية: 863247)
فقد احتمت المراتب الخامسة ، دىوك، كربالء، صالح الدين، واسط، ميسان، ديالى، كركوك

والسادسة والسابعة والثامنة والتاسعة والعاشرة والحادية عشر والثانية عشر والثالثة عشر 
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والرابعة عشر والخامسة عشر والسادسة عشر والسابعة عشر عمى التوالي، وجاءت محافظة 
 ( نسمة. 284758) فييا نة عشر وبمغ عدد سكان الحضرالمثنى بالمرتبة االخيرة الثام

( 12733322، فقد بمغ اجمالي عدد سكان الحضر في العراق )1008اما في عام 
نسمة، حافظت ثالث محافظات من العراق وىي بغداد والبصرة ونينوى عمى المراتب الثالث 

الكمي لمسكان االولى من حيث حجم السكان الحضر وباقل من النصف بقميل من الحجم 
الحضر كما في التعداد السابق، اما المحافظات الباقية فقد كان فييا جميعًا اكثر بقميل من 
نصف مجموع السكان الحضر، وقد اختمف توزيع السكان الحضر من محافظة ألخرى، حيث 

 فييا احتمت محافظة بغداد المرتبة االولى في عدد سكان الحضر، اذ بمغ عدد سكان حضر
 فييا ( وقد جاءت محافظة البصرة في المرتبة الثانية وبمغ عدد سكان الحضر4731227)
 فييا ( نسمة، واحتمت محافظة نينوى المرتبة الثالثة، وبمغ عدد الحضر2812208)
فقد احتمت المرتبة الرابعة وبمغ عدد سكان  السميمانية( نسمة اما محافظة 2777386)

، النجف، كركوك، ذي قار، اربيلافظات التالية: ( نسمة. اما المح2424664) فييا الحضر
فقد احتمت ، صالح الدين، ديالى القادسية، واسط، كربالء، ميسان، دىوك االنبار، بابل

المراتب الخامسة والسادسة والسابعة والثامنة والتاسعة والعاشرة والحادية عشر والثانية عشر 
ة عشر والسابعة عشر عمى التوالي، والثالثة عشر والرابعة عشر والخامسة عشر والسادس

 فييا وجاءت محافظة المثنى بالمرتبة االخيرة الثامنة عشر وبمغ عدد سكان الحضر
 ( نسمة.187668)
 احملافظات من احلجم الكلي يف العراق. ما بنيالتوزوع النسيب لسكان احلضر  –  9

االدارية نسبة سكان الحضر في الوحدة ، لسكان الحضريقصد بالتوزيع النسبي 
قضاء( من اجمالي سكان الحضر في الدولة. وقد تتباين ىذه النسب ، لواء، محافظة، )اقميم

حيث توضح النسب اىمية المكان وتطور تمك االىمية مع استمرار ، طبقًا لمزمان والمكان
السمسمة الزمنية. لذلك فان ميمة الجغرافي تحميل وبيان اسباب تطور تمك االىمية وبيان 

 وىذا .(25)اعتمادًا عمى اعداد السكان. ونسبيم وفقًا لمتعدادات المختمفة، ت التغيراتجاىا
 جمالي سكانا بين المحافظات من التوزيع في العراق يوضح مدى التباين في التوزيع الجغرافي

ما التوزيع النسبي لسكان الحضر بين المحافظات المبينة بالجدول رقم أ. العراق الحضر في
 اربع مستويات كما يمي:  2866( والتي اظيرت عام 3)
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من اجمالي سكان الحضر  والتي زادت نسبتيا محافظة واحدة احتمت المستوى االول -أ 
%( وىي محافظة العاصمة بغداد حيث بمغت حصتيا النسبية 14في العراق عن )

 .سكان الحضر مجموع % من28
من اجمالي سكان الحضر في العراق بين  النسبةالمستوى الثاني الذي تتراوح فيو  -ب 

 ولم تحل بيذا المستوى اي محافظة.( 24-13.88%)
من اجمالي سكان الحضر في  نسبتياالث الذي تتراوح محافظات احتمت المستوى الث -ج 

( وحمت بيذا المستوى محافظة البصرة ونينوى والنجف 23288- 4العراق بين )
 سكان الحضر.  مجموع %( من13.4وبمغت حصتيا النسبية )

من اجمالي سكان الحضر في  نسبتيا حافظات احتمت المستوى الرابع الذي تقل فيوم -د 
بيذا المستوى اثنتا عشر محافظة ىي كركوك، السميمانية، % وحمت 4 العراق عن

بابل، اربيل، االنبار، ذي قار، ديالى، القادسية، واسط، ميسان، دىوك، المثنى وقد 
 . سكان الحضر مجموع %( من25.4) بمغت الحصة النسبية ليذا المستوى

 فقد أظيرت المستويات التالية: 2876عام أما في 
  من اجمالي سكان الحضر  والتي زادت نسبتيا المستوى االولمحافظة واحدة احتمت

%( وىي محافظة العاصمة بغداد حيث بمغت حصتيا النسبية  14في العراق عن )
 .سكان الحضر مجموع من 22.2%

  من اجمالي سكان الحضر  النسبةمحافظات احتمت المستوى الثاني الذي تتراوح فيو
 .بيذا المستوى اي محافظة%( ولم تحل 13.88-24)  في العراق بين

  من اجمالي سكان الحضر في  نسبتيامحافظات احتمت المستوى الثالث الذي تتراوح
( وحمت بيذا المستوى محافظة نينوى والبصرة والسميمانية 23288- 4العراق بين )

 . سكان الحضر مجموع %( من14.4واربيل وبمغت حصتيا) 
  من اجمالي سكان الحضر في  نسبتيا فيومحافظات احتمت المستوى الرابع الذي تقل

ىي بابل، ذي قار،  محافظة %( وحمت بيذا المستوى ثالثة عشر4) العراق عن
الدين، كربالء، القادسية، ميسان، واسط، صالح االنبار، كركوك، ديالى، النجف، 

 . سكان الحضر مجموع %( من32.3دىوك، المثنى وقد بمغت الحصة النسبية )
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( والتي 3اما التوزيع النسبي لسكان الحضر بين المحافظات المبينة بالجدول رقم )
 ىذه المستويات وكما يمي:   2886اظيرت عام 

من اجمالي سكان الحضر  والتي زادت نسبتيامحافظة واحدة احتمت المستوى االول  -
%( وىي محافظة العاصمة بغداد حيث بمغت حصتيا النسبية 14في العراق عن )

 سكان الحضر.  مجموع % من22.4
من اجمالي سكان الحضر  النسبةمحافظات احتمت المستوى الثاني الذي تتراوح فيو  -

 ولم تحل بيذا المستوى اي محافظة. ( %13.88-24)في العراق بين 
من اجمالي سكان الحضر في  نسبتيامحافظات احتمت المستوى الثالث الذي تتراوح  -

ت بيذا المستوى محافظة نينوى والبصرة  والسميمانية ( وحم23288- 4العراق بين )
 سكان الحضر في العراق.  مجموع %( من17.2) واربيل وبمغت حصتيا

من اجمالي سكان الحضر في  نسبتيا محافظات احتمت المستوى الرابع الذي تقل فيو -
وحمت بيذا المستوى ثالثة عشر محافظة ىي القادسية، ذي قار،  (%4) العراق عن

، النجف، االنبار، كركوك، ديالى، ميسان، واسط، صالح الدين، كربالء، دىوك، بابل
 .سكان الحضر في العراق مجموع %( من30.3المثنى وقد بمغت الحصة النسبية )

( والتي 3اما التوزيع النسبي لسكان الحضر بين المحافظات المبينة بالجدول رقم )
 ىذه المستويات وكما يمي:   1008اظيرت عام 

  من اجمالي سكان الحضر  والتي زادت نسبتيامحافظة واحدة احتمت المستوى االول
%( وىي محافظة العاصمة بغداد حيث بمغت حصتيا النسبية 14في العراق عن )

 % من مجموع سكان الحضر في العراق. 15.6
  من اجمالي سكان الحضر  النسبةمحافظات احتمت المستوى الثاني الذي تتراوح فيو

 ولم تحل بيذا المستوى اي محافظة. ( %13.88-24)راق بين في الع
  من اجمالي سكان الحضر في  نسبتيامحافظات احتمت المستوى الثالث الذي تتراوح

محافظة البصرة ونينوى والسميمانية  ( وحمت بيذا المستوى23288- 4العراق بين )
لحضر في ا %( من مجموع سكان24.2ل وذي قار وبمغت حصتيا النسبية )واربي
 . العراق
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 من اجمالي سكان الحضر في  نسبتيا محافظات احتمت المستوى الرابع الذي تقل فيو
النجف، عشر محافظة ىي كركوك،  اثنتاوحمت بيذا المستوى  (%4) العراق عن

بابل، دىوك، االنبار، ميسان، كربالء، واسط، ديالى، واسط، صالح الدين، القادسية، 
 .سكان الحضر في العراق مجموع %( من27النسبية )وقد بمغت الحصة  المثنى

 تبايي ًسبت التحضر بني حمافظاث العراق: املبحث الثالث
التحضر التركز في نسبة السكان المقيمين في المناطق الحضرية  نسبةيعني مفيوم 

ويقاس التحضر بعدد من المقاييس اىميا مستوى التحضر وىو عبارة عن النسبة المئوية 
مقيمين في المدن أو من جممة سكان الدولة أو الوحدة االدارية عند نقطة زمنية لمسكان ال

مر بيا  التي جتماعيةلعبت الظروف السياسية واالقتصادية والديموغرافية واال وقد .(26)محددة
دورا كبيرا في نمو سكان  وبداية القرن الحالي خالل النصف الثاني من القرن العشرين العراق

 .عراقالحضر بال
، بحيث يمكن تقسيميا عمى نسبة سكان الحضر من محافظة ألخرىوتختمف 

 مجموعتين:
وىي المحافظات التي تزيد فييا نسبة سكان الريف عن سكان  المحافظات الريفية: -2

 الحضر.
وىي المحافظات التي تزيد فييا نسبة سكان الحضر عن سكان  المحافظات الحضرية: -1

 الريف.
 الحضرية الى أربع مجاميع فرعية:ويمكن تقسيم المحافظات 

 % فأكثر( .70محافظات ذات التحضر المرتفع جدا وتزيد نسبة التحضر فييا عن ) -أ 
 %(.68 – 60محافظات ذات التحضر المرتفع  والتي تقع نسبة التحضر فييا بين ) -ب 
 %(.58 – 50محافظات ذات التحضر المتوسط والتي تقع نسبة التحضر فييا بين ) -ج 
 %( 48 – 40لتحضر المنخفض والتي تقع نسبة التحضر فييا بين )محافظات ذات ا -د 
 7711سكان الحضر والريف في المحافظات العراقية عام التباين النسبي ما بين  :اولا 

المحافظات الريفية التي تزيد فييا نسبة سكان الريف عن سكان الحضر عام بمغ عدد 
ذي قار، المثنى، ديالى، دىوك، صالح الدين، واسط، ميسان، ) ( محافظات وىي20) 2866
، 44.7، 45.5، 46.2، 47.7، 48.2، 50.2( وبمغت نسبيا )بابل، السميمانية، القادسية
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( عمى التوالي بينما كان عدد المحافظات الحضرية التي تزيد 42.2، 41.7، 42.7، 44.4
وىي )بغداد، البصرة، كركوك، ( محافظات 7فييا نسبة سكان الحضر عن سكان الريف )

، 56.7، 60.2، 68.3، 82.4وبمغت نسبيا ) النجف، كربالء، االنبار، نينوى اربيل(
  (.2عمى التوالي كما في الجدول ) (42.1، 43.1، 43.8، 52.2

-2866) التوزيع النسبي لسكان الحضر والريف حسب المحافظات لمسنوات: (2جدول )
 1028( والمتوقع 1008

 
، 1008، ونتائج الترقيم والحصر عام 2886، 2876، 2866التعدادات السكانية في العراق  نتائج :المصدر

    n  po(1( بواسطة المعادلة  1028نسب  واستخرجت
   

 Pn ꞊ حيث ان pn  عدد السكان المتوقع =
= عدد السنوات بين سنتي االساس  nو= معدل النمو السكاني السنوي  rو = عدد السكان سنة االساس poو

  (.1008-2886باالعتماد عمى معدل نمو نسبة السكان الحضر ما بين ) واليدف
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بين  2866عام  تقسيم المحافظات الحضرية الى مستويات حسب نسبة التحضر اما
 وكما يمي:  انيا تقع في اربع مستويات( والتي اظيرت 4المحافظات المبينة في الشكل )

% فأكثر( 70ذات التحضر المرتفع جدا وتزيد نسبة التحضر فييا عن )محافظات  -2
 .%(82.4سوى محافظة بغداد بنسبة ) ولم تضم ىذه المجموعة

( %68 – 60محافظات ذات التحضر المرتفع والتي تقع نسبة التحضر فييا بين ) -1
( عمى 60.2، 68.3ولم تضم ىذه المجموعة سوى محافظتي البصرة وكركوك بنسبة )

 .التوالي
( %58 – 50محافظات ذات التحضر المتوسط والتي تقع نسبة التحضر فييا بين ) -2

عمى  (52.2، 56.7ولم تضم ىذه المجموعة سوى محافظتي النجف وكربالء بنسبة )
 .التوالي

( %48 – 40محافظات ذات التحضر المنخفض والتي تقع نسبة التحضر فييا بين ) -3
االنبار، نينوى واربيل( بنسبة )ظات ىي وقد ضمت ىذه المجموعة ثالث محاف

 ( عمى التوالي.42.1، 43.1، 43.8)
 2866التباين النسبي ما بين السكان الحضر والريف في المحافظات العراقية عام : (4شكل )

 
 (.2المصدر: باالعتماد عمى جدول )
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 7771العراقية عام التباين النسبي ما بين السكان الحضر والريف في المحافظات ثانياا: 
المحافظات الريفية التي تزيد فييا نسبة سكان الريف عن انخفض في ىذه السنة عدد 

، المثنى( وبمغت نسبيا بابلصالح الدين، ديالى، ) سكان الحضر في اربع محافظات وىي
( عمى التوالي بينما زاد عدد المحافظات الحضرية التي تزيد 40.6، 42.4، 42.7، 48.7)

فييا نسبة سكان الحضر عن سكان الريف الى اربعة عشر محافظة وىي )بغداد، اربيل، 
ذي  ،، القادسيةكركوك، دىوك، النجف، البصرة، السميمانية، كربالء، نينوى، ميسان، االنبار

، 62، 62.4، 61.2، 61.7، 63.5، 64.3، 66.3، 200وبمغت نسبيا ) قار، واسط(
 .(5عمى التوالي كما في الشكل ) (41.7، 42.2، 45.3، 46.5، 52.5، 56.5

 بين 2876 عام التحضر نسبة حسب مستويات الى الحضرية المحافظات تقسيم اما
 : يمي وكما مستويات اربع في تقع انيا اظيرت والتي( 5) الشكل في المبينة المحافظات

 2876التباين النسبي ما بين السكان الحضر والريف في المحافظات العراقية عام : (5شكل )

 
 (.2المصدر: باالعتماد عمى جدول )       

 

% فأكثر( 70) عن فييا التحضر نسبة وتزيد جدا المرتفع التحضر ذات محافظات -2
 %(.200) بنسبة بغداد محافظة سوى المجموعة ىذه تضم ولم

( %68 – 60) بين فييا التحضر نسبة تقع والتي  المرتفع التحضر ذات محافظات -1
البصرة، اربيل، دىوك، السميمانية، سبع محافظات ىي ) المجموعة وقد ضمت ىذه

، 62.4، 61.2، 61.7، 63.5، 64.3، 66.3)كركوك، السميمانية، كربالء( بنسب 
 .التوالي عمى( 62
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( %48 – 40) بين فييا التحضر نسبة تقع والتي المنخفض التحضر تذا محافظات -2
( ىي )ذي قار، واسط، القادسية، االنبار محافظات اربع المجموعة ىذه ضمت وقد

 .التوالي عمى( 41.7، 42.2، 45.3، 46.5) بنسبة
( %58 – 50) بين فييا التحضر نسبة تقع والتي المتوسط التحضر ذات محافظات -3

 عمى( 52.5، 56.5) المجموعة سوى محافظتي نينوى وميسان بنسبة وقد ضمت ىذه
 .التوالي

 .7771ثالثاا: التباين النسبي ما بين سكان الحضر والريف في المحافظات العراقية عام 
المحافظات الريفية التي تزيد فييا نسبة سكان الريف عن في ىذه السنة ظل عدد 

ديالى، المثنى، صالح الدين، بابل( وبمغت نسب  ) سكان الحضر اربع محافظات وىي
( عمى التوالي وكذلك ظل عدد المحافظات 41.2، 44، 44.1، 4627السكان الريف فييا )

الحضرية التي تزيد فييا نسبة سكان الحضر عن سكان الريف اربعة عشر محافظة وىي 
ربالء، نينوى، ذي قار، ، السميمانية، كركوك، النجف، ميسان، ك، دىوكاربيل )بغداد، البصرة

، 63.5، 66.3، 68.7، 78.3وبمغت نسب السكان الحضر فييا ) واسط، القادسية، االنبار(
( عمى التوالي 41.6، 41.8، 42.1، 48.2، 52.8، 55، 55.2، 58.8، 60.4، 62.4

 .(6كما في الشكل )
 2886العراقية عام التباين النسبي ما بين السكان الحضر والريف في المحافظات : (6شكل )

 
 (.2المصدر: باالعتماد عمى جدول )   
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 بين 2876 عام التحضر نسبة حسب مستويات الى الحضرية المحافظات تقسيم اما
 : يمي وكما مستويات اربع في تقع انيا اظيرت والتي( 6) الشكل في المبينة المحافظات

% فأكثر( 70) عن فييا التحضر نسبة وتزيد جدا المرتفع التحضر ذات محافظات -2
 %(.78.3) بنسبة بغداد محافظة سوى المجموعة ىذه تضم ولم

( %68 – 60) بين فييا التحضر نسبة تقع والتي  المرتفع التحضر ذات محافظات -1
سبع محافظات ىي )البصرة، اربيل، دىوك، السميمانية،  المجموعة وقد ضمت ىذه
 .التوالي عمى( 60.4، 62.4، 63.5، 66.3، 68.7)كركوك( بنسب 

( %58 – 50) بين فييا التحضر نسبة تقع والتي المتوسط التحضر ذات محافظات -2
، 58.8) ، ميسان، كربالء، نينوى( بنسبة)النجف المجموعة محافظات وقد ضمت ىذه

 .التوالي عمى( 52.8، 55، 55.2
( %48 – 40) بين فييا التحضر نسبة تقع والتي المنخفض التحضر ذات محافظات -3

( ىي )ذي قار، واسط، القادسية، االنبار محافظات اربع المجموعة ىذه ضمت وقد
 .التوالي عمى( 41.6، 41.8، 42.1، 48.2) بنسبة

 9007رابعاا: التباين النسبي ما بين سكان الحضر والريف في المحافظات العراقية عام 
عن  المحافظات الريفية التي تزيد فييا نسبة سكان الريففي ىذه السنة زادت عدد 

)المثنى، صالح الدين، بابل، األنبار، ديالى(  خمس محافظات وىي تسكان الحضر وصار 
( عمى التوالي 42.2، 42.5، 41.7، 44.7، 45.2وبمغت نسب السكان الريف فييا )

وانخفض عدد المحافظات الحضرية التي تزيد فييا نسبة سكان الحضر عن سكان الريف 
، ، كركوكلسميمانية، اربيل، البصرة، دىوك، ميسانثالثة عشرة محافظة وىي )بغداد، ا

، 76.1وبمغت نسب السكان الحضر فييا ) ، القادسية(، نينوى، واسطالنجف، كربالء، ذي قار
73.8 ،72.1 ،68.8 ،62.2 ،61.3 ،62.6 ،62.2 ،55.4 ،51.8 ،50.7 ،46.8 ،
 .(7( عمى التوالي كما في الشكل )45.4

 بين 2876 عام التحضر نسبة حسب مستويات الى الحضرية المحافظات تقسيم اما
 : يمي وكما مستويات اربع في تقع انيا اظيرت والتي( 7) الشكل في المبينة المحافظات
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% فأكثر( 70) عن فييا التحضر نسبة وتزيد جدا المرتفع التحضر ذات محافظات -2
 بنسبة )بغداد، السميمانية، اربيل( ثالث محافظات ىي المجموعة وضمت ىذه

(76.1 ،73.8 ،72.1). 
( %68 – 60) بين فييا التحضر نسبة تقع والتي  المرتفع التحضر ذات محافظات -1

المجموعة خمس محافظات ىي )البصرة، دىوك، ميسان، كركوك،  وقد ضمت ىذه
 .التوالي عمى( 62.2، 62.6، 61.3، 62.2، 68.8)النجف( بنسب 

( %58 – 50) بين فييا التحضر نسبة تقع والتي المتوسط التحضر ذات محافظات -2
 )كربالء، ذي قار، نينوى( بنسبة المجموعة ثالث محافظات ىي وقد ضمت ىذه

 .التوالي عمى( 50.7، 51.8، 55.4)
( %48 – 40) بين فييا التحضر نسبة تقع والتي المنخفض التحضر ذات محافظات -3

 (45.4، 46.8) بنسبة( ىي )واسط، القادسية محافظتين المجموعة ىذه ضمت وقد
 .التوالي عمى

 1008التباين النسبي ما بين السكان الحضر والريف في المحافظات العراقية عام : (7شكل )

 
 (.2المصدر: باالعتماد عمى جدول )       
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خامساا: التباين النسبي المتوقع ما بين السكان الحضر والريف في المحافظات العراقية عام 
9077 

المحافظات الريفية التي تزيد فييا نسبة من المتوقع في ىذه السنة أن يكون عدد 
)المثنى، صالح الدين، األنبار، بابل(  سكان الريف عن سكان الحضر أربع محافظات وىي

عمى التوالي ( 35.6، 34.5، 33.2، 31.7وسيكون من المتوقع نسب السكان الريف فييا )
وسيكون عدد المحافظات الحضرية التي تزيد فييا نسبة سكان الحضر عن سكان الريف اربع 
عشر محافظة وىي )السميمانية، بغداد، اربيل، ميسان، البصرة، كركوك، دىوك، النجف، ذي 

الحضر فييا وسيكون من المتوقع نسب السكان  قار، كربالء، واسط، القادسية، ديالى، نينوى(
، 55.2، 55.8، 62.7، 61.3، 61.8، 66.5، 70، 74.6، 76، 82) ى التواليعم

 .(8( كما في الشكل )44.2، 48.3، 50.6، 51.2
 بين 2876 عام التحضر نسبة حسب مستويات الى الحضرية المحافظات تقسيم ماأ

 : يمي وكما مستويات اربع في تقع انيا اظيرت والتي( 8) الشكل في المبينة المحافظات
ف في المحافظات العراقية عام التباين النسبي المتوقع ما بين السكان الحضر والري: (8شكل )

1028 

 
 (.2باالعتماد عمى جدول ) :المصدر 
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% فأكثر( 70) عن فييا التحضر نسبة وتزيد جدا المرتفع التحضر ذات محافظات -2
، 82) بنسبة )السميمانية، بغداد، اربيل( أربع محافظات ىي المجموعة ىذه وضمت

76 ،74.6.) 
( %68 – 60) بين فييا التحضر نسبة تقع والتي  المرتفع التحضر ذات محافظات -1

كركوك، ، المجموعة خمس محافظات ىي )البصرة، ميسان، دىوك وقد ضمت ىذه
 .التوالي عمى( 7، 62، 61.8، 66.5، 70)النجف( بنسب 

( %58 – 50) بين فييا التحضر نسبة تقع والتي المتوسط التحضر ذات محافظات -2
، نينوى( ، واسط)كربالء، ذي قار المجموعة ثالث محافظات ىي وقد ضمت ىذه

 .التوالي عمى( 50.6، 51.2، 55.2، 55.8) بنسبة
( %48 – 40) بين فييا التحضر نسبة تقع والتي المنخفض التحضر ذات محافظات -3

( 44.2، 48.3) بنسبة( ىي )القادسية، ديالى محافظتان المجموعة ىذه ضمت وقد
 .التوالي عمى

 الٌتائج 
ما بين المحافظات العراقية حيث تركز ما  غير متوازن لحجم السكان لتوزيع الجغرافيا -2

  يقارب نصف سكان العراق في ثالث محافظات.
 2836تضاعف حجم السكان الحضر ما يقارب اربع عشر مرة ما بين سنتي  -1

 .يقارب المرتان مدة الدراسة فقد تضاعف بما اما خالل 1008و
 1008 ولحد 2836معدالت نمو لمسكان الحضر في جميع السنوات من عام  كانت -2

اعمى من معدالت النمو السكاني السنوي في الريف وكذلك اعمى من معدالت النمو 
 .(2886 – 2876ما بين ) فترةالسكاني لممجموع الكمي، باستثناء ال

ل النصف الثاني من القرن العشرين، نسبة السكان الحضر ظمت في زيادة مستمرة خال -3
%( 60.1، وقد زادت اكثر من ضعف حيث وصمت النسبة الى )2876حتى عام 

لكن ىذه النسبة شيدت انخفاضًا  2836%( عام 20.2بينما كانت ) 2876عام 
 .%(57.2وبمغت ) 2886الى  2876خالل المدة من 

عراق وىي بغداد ثالث محافظات من ال اكثر من نصف سكان الحضر في داحتش -4
 2886عام و  2876في عام  بقميل قل من النصف، وبأ2866 والبصرة ونينوى عام
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من الحجم ، وجميع المحافظات المتبقية اجتمعت في النسبة الباقية، 1008عام و 
 .الكمي لسكان الحضر

تراجع عدد المحافظات التي تزيد فييا نسبة سكان الريف عمى سكان الحضر خالل  -5
 2876الى اربع محافظات عام  2866( محافظات عام 20من )مدة الدراسة 

  .1008وخمس محافظات عام  2886و
السكان الحضر بالتركز في مراكز حضرية ذات حجوم  التغير في نمو يتصف اتجاه -6

 .سكان الحضر في المدن الكبرى سكانية مرتفعة حيث ترتفع نسبة
العراق بينما تتجو النسبة في من المتوقع ان ترتفع نسبة سكان الحضر عمى مستوى  -7

 المحافظات باتجاىات ايجابية وسمبية.
 التوصياث

في ضوء النتائج المشار ألييا أمكن التوصل إلى العديد من التوصيات والمقترحات 
 وىي:
حسب الوحدات اإلدارية من خالل وضع خطط  نوع من التوازن في توزيع السكان خمق -2

والحد من ، عمى الوحدات اإلدارية بقدر اإلمكان التنمية التي توزع المشاريع بعدالة
 ظاىرة التفاوت في مستويات التنمية االقتصادية واالجتماعية.

من الضروري وضع الخطط إلنشاء مراكز حضرية متوسطة وصغيرة الحجم لوقف أو  -1
وازن في حيث أنيا الوسيمة إلعادة الت، تحويل تيار اليجرة المتدفق الى المدن الكبرى

 .الجغرافي لمسكان التوزيع
أيجاد سياسات وخطط لعممية توزيع السكان وأحداث التنمية ويكون بإنشاء مشروعات  -2

ذات صفة تنموية مختمفة األبعاد واالتجاىات في المحافظات التي تتميز بقمة عدد 
احداث التنمية في تمك  سكانيا توفر فرص عمل وانشطة اقتصادية تقوم عمى

 .المحافظات
ضرورة وضع تشريعات قانونية لمحد من التوسع العمراني الحضري عمى حساب   -3

نشاء المباني والمساكن في تمك المساحات  األراضي الزراعية المحيطة بالمدن وا 
وتيدف إلى زيادة إمكانية االستفادة من تمك المساحات والحفاظ عمى صفتيا الريفية 

 ودعم القطاع الزراعي في تمك المناطق.
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التجمعات السكانية الريفية وذلك بوساطة خطط وسياسات تعمل عمى نقل  تطوير -4
التنمية من المدن الى الريف وتوفير فرص العمل لسكان المناطق الريفية والتوسع في 

ضرورة وضع تشريعات و  الخدمات الصحية والتعميمية والزراعية والبنى االرتكازية
  .الراضي الزراعيةعمى حساب ا قانونية لمحد من التوسع العمراني
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