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 :الممخص
ييدؼ البحث بالكشؼ عف اتجاىات النمو السكاني لسكاف محافظة 

وتبرز أىمية النمو السكاني الف مف خاللو يمكف معرفة التغيرات  االنبار,
السكانية في الماضي والحاضر والمستقبؿ والذي وفر ويوفر لممخططيف 

لمبرامج  العامةالبيانات الضرورية لالستعانة بيا مف اجؿ وضع الخطوط 
التخطيطية في شتى مجاالت الحياة االقتصادية واالجتماعية, لذلؾ أصبح 

تناوؿ  لذلؾو السكاني مف الظواىر التي اكد عمييا جغرافيو السكاف, النم
التي تبرز عمييا  األرضيةالخصائص الطبيعية لمحافظة االنبار التي تعتبر 

ظاىرة اتجاىات النمو السكاني لسكاف محافظة االنبار, والكشؼ عف بعض 
مو زمانيًا المتغيرات المؤثرة في تبايف النمو السكاني لسكاف المحافظة وتحمي
, وتوصمت مف خالؿ التعرؼ عمى طرؽ قياس معدالت النمو السكاني

الدراسة إلى إف الخصائص الطبيعية لعبت دورًا كبيرًا بالتأثير عمى 
خصائص السكاف, فضاًل عف انخفاض عدد الذكور مقابؿ عدد اإلناث, 
واستمرار نمو سكاف المحافظة بمعدالت نمو مرتفعة وبمستوى يقترب مف 

بات خالؿ مدة الدراسة, وأوصت الدراسة بموازنة معدالت النمو السكاني الث
خالؿ مدة البحث, وتوعية األسر بأىمية تسجيؿ واقعات الوالدات وقت 
حدوثيا لتكوف بياناتيا أكثر دقة وواقعية, واف تكوف سياسة الدولة السكانية 
 واضحة ومعمنة في ما يخص اإلنجاب لكي تكوف متوافقة مع توجييات

 .المجتمع العراقي وتطمعات الدولة
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Abstract: 

The research aims to reveal population growth trends for 

the population of Anbar province. The importance of 

population growth is highlighted because it helps to 

know population changes in the past, present and future, 

which provide the planners with the necessary data to 

use in order to set general lines for planning programs in 

various areas of economic and social life, Therefore, 

population growth has become one of the phenomena 

emphasized by the geographers of population. Thus, it 

addresses the natural characteristics of Al-Anbar 

Province, which are the ground upon which the 

phenomenon of population growth trends emerges for 

the population of Anbar province. It also detects some 

variables affecting the variance of the population growth 

of the province population and its analysis in time 

through identifying the methods of measuring population 

growth rates. The study found out that the natural 

characteristics played a major role in affecting the 

population characteristics, in addition to the decrease in 

males numbers versus the increase in females number. It 

also concludes that there is a continued growth of the 

population of the province with high growth rates and in 

a stable level during the study period. The study 

recommends to balance the population growth rates 

during the study period, and to educate families about 

the importance of recording births at the time of their 

occurrence to have more accurate and realistic data. It 

recommends too that the state’s population policy should 

be clear and announced in regard to reproduction in 

order to be consistent with the society perspectives and 

the aspirations of the Iraqi state.  
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 المقدمة:
بارزة ضمف فروع الجغرافية البشرية, وزاد االىتماـ تحتؿ الدراسات السكانية أىمية 

اًل مف تبايف وتوزيعيـ بيذا الجانب نتيجة الزدياد عدد السكاف وما يعكسو اآلف ومستقب
يعد النمو السكاني مف الموضوعات الميمة التي تعالجيا جغرافية السكاف, لعالقتو , وكثافتيـ

الغذاء والخدمات والسكف, وتبرز أىمية النمو بالعديد مف المشاكؿ التي يعاني منيا السكاف ك
السكاني ألنو مف خاللو يمكف معرفة التغيرات السكانية المستقبمية والتي توفر لممخططيف 
البيانات الضرورية لالستعانة بيا مف اجؿ وضع الخطوط العامو لمبرامج التخطيطية في شتى 

نمو السكاني مف الظواىر التي أكد مجاالت الحياة االقتصادية واالجتماعية, لذلؾ أصبح ال
عمييا جغرافيو السكاف, لما يتركو مف اثار تنعكس عمى مجاالت الحياة, ومنيا عمى سبيؿ 
المثاؿ التوسع العمراني لعالقتو المباشرة بالنمو السكاني, الف التوسع في العمراف والخدمات 

ماطيا وأحجاميا فيي جميعا المختمفة وتوفر فرص العمؿ والغذاء وغيرىا, فاف ميما كانت أن
لذلؾ أسيـ ىذا البحث في الكشؼ عف اتجاىات النمو , أوجو العالقة بيف اإلنساف وبيئتو

 السكاني في محافظة االنبار, وأفاقو المستقبمية.
تعد الحقائؽ الديموغرافية المتعمقة بنمو السكاف, ذات اىمية كبيرة عند وضع 

المحور األساسي الذي تدور حولو الكثير مف الدراسات السياسات السكانية, لذلؾ يعد السكاف 
والبحوث وفي مختمؼ المجاالت, وىذه الدراسات والبحوث ذات أىمية في عمميات التخطيط, 
لذلؾ يتطمب معرفة تامة بالسكاف باعتبارىـ يمثموف العنصر المتغير في الحياة االقتصادية 

لمتوخي منيا, ىو خدمة االنساف حاضرا واالجتماعية, الف اي دراسة او بحث يكوف اليدؼ ا
ومستقبال, ومف ثـ التنمية, والتي ىي تبحث العالقات واالرتباطات المكانية, الي ظاىرة 

 جغرافية, ومف ىذه الظواىر ظاىرة النمو السكاني.
تمثؿ الخطوة االولى مف خطوات البحث العممي, ألف التحديد الدقيؽ  :مشكمة البحث. 7

خطوة ميمة في سير  لممشكمة يعني الوضوح في الرؤية, بالنسبة لمغرض مف البحث, فيو
باقي خطوات البحث, ولما كانت مشكمة البحث سؤاال غير مجاب عنو, فقد تمت صياغتيا 

 نبار, ماضيًا وحاضرًا و مستقباًل(. كاألتي: )ىؿ يوجد أتجاه لنمو سكاف محافظة اال
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تعتبر حال مبدئيا ألي مشكمة يراد بحثيا, لذا يمكف اف نفترض اف نمو  :فريضة البحث. 0
السكاف وتباينو الزماني في محافظة االنبار, يرتبط باختالؼ العوامؿ البشرية والبيئية مف 

او خطأىا, لذا سنحاوؿ مدة الى اخرى, ولما كانت ىذه الفرضية عامة ولـ تثبت صحتيا 
قياسيا وتحقيؽ ىدؼ البحث مف خالؿ فرضيات ثانوية, كؿ واحدة منيا توضح جزأ مف 

 المشكمة وتكوف بمجموعيا حال, وصيغة الفرضيات كاألتي:
 يختمؼ تبايف معدؿ نمو السكاف سابقا وحاضرا ومستقبال. . أ
 تبعا الختالؼ االتي: السكافيختمؼ تبايف معدؿ نمو  . ب
 )الجنس(.نسبة النوع  .7
فأكثر(  70نسبة االناث المتزوجات والمطمقات واألرامؿ النشطات اقتصاديا ) .0

 حسب الحالة العممية وعدد المواليد االحياء.
 نسبة السكاف حسب البيئة )الحضر والريؼ(. .3
 نسبة االطفاؿ الى النساء.  .2

 باالتي: الهدف يتحدد :هدف البحث.3
حجـ سكاف محافظة االنبار تحميؿ ظاىرة النمو السكاني ومعرفة تطور  .7

 وخالؿ مدة البحث.
 اعطاء صورة عف طريؽ قياس معدؿ النمو السكاني لسكاف محافظة االنبار. .0
 اتجاه النمو السكاني لسكاف محافظة االنبار, بالماضي والحاضر والمستقبؿ. .3

 تحديد منطقة البحث: .4
حدود دولية مع تقع محافظة االنبار في الجزء الغربي مف وسط العراؽ, ولممحافظة 

ثالث دوؿ عربية تتمثؿ بحدود الجميورية العربية السورية في جيتيا الغربية, والمممكة االردنية 
الياشمية في جيتيا الغربية, وحدود المممكة العربية السعودية في جيتيا الجنوبية الغربية, واما 

ف في الشماؿ الشرقي, حدودىا االدارية, فتتمثؿ بمحافظة نينوى شمااًل, ومحافظة صالح الدي
ومحافظة بغداد )العاصمة( شرقًا, ومحافظتي النجؼ االشرؼ وكربالء المقدسة في الجنوب 

 (.7والجنوب الشرقي, خارطة )
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 شمااًل, وخطي طوؿ (353  7- - 313 8-)وتمتد محافظة االنبار بيف دائرتي عرض 
(. لذا تعد محافظة االنبار اكبر محافظات العراؽ 7شرقًا, خارطة ) ( 443  1- – 393) 

مف مجموع مساحة %( 9,64), وتشكؿ نسبة 0كـ (461131)مساحة, حيث تبمغ مساحتيا 
 .(7) 0كـ( 768385) العراؽ البالغة
, وحسب ما يتوفر مف بيانات (5331-4171)اما زمانيًا فتتحدد بالمدة مف     

االنبار, وخاصة باالعتماد عمى بيانات التعدادات العامة لمسكاف سكانية لسكاف محافظة 
وحسب تقديرات  7775و 7765و  7755الرسمية. والتي مف ادقيا اعتمادا عمى االعواـ 

 .0225سكاف العراؽ لعاـ 
 موقع منطقة الدراسة (1خارطة )

 
لممساحة، خريطة االنبار االدارية، لسنة جمهورية العراق، وزارة الموارد المائية، الهيئة العامة المصدر: 

2007. 
 : اتجاهات نمو السكان في محافظة االنبار:أوالً 

بعد العرض الموجز لبعض ما تحدثت بو النظريات السكانية مف افكار وفي تفسير 
لظاىرة نمو السكاف خالؿ الحقب ألتاريخية, يتضح اف ىناؾ اربعة اتجاىات لمنمو السكاني, 
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بشكؿ الزيادة الطبيعية لمسكاف, والناتجة عف تبايف معدالت المواليد والوفيات, ترتبط نظريا 
 : (0)التي تتحدد في العالقات االتية

 نسبة مواليد مرتفعة يقابميا نسبة وفيات مرتفعة. .7
 نسبة مواليد مرتفعة يقابميا نسبة وفيات منخفضة او اخذ باالنخفاض. .0
 منخفضة.نسبة مواليد منخفضة يقابميا نسبة وفيات  .3
نسبة مواليد منخفضة يقابميا نسبة مواليد وفيات مرتفعة وىي االفتراض, الف  .2

 لـ يظير اي مجتمع بيذه المرحمة.
وفي العراؽ الذي تعتبر محافظة االنبار, احدى محافظاتو الميمة, وبغض النظر عف 

شير الى طبيعة البيانات الديموغرافية مف حيث قصورىا وعدـ دقتيا. فاف كافة المؤشرات ت
استمرار نمو السكاف بمعدالت مرتفعة, وبمستوى يقرب مف الثبات تقريبًا, خالؿ العقود االربعة 

 (.7)جدوؿ
, عمى حدوث حالة انتقاؿ 7725وقد دلت المؤشرات الديموغرافية ومنذ عاـ 

ديموغرافي مف مرحمة االقتصاد الزراعي, الذي يمثؿ المرحمة االولى, الى االقتصاد الصناعي 
متنامي, الذي يمثؿ المرحمة الديموغرافية الثانية التي تعيشيا جميع الدوؿ النامية, ومنيا ال

( باأللؼ, 23-33العراؽ, ومف سمات ىذه المرحمة ارتفاع معدالت المواليد التي تتراوح بيف )
 ( باأللؼ. 72يقابميا انخفاض مستمر وكبير في معدؿ الوفيات التي تقدر بأقؿ مف )

ح الصورة المذكورة انفًا, نحاوؿ نتتبع نمط نمو السكاف واتجاىو في ومف اجؿ توضي
(, اف عدد سكاف المحافظة اخذ في 7محافظة االنبار, حيث يالحظ مف معطيات )جدوؿ

( 770763(, فبعد اف كاف عدد السكاف )0225-7725الزيادة بصورة مستمرة خالؿ المدة )
زيادة المطمقة لمسكاف خالؿ تمؾ المدة , فال0225( نسمة سنة 7263763نسمة, ارتفع الى)

%(, وىو اكثر مف معدؿ 2,3( نسمة, اي اف معدؿ النمو السنوي لمسكاف كاف )7073220)
%(, كما يالحظ مف الجدوؿ 3,2%( لممدة ذاتيا بمقدار )7,3النمو السكاني لمعراؽ البالغ )

نما تغ يرت مف مدة ألخرى, اال نفسو, اف معدالت نمو سكاف محافظة االنبار, لـ تكف ثابتة وا 
( 0225-7775اف الطابع العاـ ىو االرتفاع التدريجي المستمر, حتى اصبحت لممدة )

%(, وبيذا فقد مثمت اعمى ارتفاع شيدتو المحافظة, وانو قد فاؽ معدؿ نمو سكاف 6,3)
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%(, لعؿ السبب يعود لحالة االستقرار السكاني الذي 2,2%( بفارؽ )2,3العراؽ البالغ )
اإليرانية, وذلؾ بحكـ بعدىا عف ساحات  -و المحافظة, خاصة اثناء  الحرب العراقيةشيدت

القتاؿ مقارنة ببعض محافظات العراؽ األخرى وبالذات الجنوبية والشمالية الشرقية, ومما 
تمخض عف ذلؾ ارتفاع معدالت الزيادة الطبيعية, واتساع تاثير حركة السكاف الوافدة الى 

 ف العامؿ القبمي الذي طغى عمى سكاف محافظة االنبار.المحافظة, فضاًل ع
رغـ اف العراؽ يقع ضمف المرحمة الثانية مف مراحؿ االنتقاؿ الديموغرافي التي تتمثؿ  

فييا الدوؿ النامية, إال انو باإلمكاف تمييز عدة اتجاىات لمنمو السكاني ضمف ىذه المرحمة 
 وكما يأتي:

(, تبيف اف نمو سكاف 7(: مف معطيات الجدوؿ)7735-7725) الفترة االولى خالؿ المدة .7
بنمو سكاف العراؽ, اذ  مقارنةمحافظة االنبار في ىذه المرحمة, اتصفت باالنخفاض قميال 

%(, في حيف بمغ عمى مستوى العراؽ لممدة ذاتيا 5,0بمغ معدؿ نمو سكاف المحافظة )
عف انخفاض معدؿ الزيادة %(, مما يعني بطيء نمو سكاف المحافظة, والناتج 6,0)

الطبيعية, فضال عف انو كانت ىناؾ حركة ىجرة خارجية لمسكاف, لعؿ ذلؾ يعود لتردي 
الخدمات الصحية والثقافية, انعكس بشكؿ كبير   وضالةاالوضاع المعيشية واالقتصادية 

عمى نمو السكاف في ىذه المرحمة وىذا امر طبيعي, الف اتصاؼ المحافظة بالنمط 
ذي الدخؿ المنخفض, البد واف ينعكس عمى ارتفاع معدؿ المواليد والوفيات فييا,  الزراعي

وليذا يعني اف العراؽ ومنذ تمؾ الفترة ولحد االف يعيش ضمف المرحمة الديموغرافية الثانية 
 .(3)مف مراحؿ التحوؿ الديموغرافي

اختالفا  (, وفييا سجؿ معدؿ النمو7743-7735الفترة الثانية: وىي خالؿ تعدادي ) .0
( 33767واضحا عما كاف عميو بالمرحمة التي سبقتيا, فقد بمغت الزيادة الكمية لمسكاف )

%(, وعمى الرغـ مف انخفاض ىذا المعدؿ عف 0نسمو, اي بمعدؿ نمو سكاني سنوي )
%(, يعد اكثر 7,7%( اال اف الفرؽ بينيما البالغ )7,3المعدؿ نمو سكاف العراؽ البالغ )

بقة, وىذا بال شؾ يشير الى حالة مف االيجابية في ازدىار فاعمية النظـ مف المرحمو السا
االقتصادية واالجتماعية التي مف ابرز سماتيا ثبات معدالت المواليد وتناقص معدالت 
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في الحد مف حركة السكاف المكانية الخارجية مف محافظة  تأثيرىاالوفيات, فضال عف 
 االنبار.

(, فقد ارتفع معدؿ نمو السكاف في 7755-7743ؿ بتعدادي )الفترة الثالثة: والتي تتمث .3
المحافظة ارتفاعًا واضحا قياسيا الى المرحمة السابقة, اذ بمغت الزيادة الكمية لمسكاف 

%(, وىو بيذا يعد اكثر مف معدؿ 0,2( نسمة, وبمعدؿ نمو لمسكاف مقداره )737225)
ذلؾ فاف مؤشر النمو السكاني %( ومع 7,2%( بمقدار )3,3نمو سكاف العراؽ البالغ )

في ىذه المرحمة, يشير الى ازدياد نشاط الفعاليات االقتصادية واالجتماعية في المحافظة, 
بجانب انتشار الوعي الصحي والوقائي بيف السكاف مع ارتفاع نسبي بمستوى الخدمات 

سيما في مجاؿ الطبية والتعميمية, رغـ اف سياسة الدولة في ىذه المرحمة لـ تكف متبمورة وال
الصحة والتعميـ, اال اف الدولة كانت تشعر باف المعدؿ العالي لنمو السكاف كاف يسبب 
مشاكؿ القتصادىا واىدافيا التنموية, لذا كانت ترى ضرورة تحديده وفؽ خططيا التنموية 

 . (2)وبالوقت نفسو اتجيت اجراءاتيا نحو تخفيض معدالت الوفاة
(: خالؿ ىذه المرحمة شيدت محافظة االنبار وبرغـ ظروؼ 7765-7755الفترة الرابعة ) .2

الحرب, تطورا ممموسا في جميع مجاالت الحياة االقتصادية واالجتماعية والخدمية, مما 
انعكس ذلؾ عمى اتجاه نمو السكاف, الذي بدا مرتفعا قياسا بالمدة السابقة فقد بمغ 

سبب في ذلؾ يعود الى %(, ولعؿ ال7,3%( في حيف بمغ عمى مستوى العراؽ)3,2)
ازدياد درجة تركز حركة اليجرة الوافدة لمسكاف مف خارج محافظة االنبار, بفعؿ انعكاسات 
ظرؼ الحرب العراقية االيرانية, فضال عف انشاء العديد مف المشاريع التنموية متمثمة 

ومعامؿ صناعة  بغداد, ومعمؿ الزجاج الرمادي -بمشروع خط سكة الحديد عكاشات
والقائـ وكبيسة وغيرىا, مما انعكس ذلؾ عمى معدالت النمو السكاني  ةمت في الفموجاالسن

 في المحافظة.
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(, فقد استمر معدؿ النمو السكاني 7775-7765والتي تمتد مف )الفترة الخامسة: -3

%( وىو بذلؾ اقؿ مما كاف عميو 5,3باالرتفاع ولكف لـ يكف قياسا بالمرحمة السابقة, اذ بمغ )
في المرحمة السابقة, السيما واف العراؽ بشكؿ عاـ والمحافظة بشكؿ خاص مر بظروؼ عديدة 

ار االقتصادي, الذي اثر بشكؿ وأخر عمى النمو مف عدواف امريكي وحرب الخميج والحص
السكاني, مما ادى ذلؾ الى انخفاض في معدؿ النمو السكاني, بسبب ارتفاع معدؿ الوفيات 
ولو بنسبة قميمة عمى أثر الظروؼ التي مرت انفا, وبالرغـ مف ذلؾ فقد بمغ معدؿ النمو 

ي المحافظة اكثر منو بمقدار %( وليذا فاف معدؿ النمو السكاني ف3السكاني في العراؽ )
 %( والسبب في ذلؾ يعود الى االسباب انفة الذكر. 4,2)
(: سجؿ النمو سكاف محافظة االنبار نموا موجبا مقداره 0225-7775خالؿ المدة ) .3

%( كانعكاس ايجابي رغـ الظروؼ التي يمر بو العراؽ بشكؿ عاـ والمحافظة بشكؿ 6,3)
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تمثؿ باتساع مساحتيا ولظروفيا االقتصادية خاص, وخاصة واف المحافظة التي ت
واالجتماعية وخاصة ما تتمثؿ بو مف عالقات قبمية وروابطيا المتينة, اصبحت مالذا امنا 
لكثير مف اسر وأفراد المجتمع العراقي, لذا اصبح معدؿ نمو سكانيا اعمى مف معدؿ نمو 

%( عف ذلؾ المعدؿ في 2,2%(, وذلؾ مسجمة ارتفاعا مقدار )2,3سكاف العراؽ البالغ )
 العراؽ.

 : عناصر النمو السكاني:ثانياً 
لفظ يطمؽ لمداللة عمى ظاىرة االنجاب المعبر عنيا بعدد المواليد وبعبارة اخرى   الخصوبة: .7

. الذي يحدد مستوياتيا واختالفيا في المجتمع تبعا لمجموعة (3)تعني التناسؿ الفعمي
الزواج وعدد المواليد الباقيف عمى قيد الحياة, ومدة العوامؿ الديموغرافية, كالسف عند 

 الحياة الزوجية التي تتاثر جميعيا بالظروؼ االقتصادية واالجتماعية لذلؾ المجتمع.
والخصوبة احدى العناصر الميمة الفاعمة في حركة التغير السكاني, اذ تعد المسؤوؿ 

يرات ميمة في البنى التركيبية المباشر في زيادة الحجـ الكمي لمسكاف الذي ينجـ عنو تغ
المختمفة لمسكاف في الجوانب االقتصادية واالجتماعية والسياسية والديموغرافية, فيي بذلؾ 

)الخصوبة( مف حيث االىمية بالمرتبة االولى مف بيف العناصر الضابطة لمنمو  تأتي
ت البشرية السكاني, وذلؾ بحكـ مسؤوليتيا في زيادة عدد السكاف وما عميو مف التغيرا

لمتراكيب انفة الذكر, وليذا فاف معدالتيا غالبا ما تكوف اعمى مف معدالت الوفيات اال في 
الحاالت الشاذة, وفي فترة زمنية محددة كتعرض المجتمع لمكوارث الطبيعية او الحروب او 

 .(4)األمراض وغيرىا 
 مقاييس الخصوبة لسكان محافظة االنبار: - أ

تعني شيئا اال اذا ادخمت في تعدادات  فية السكاف الاف ظاىرة الخصوبة في جغرا
سكانية منتظمة تعطييا دالالت احصائية, ويمكف مف خالليا التعرؼ عمى حجـ تمؾ الظاىرة 

يتـ اال عف طريؽ استخداـ مقاييس احصائية قادرة عمى التعبير  البشرية وتباينيا زمانيًا وىذا ال
مدلوالتيا كمؤشرات ديموغرافية يتفاوت مزاياىا وعيوبيا عنيا رقميًا, تمؾ المقاييس تتفاوت في 

وطرائؽ احتسابيا وبمقدار ما يتاح مف بيانات تفصيمية تتناوؿ الخصوبة, فمثال المراة في مدة 
, حيث ال يوجد مقياس واحد محدد يمكف عده مالئما لكؿ االغراض, (73)حمميا ووالدتيا الحية

 .(5)نو وغير مالئـ في ظروؼ اخرىلذا يكوف احداىما مالئما في ظروؼ معي
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تستند معدالت الخصوبة اساسًا عمى دقة االحصاءات الحياتية المتعمقة بالوالدات في 
كؿ رقعة جغرافية مف العالـ, والبد مف االشارة ىنا الى عدـ وجود نظاـ تسجيؿ دقيؽ لتمؾ 

ي معظـ الدوؿ الوالدات ليس في محافظة االنبار بشكؿ خاص والعراؽ بشكؿ عاـ فحسب بؿ ف
النامية عمى الرغـ مف توفر العنصر االلزامي لتسجيؿ ىذه الواقعة الحياتية, واف الغالبية ال 
يمجئوف الى تسجيميا ما لـ تكف ىناؾ ضرورة ممزمة ليـ وخاصة في البطاقة التموينية 

يرا ففي محافظة االنبار وتحديدا مناطؽ األرياؼ نجد كث المعموؿ بيا في العراؽ بشكؿ عاـ.
مدة مف الزمف, وكذلؾ  تتأخرمف حاالت الوالدات ال يتـ تسجيميا في وقتيا المحدد, وانما 

الحاؿ لممناطؽ التي تبعد عف مراكز النواحي واالقضية, فضال عف الكثير مف حاالت الوالدة 
, وكذلؾ انتشار ظاىرة الزواج خارج المحكمة الشرعية مأذوناتتتـ عمى ايادي نساء غير 

تسجيؿ الوالدات الناجمة عف ذلؾ  تأخريد او رجؿ ديف(, االمر الذي يتمخض عنو )عقد الس
, وىذا مما ادى الى قمة تمؾ الظاىرة الحياتية في الوقت (6)الزواج الى حيف اتماـ ذلؾ رسميا

وقد اكدت احدى الدراسات اف نقص تسجيؿ الوالدات يؤثر في معدالت الخصوبة  الحاضر.
ة الطبيعية, مما يؤدي الى انخفاض نسبتيا ويتراكـ ىذا االنخفاض عاما السكانية ومف ثـ الزياد

بعد اخر في التقديرات السكانية, حتى لو تصبح في نياية مدة العشر سنوات بعيدًا كؿ البعد 
, وىذا ما نراه حدث في (7)عف الواقع حتى لو كاف مقدار نقص تسجيؿ الوالدات صغيرا جدا

نتيجة لبعض تمؾ السمبيات التي تعترض تسجيؿ  ة البحث.لسكاف منطق 0225تقديرات سنة 
واقعة الوالدات, لذا اعتمد الباحثيف في بحث مقاييس الخصوبة السكانية عمى بيانات التعداد 

حسب تقديرات السكاف, فضاًل عف ما  0225وبيانات  7775و  7765العاـ لمسكاف لعامي 
حة االنبار, لكي نعزز بحثنا بالشكؿ الذي يتوافر مف بيانات االحصاءات الحيوية مف دائرة ص

 يخدـ بحوث جغرافية السكاف فيما يخص تمؾ الظاىرة السكانية.
يعد مقاييس معدؿ المواليد الخاـ :  (Crude birth rate)معدل المواليد الخام:   -1

مف اكثر المقاييس استخداما لمخصوبة السكانية, ويعرؼ بعدد المواليد االحياء المسجميف في 
, ويطمؽ 7222معيف مقسوما عمى اجمالي عدد السكاف في منتصؼ السنة مضروبا في  عاـ

عميو لفظ الخاـ الف مقاـ المعدؿ يضـ السكاف مف كال الجنسيف ومف كافة األعمار ورغـ 
عيوبة اال انو يتميز بسيولة حسابو وفيمو سنويًا, اذا كاف ىناؾ نظاـ تسجيؿ حقيقي لممواليد, 

 .(72) معادلة االتيةويعبر عنو بصيغة ال
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عدد المواليد االحياء في عاـ معيفمعدل المواليد الخام =
جممة عدد السكاف في منتصؼ العاـ
 x 1000  

تصنؼ ضمف معدالت  7765( تشير الى اف محافظة االنبار عاـ 0فمعطيات الجدوؿ )
عدؿ المواليد ( باأللؼ, وىو اعمى مف م33.4المواليد المرتفعة تقريبًا اذ بمغ فييا المعدؿ )

( باأللؼ 34فقد بمغ معدؿ المواليد ) 7775( باأللؼ, اما عاـ 32.3الخاـ في العراؽ والبالغ )
, في حيف بمغ معدؿ المواليد (77)وىو مرتفع أيضًا واعمى مف معدؿ المواليد الخاـ في العراؽ

( باأللؼ, وىو يمثؿ معدؿ منخفض جدًا قياسا بالعاميف السابقيف, ويعود 07.3) 0225سنو 
الى السياسة السكانية المتبعة في العراؽ والغير معمنو,  7775و  7765ارتفاعو خالؿ عامي 

ـ الحوافز المالية والتي كانت تشجع عمى االنجاب وعمى الزواج المبكر لمشباب مف خالؿ تقدي
, والمتمثمة بالحرب العراقية االيرانية آنذاؾوالمعنوية نتيجة لمظروؼ التي كاف يمر بيا العراؽ 

خالؿ عقد الثمانينيات وكذلؾ الحصار االقتصادي وما آلت اليو الظروؼ خالؿ التسعينيات, 
في حيف ظير  كؿ ذلؾ ادى الى ارتفاع معدؿ المواليد لتعويض النقص الحاصؿ مف الوفيات,

, ويعزى سبب ذلؾ الى ارتفاع معدؿ 0225معدؿ المواليد منخفضا انخفاضا شديدا سنو 
( سنة مف الذكور, االمر الذي ادى الى انخفاض 42 – 73الوفيات بالنسبة لمفئة العمرية )

معدالت الزواج فضال عف ترمؿ اعداد كبيرة مف النساء, وابتعاد العديد مف االزواج عف 
تيجة االعتقاالت العشوائية مف قبؿ السمطات االمنية او بسب ىجرة اعداد كبيرة مف زوجاتيـ ن

الشباب الى خارج العراؽ بسبب الظروؼ االمنية والسياسية التي مرت بيا محافظة االنبار 
والعراؽ بشكؿ عاـ والتي التزاؿ تمؾ الظروؼ الصعبة قائمو لحد اعداد ىذا البحث, كما واف 

كبير عمى االنجاب في اوقات الحروب وعدـ  تأثيرالجنسية لدى االزواج ليا الحالة النفسية و 
, فضاًل عف 0225االستقرار االمني والسياسي, كؿ ذلؾ انعكس عمى المعدؿ المذكور سنو 

كؿ ما تقدـ ىنالؾ الكثير مف الوالدات التي حدثت بعد احداث الغزو األمريكي لمعراؽ عاـ 
عدـ االخبار عف تمؾ الواقعة اليومية مف قبؿ االباء, او  لـ يتـ تسجيميا اما بسبب 0223

نتيجة اتالؼ العديد مف السجالت والوثائؽ الرسمية مف قبؿ قوات االحتالؿ االمريكي ليس في 
محافظة االنبار فقط وانما شمؿ اغمب محافظات العراؽ باستثناء اقميـ كردستاف العراؽ.  ومف 

بيف الوحدات االدارية وعمى  ف معدؿ المواليد الخاـ ما( ايضا نالحظ تباي0معطيات الجدوؿ )
 مستوى االقضية التي تضميا محافظة االنبار.
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وأخيرًا يمكف القوؿ باف معدالت المواليد الخاـ المسجمة في محافظة االنبار, منخفضة 
يعد  قياسا بالواقع الف العراؽ والتي تعتبر محافظة االنبار احدى المحافظات الميمة التابعة لو,

. ويعود سبب (70)( لكؿ الؼ نسمو23-33مف البمداف النامية التي تتراوح معدالتيا ما بيف )
ذلؾ اساسا الى تخمؼ الكثير مف االباء عف تسجيؿ والداتيـ الجديدة السيما المناطؽ الريفية 

 والبعيدة عف مراكز المدف مما يؤدي الى انخفاض في عدد المواليد المسجمة وعدـ دقتيا.
توزيع معدالت المواليد الخام )باأللف(  لسكان محافظة االنبار بحسب الوحدات  (2دول)ج

 (2007 – 1987لممدة  )االدارية ) عمى مستوى االقضية ( 
 
 
 

 االقضية

1987 1997 2007 
عدد 

السكان 
في 

منتصف 
السنة 
 )*()نسمة(

عدد 
الوالدات 
 االحياء
 )نسمة(

معدل 
الموال
يد 

الخام 
 باأللف

عدد 
السكان في 
منتصف 

 السنة
 )نسمة(

عدد 
الوالدات 
 االحياء
 )نسمة(

معدل 
الموال
يد 

الخام 
 باأللف

عدد 
السكان في 
منتصف 
السنة 
 )نسمة(

عدد 
الوالدات 
االحياء 
 )نسمة(

معدل 
الموال
يد 

الخام 
 باأللف

ق 
 الرمادي

6955:

0 

506:

: 

85 7:9673 5620

: 

7,79 970839 5690

3 

:,67 

ق 
 الفموجة

68076

0 

3665 70 79:392 2999 3,6: 952396 952: 50 

 3,86 9806 60::56 :3,8 8505 33887 3,83 7033 6226: هيتق 

ق 
 حديثة

87:8: 5583 7,6: 98689 7767 6,:5 33683 6039 3,6: 

 3,83 5083 658:3 9: 233 58226 3,68 700 56593 عنةق 

 6,97 230 53857 :9 357 56370 6,63 673 3327 راوةق 

 8,65 6206 579090 8,86 7273 26330 6,80 6639 80::9 القائمق 

ق 
 الرطبة

60576 366 3,79 60329 :38 8,76 62960 230 3,76 

مجموع 
المحافظ

 ة

30279

0 

6968

3 

:,79 500977

2 

7:52

3 

7: 589399

9 

7503

0 

7,65 

 لمصدر: ا
سكاف محافظة التعداد العاـ لنتائج  ي لإلحصاء,جميورية العراؽ, وزارة التخطيط, الجياز المركز  .1

 .0225وتقديرات  7775 ,7765االنبار لسنة 
 -0222جميورية العراؽ, وزارة الصحة, التقرير الموحد السنوي لموالدات في العراؽ لمسنوات  .2

 , قسـ االحصاء الصحي والحياتي, شعبة الحياتي, بيانات غير منشورة.0226
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فقد اعتمدنا عمى اعداد السكاف  7765منتصؼ السنة لعاـ )*(. فيما يخص احتساب عدد السكاف في 
, فضاًل عف اجراء التعديؿ االداري بعد اضافة ناحيتي الرحالية 02( ص00, جدوؿ )7755لعاـ 

 والنخيب, بعد فصؿ ارتباطيما مف محافظة كربالء.
يمثؿ احد المقاييس التي :   (General Fertility Rate)معدل الخصوبة العام: .2

تبايف المكاني والزماني لظاىرة الخصوبة السكانية بيف وحدة ادارية واخرى, ويعرؼ توضح ال
  بمعدؿ الخصوبة النسائي الذي يمثؿ عدد المواليد بالنسبة لكؿ الؼ امرأة في سف الحمؿ

( سنة, اذ يعد اكثر دقة مف معدؿ المواليد الخاـ في حساب درجة الخصوبة ألي 27–73)
االختالؼ في الحجـ بيف الجماعات البشرية اواًل والتركيب النوعي  مجتمع ألنو يستبعد تأثير

والعمري لتمؾ الجماعات ثانيًا, وعميو فالخصوبة السكانية تختمؼ مف فئة عمرية الخرى ويمكف 
 . (73)صياغتو رياضيًا عمى النحو االتي

 عدد المواليد االحياء في سنة مامعدل الخصوبة العام = 
 عدد االناث في سف(     ) سنة في منتصؼ تمؾ السنة
           

(, بمغ معدؿ الخصوبة 3جدوؿ ) 7765فمف خالؿ نتائج التعداد العاـ لمسكاف لسنة 
( باأللؼ, وىو يمثؿ أعمى مف معدؿ الخصوبة في العراؽ 7,743العاـ في محافظة األنبار )

ليصؿ  7775ذلؾ المعدؿ لعموـ المحافظة عاـ  . بينما انخفض(72) ( باأللؼ0,723البالغ )
يقاؿ عمى معدؿ الخصوبة العاـ سنة  7775( باأللؼ, وما يقاؿ عمى عاـ 7,747إلى )
( باأللؼ. وقد يكوف ذلؾ نتيجة السياسة السكانية المتبعة مف قبؿ الدولة 3,742لتبمغ ) 0225

 .الغير معمنة كما ذكرنا ذلؾ أنفاً سابقًا واستمرارىا الحقًا 
يوضح معدل الخصوبة العام ومعدالت الخصوبة العمرية لسكان محافظة االنبار ( 3جدول )

 (1997 – 1987لممدة )بحسب الفئات العمرية 

 

 الفئات العمرٌة

7891 7881 

عدد 

االناث 

7811 

عدد االناث 

7891 

عدد 

 النساء

فً 

منتصف 

السنة
 

عدد 

الموالٌد 

االحٌاء 

خالل 

السنة 

السابقة 

للتعداد 

7891 

معدل 

الخصوبة 

 العمرٌة

عدد االناث 

7891 

عدد االناث 

7881 

عدد 

 النساء

فً 

منتصف 

السنة
 

عدد 

الموالٌد 

االحٌاء 

خالل 

السنة 

السابقة 

للتعداد 

7881 

معدل 

الخصوبة 

 العمرٌة

75 – 78 78899 43235 47698 7834 4,46 43374 59231 51319 2815 9,57 

29 – 24 78246 33895 32859 6239 3,798 34945 46111 46999 9892 4,783 

25 – 28 74351 22537 22929 5659 9,256 22639 39926 31162 8851 6,263 

39 – 34 79994 22763 27391 5656 4,265 22219 82999 28445 1469 3,253 
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التعداد العاـ جميورية العراؽ, وزارة التخطيط, الجياز المركزي لالحصاء, نتائج ى المصدر: باالعتماد عم
  .7775, 7765 ,7755 لسنة محافظة االنبارلسكاف 

  (Age – sex Specific Fertility Rate)   معدل الخصوبة العمري والنوعي الخاص: .3
معينة خالؿ سنوات يمثؿ عدد الوالدات التي تحدث لكؿ الؼ مف النساء في فئة عمرية 

( سنة, لذلؾ فأف النساء ال يكف في درجة واحدة مف حيث القدرة عمى 27-73الحمؿ )
األنجاب في فئات العمر المختمفة, فالمرأة التي دوف سف العشريف اقؿ أنجابًا مف المرأة بيف 

ي . لذا فاف معدؿ الخصوبة العمر (73)( سنة بينما تقؿ قدرتيا االنجابية بعد ذلؾ33 –02)
 .  (74)والنوعي اكثر دقة في بياف حالة التبايف ويمكف أحتسابو وفؽ المعادلة االتية

عدد المواليد األحياء لمنساء في عمر معيفمعدل الخصوبة العمري = 
عدد األناث في نفس العمر في منتصؼ السنة
       

حسب نتائج ( يتضح اف معدؿ الخصوبة العمري لمحافظة االنبار 3فمف خالؿ الجدوؿ )
بانو يتبايف مف فئة عمرية ألخرى فنجد اف الفئة العمرية  7765التعداد العاـ لمسكاف عاـ 

( باأللؼ, ثـ بدأ ىذا المعدؿ باالرتفاع 2462( سنة, تمثؿ اقؿ المعدالت اذ بمغت )73-77)
( 32-32( سنة و )07-03في الفئات التالية ليصؿ اقصاه في فئات االعمار التي تقع بيف )

( باأللؼ والتي تمثؿ قمة نضوج المرأة  والتي 2,043( باأللؼ و )6,034نة ليبمغ نحو )س
تزداد قابميتيا عمى االنجاب اكثر مما ىي عميو في الفئات العمرية الصغيرة والكبيرة, وكذلؾ 

اذ ينخفض معدؿ الخصوبة العمري في فئة  7775الحاؿ في نتائج التعداد العاـ لمسكاف عاـ 
 ( سنة و07-03فع عند فئات العمر )( باأللؼ وارت6,37( سنة ليبمغ )77-73العمر )

( باأللؼ عمى التوالي في حيف انخفض 3,033( باأللؼ و )4,043( سنة ليبمغ )32-33)
 ( باأللؼ.23(  سنة ليبمغ نحو )27-23في فئة العمر )

المولوديف يقصد بو عدد االطفاؿ :  (Total Fertility Rate)معدل الخصوبة الكمي: .4
احياء لممرأة طوؿ مدة االنجاب, او لكؿ الؼ مف النساء خالؿ سنوات االنجاب باستثناء 
وفاتيا خالؿ ىذه المدة, ويمكف احتساب ىذا المعدؿ مف خالؿ جمع اجمالي معدالت 

35 – 38 1955 76676 76995 3198 1,236 76199 29263 29969 4789 9,299 

49 – 44 6985 77433 77918 7596 7,743 77489 78295 79195 2798 1,772 

45 – 48 6959 9739 9967 473 2,57 9759 74463 74946 694 43 

مجموع 

 المحافظة
94385 759973 753941 25214 7,765 759691 221659 223482 36781 8,767 
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لمعرفة  722( )يمثؿ طوؿ الفئة( ويقسـ الناتج عمى 3 الخصوبة العمري وضرب الناتج )
 الواحدة مف االطفاؿ.ما يصيب المرأة 

( تـ احتساب معدؿ الخصوبة الكمي لمحافظة االنبار 3فمف خالؿ معطيات جدوؿ )
وىو منخفض قياسا  7775( والدة لكؿ امرأة عاـ 6.7المذاف بمغ ) 7775و  7765لعامي 
ذا قورف معدؿ محافظة االنبار مع معدؿ )*(( والدة لكؿ امرأة6.3والبالغ ) 7765بعاـ  . وا 

( 5.3الكمي لمعراؽ التضح لنا بأنو اعمى مف معدؿ الخصوبة في العراؽ البالغ ) الخصوبة
. وىذه نتيجة لما كانت تتمتع بو (75)7762والدة لكؿ امرأة خالؿ المدة االنجابية لسنة 

المحافظة مف ظروؼ ساعدت عمى استقباؿ العديد مف االسر وخاصًة مف بعض المحافظات 
االيرانية, فضال عف ما شيدتو منطقة  –الحرب العراقية  بسبب 7765الحدودية خالؿ عاـ 

البحث مف انشاء العديد مف المشاريع الصناعية الكبرى والخدمية االمر الذي استقطب العديد 
مف االسر السيما واف ىناؾ توفرت فرص العمؿ وما رافؽ ذلؾ مف انشاء المجمعات السكنية 

 .   7775ؿ عمى عاـ يقا 7765عاـ  التابع ليا, وما يقاؿ عف ذلؾ
يمثؿ متوسط عدد البنات  : (  (Gross Reproduction Rate معدل التكاثر اإلجمالي: .5

المواتي سيولدف لممرأة او لمجموعة مف االناث خالؿ مدة حياتيا االنجابية اذا ما مرت بمرحمة 
سنوات حمميا, وىذا المعدؿ يشبو معدؿ الخصوبة السكانية الكمي باستثناء انو يحسب المواليد 

المواليد بدال مف جممة المواليد . اال انو ياخذ فقط بالحسباف (03)االناث بداًل مف جممة المواليد
لغرض تقدير عدد اميات المستقبؿ بيدؼ تحديد األجياؿ, فعمى سبيؿ المثاؿ اذ كاف معدؿ 
التوالد االجمالي )الفًا( فاف االـ سوؼ تعوض نفسيا فقط, ولكنيا ال تساىـ في نمو السكاف في 

يس كؿ المواليد مف االناث المنطقة التي تعيش فييا, وعميو فاف المجتمع سوؼ يتناقص النو ل
المواتي ولدف سيبقيف عمى قيد الحياة حتى نياية مدة االنجاب حيث ستحصؿ وفيات 

 . ويتـ حساب معدؿ التكاثر االجمالي بالطريقة االتية:(76)لبعضيف

 معدل التكاثر االجمالي = 
معدالت الخصوبة العمري االنثوي  

    
  

 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 تي:( وفؽ اال3)*( تـ احتساب معدؿ الخصوبة الكمي مف خالؿ بيانات جدوؿ )
       

   
       و    7765عاـ  8.3= 

   
   7775عاـ  8.1= 
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 7765فعمى اساس المعادلة المشار الييا اعاله واعتمادًا عمى بيانات تعدادي السكاف لعامي 
(, 2تـ استخراج معدؿ التكاثر االجمالي لعموـ المحافظة, فمف خالؿ الجدوؿ ) 7775و 

( باأللؼ مولودات 4,0التكاثر االجمالي في المحافظة بمغ )وبتطبيؽ المعادلة  نجد اف معدؿ 
( باأللؼ مولودات 5,0حيث كاف ) 7765وىو اقؿ مما كاف عميو في عاـ  7775اناث عاـ 

اناث, وىذا يعني اف نساء منطقة البحث الزلف يعوضف انفسيف ويساىمف في تحديد االجياؿ مما 
 يؤدي الى زيادة عدد السكاف.

عدالت الخصوبة العمرية االنثوية ومعدل التكاثر االجمالي في محافظة يوضح م (4جدول )
 ( باأللف.1997 – 1987االنبار لممدة )

 
 
 

 الفئات العمرٌة 

7891 7881 
عدد 

 النساء 
فً 

 منتصف 
السنة 
 )نسمة(

 
عدد 

 الموالٌد 
 البنات 
 )نسمة(

معدل 
 الخصوبة 
العمري 
 االنثوي 
 )*()باأللف (

 
 عدد النساء 
 فً منتصف 

السنة 
 )نسمة(

 
عدد 

 الموالٌد 
 البنات
 )نسمة(

معدل 
 الخصوبة 
العمري 

 االنثوي  
 )*()باأللف (

75 – 78  47698  999 3,27 51319 7432 8,24 
29 – 24  32859 2841 4,98 46999 4378 9,83 
25 – 28  22929 2594 3,771 31162 4179 1,724 
39 – 34  27391 2679 4,722 28445 3485 6,779 
35 – 38  76995 7179 9,796 29969 7849 1,86 
49 – 44  77918 179 7,64 79195 819 2,52 
45 – 48  9739 797 3,22 74946 299 5,29 

 4,537 71762 223482 6,543 77639 753941 مجموع المحافظة 
 بااللف 6,2 معدل التكاثر االجمالً  بااللف1,2 معدل التكاثر االجمالً

  المصدر: باالعتماد عمى
 (. 3. جدوؿ )7
ء السكاني, نتائج التعداد العاـ .جميورية العراؽ, وزارة التخطيط, الجياز المركزي لالحصاء, مديرية االحصا0

 .7775, 7765 محافظة االنبار لسنة لسكاف
  )*( تـ استخراج معدؿ الخصوبة العمري االنثوي وفؽ الصيغة األتية: 

 عدد المواليد البنات لمجموعة مف االناث في عمر معيفـ خ ع   =  
 عدد النساء في ذلؾ العمر في منتصؼ السنة

وعميو فأف معدؿ التكاثر االجمالي لممحافظة    1000 

       =     7765عاـ 

    
       =  7775باأللؼ            اما عاـ  2.7=  

    
 باأللؼ  2.6= 

 
أصبح استخداـ ىذا المقياس (Children-Women Rate):  ى النساءنسبة األطفال إل .6

شائعًا وذلؾ لتيسر البيانات مف التعدادات العامة لمسكاف والتي توفرت عمى مستوى 
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( سنوات 7-3المحافظة, وىي تشكؿ نسبة االطفاؿ دوف سف الخامسة مف العمر او بيف )
 .(77)تي( مف النساء في سف الحمؿ, ويمكف صياغتو عمى النحو اال7222لكؿ )

عدد االطفاؿ في السف(   ) او (   ) سنواتنسبة االطفال الى النساء =      
عدد النساء في السف(      سنة)

     1000 

 7775و 7765فمف خالؿ تطبيؽ المعادلة اعاله واستنادا الى بيانات تعدادي عاـ 
االطفاؿ الى النساء ( يبيف اف نسبة 3, فالجدوؿ )0225وتقديرات سكاف محافظة االنبار سنة 

( باأللؼ مع تفوؽ ريفيا عمى حضرىا, اذ بمغ 2,732بمغت ) 7765في محافظة االنبار عاـ 
( باأللؼ عمى التوالي, وىذا يعود الى سياسة الدولة 7,674( باأللؼ و)3,7230فييما بػ )

المشجعة عمى االنجاب فضاًل عف توفر الرعاية الصحية لمحوامؿ ورعاية االطفاؿ  آنذاؾ
باإلضافة الى عامؿ اليجرة الذي لعب دورًا بارزًا في زيادة عدد سكاف المحافظة عمى أثر 

العمؿ والمجمعات  أنشاء العديد مف المشاريع الصناعية وما رافؽ ذلؾ مف توفر فرص
 السكنية. 

فقد انخفضت نسبة االطفاؿ الى النساء في منطقة  7775السكاف لعاـ  اما بيانات تعداد
( باأللؼ مقارنة بالتعداد السكاني السابؽ, وانخفض الحضر قياسا 3,635البحث نحو )

( باأللؼ عمى التوالي. في حيف جاءت سنة 7,725( باأللؼ و)5,533بالريؼ والبالغ )
إذ بمغت  7775و  7765ت عميو لعامي لتنخفض نسبة االطفاؿ الى النساء عما كان 0225

 (.3( باأللؼ وانخفض أيضًا حضرىا مقارنة بريفيا لنفس السنة جدوؿ )0,537)
سنة( لسكان محافظة االنبار  49-15سنة( الى النساء في سن )4-0يوضح نسبة االطفال ) (5جدول )

 2007 – 1987حسب البيئة لممدة 
 

 الفئات العمرٌة

7891 7881 2991 

 المجموع رٌف حضر المجموع رٌف حضر المجموع رٌف حضر

 االطفال 

 ( سنة4 –9)
99822 68989 759929 83869 86126 789696 729223 735974 256931 

 عدد النساء 

 ( سنة75-48)
89394 61198 759973 727722 796531 221657 791283 762922 359775 

 نسبة االطفال الى

 النساء )باأللف(
7,986 3,7932 4,854 1,115 8,891 5,931 9,647 7,934 2,137 

جميورية العراؽ, وزارة التخطيط, الجياز المركزي لالحصاء, مديرية االحصاء السكاني,  المصدر : باالعتماد عمى
 .0225, وتقديرات 7775, 7765 محافظة االنبار لسنة نتائج التعداد العاـ لسكاف

 . الوفيات: 2
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الظواىر الديموغرافية الميمة ليس فيما تمعبو مف دور بارز في التأثير تعد الوفيات مف 
عمى حجـ السكاف وكثافتيـ العددية فقط بؿ اف تأثيرىا يمتد فيما تحدثو مف تغيرات كبيرة 

. التي في محصمتيا النيائية (02)ومؤثرة في تركيبيـ النوعي والعمري والميني وامد حياتيـ
السكاني وما يسوده مف مظاىر مختمفة تستدعي في اتخاذ  تعطي مميزات وصفات المجتمع

االجراءات الكفيمة إلعادة التوازف في مواقع الخمؿ اف وجدت, وذلؾ بيدؼ استقرار المجتمع 
 والسعي لرفاىيتو.

وفي العراؽ الذي يعد احد بمداف العالـ النامي فقد دلت الكثير مف الدراسات والبحوث التي 
والجيات الصحية الى انخفاض كبير في معدالت الوفيات  لإلحصاء يصدرىا الجياز المركزي

الخاـ في العراؽ وخاصة في فترة العقديف الطبييف, اذ بمغ عمى سبيؿ المثاؿ معدؿ الوفيات 
( باأللؼ, وىذا المعدؿ يمثؿ مستوى جيدا 77( حوالي )7753-7753الخاـ في الفترة )

تمرت معدالت الوفيات بعد ذلؾ باالنخفاض حتى . وقد اس(07)مقارنة بالعديد مف دوؿ العالـ
, كما دلت عمى ذلؾ مؤشرات مسح الظواىر باأللؼ( 6( الى )7772-7767وصمت عاـ )

عمى  لإلحصاءالتي قاـ بيا الجياز المركزي  32/2/7772لغاية  7/3الحياتية لمفترة مف 
 .(07)مستوى ريؼ وحضر العراؽ

معدالت الوفيات يعود الى التطور الصحي ومما الشؾ فيو اف استمرارية انخفاض 
واالقتصادي واالجتماعي الذي شيده العراؽ بشكؿ عاـ, حيث تعد محافظة االنبار احدى 
المحافظات الميمة فيو, اذ حظيت باىتماـ كبير ومتزايد مف قبؿ الدولة وفي جميع المجاالت 

االثر في تحقيؽ نتائج  انفة الذكر شانيا شاف محافظات العراؽ االخرى, مما كاف لو احسف
ايجابية طبية في خفض معدالت الوفيات مف خالؿ انشاء المستشفيات العامة والمراكز 
الصحية وتخريج اعداد كبيرة مف االطباء بمختمؼ االختصاصات, مما ادى ذلؾ الى انخفاض 

 عمى سبيؿ المثاؿ معدالت الوفيات الخاـ 7765واضح في معدالت الوفيات اذ بمغت في عاـ 
 (. 4( باأللؼ جدوؿ)6,4في محافظة االنبار )

( يتضح باف عدد الوفيات المسجمة لمجموع السكاف 4فمف خالؿ معطيات الجدوؿ )
 7765( وفاة عاـ 2620(, فبينما كانت )0225-7765في محافظة االنبار تباينت لممدة )

ع ذلؾ (, ويرج3243) 0225في حيف اصبحت عاـ   7775( وفاة عاـ 7502ارتفعت الى )
اثرت الحرب الى الظروؼ التي مرت بيا محافظة االنبار خاصة والعراؽ بشكؿ عاـ, اذ 
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بالرغـ مف اف  7765مما ادى ذلؾ الى ارتفاع عدد الوفيات المسجمة عاـ  االيرانية(-)العراقية
 7775كاف يتبع سياسة سكانية مشجعة لإلنجاب كما اسمفنا أنفًا, ولكف في عاـ  آنذاؾالعراؽ 
, ويعزى ذلؾ الى الظروؼ 7765ر ارتفاع عدد الوفيات المسجمة عما كانت عميو عاـ استم

التي مر بيا العراؽ بشكؿ عاـ ومحافظة االنبار بشكؿ خاص مف خالؿ حرب الخميج وفرض 
الحصار االقتصادي عمى العراؽ واالعتداءات المتكررة لمقوات االمريكية, فضال عف ما كانت 

الرعاية الصحية ونقص في االدوية والغذاء االمر الذي ادى الى  تعانيو المحافظة مف قمة
 ازدياد الوفيات ومنيا وفيات االطفاؿ الرضع. 

عدد الوفيات المسجمه والزيادة الطبيعية ومعدلها لسكان محافظة االنبار لممدة ( 6جدول )
(1987–2007) 

 االعوام
 عدد السكان
 ) نسمة (

عدد السكان 
فً منتصف 

)نسمة(السنة 
 

)*(
 

 عدد
 الوفٌات
 المسجله

 معدل الوفٌات
 الخام

 )**( بااللف

وفٌات 
االطفال 
 الرضع

 

معدل وفٌات 
االطفال الرضع 

 )***( باأللف

الزٌادة      
 الطبٌعٌة
)****( 

معدل 
الزٌادة 
 الطبٌعٌة
)*****( 

7891 179151 198359 4942 6.9 761 6.6 29495 29.9 

7881 7923136 7995338 8124 79.1 296 5.1 26413 26.3 

2991 7495895 7459555 5963 3.4 784 9.7 79173 72.9 

 المصدر: باالعتماد عمى. 
السكاني, نتائج التعداد العاـ  الجميورية العراقية, وزارة التخطيط , الجيز المركزي لالحصاء, مديرية االحصاء .7

 .7775 ,7765لسنة  محافظة االنبار سكافل
 .0225وزارة الصحة, مديرية صحة االنبار, شعبة االحصاء )بيانات غير منشورة ( لسنة جميورية العراؽ,  .0

 = r)*( تـ احتساب عدد السكاف في منتصؼ السنة وفؽ المعادلة:
  
  

  

 
             

عدد السكاف في منتصؼ ÷ )**( تـ احتساب معؿ الوفيات الخاـ = عدد الوفيات المسجمو في عاـ معيف 
 7222×ذلؾ العاـ 

عدد المواليد االحياء في ÷ )***( تـ احتساب معدؿ وفيات االطفاؿ الرضع = عدد وفيات االطفاؿ الرضع 
 7222×تمؾ السنو 
: عباس فاضؿ السعدي, جغرافية السكاف, الجزء الثاني, مديرية دار الكتب لمطباعة والنشر, بغداد, المصدر
 .234و  232و  362,  ص 0222

 زيادة الطبيعية مف خالؿ الفرؽ بيف الوالدات والوفيات.تـ احتساب ال )****(
عدد السكاف في منتصؼ ÷ عدد الوفيات  –)*****( تـ احتساب معدؿ الزيادة الطبيعية = عدد الوالدات 

 7222×تمؾ السنة 
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, 7764: عبد عمي الخفاؼ, عبد مخور الريحاني, جغرافية السكاف, مطبعة جامعة البصرة, المصدر
 .777ص

( وفاة, وذلؾ بسبب الظروؼ 3243بمغ عدد الوفيات المسجمة ) 0225سنة  اما في
االمنية والسياسية التي مر بيا العراؽ بشكؿ عاـ والمحافظة بشكؿ خاص, بعد احداث 

عمى اثر احتالؿ العراؽ مف قبؿ القوات االمريكية وحمفائيا, مما ادى ذلؾ الى  7/2/0223
ومنيا محافظة االنبار, لكف رغـ ذلؾ الرقـ ال يمثؿ احداث دمار شامؿ لكافة ارجاء العراؽ 

واقع الحاؿ بسبب اف كثير مف الوفيات التي حدثت لـ يتـ تسجيميا رسميا في الدوائر 
المختصة لعدـ قدرة اىالي المتوفيف مف تسجيؿ الوفيات وذلؾ لعدـ تمكنيـ مف الوصوؿ الى 

لقوات المحتمة لذلؾ ال تمثؿ الحقيقة تمؾ الدوائر المختصة بسبب الظروؼ التي اوجدتيا تمؾ ا
 في االعداد.

( يشير الى اف معدؿ الوفيات ىو االخر 4اما مف حيث معدؿ الوفيات الخاـ فالجدوؿ )
يشير كما و , ( مسجال بذلؾ فارقا بيف عاـ واخر0225-7775-7765يتبايف خالؿ االعواـ )

-7765يتبايف خالؿ المدة )( أيضًا اف معدؿ وفيات االطفاؿ الرضع ىو االخر 4الجدوؿ )
(, واف تمؾ الزيادة واالنخفاض واالرتفاع مرة اخرى يعود الى الظروؼ االجتماعية 0225

واألمنية والسياسية واالقتصادية والصحية والنفسية التي مرت بيا محافظة االنبار بشكؿ خاص 
صار االقتصادي والح 7777االيرانية( وأحداث عاـ -والعراؽ بشكؿ عاـ منذ الحرب )العراقية

وما بعد  0223واالعتداءات المتكررة مف قبؿ قوى العدواف االمريكي وحمفائو وأحداث عاـ 
 ذلؾ.

( أيضًا الى اف معدؿ الزيادة الطبيعية لسكاف محافظة االنبار ىو 4كما ويشير الجدوؿ )
المذكورة ( بيف االرتفاع واالنخفاض خالؿ المدة 0225-7765االخر يتبايف خالؿ المدة )

 عمى ضوء عدد الوالدات الحية وعدد الوفيات المسجمة لسكاف محافظة االنبار.
 حركة السكان المكانية )الهجرة(:. 3

يتخذ بعض السكاف قرارات بتغيير محؿ اقامتيـ واالنتقاؿ الى مناطؽ جديدة تمبي رغباتيـ 
و االدارية التي ينتموف ألمتعددة وقد يكوف تغير محؿ االقامة داخؿ حدود الدولة السياسية ا

الييا, كاالنتقاؿ مف الريؼ الى المدينة او مف حي في المدينة الى اخر, او مف مدينة الى 
مدينة اخرى, او مف محافظة الى محافظة اخرى, وبيذه الحالة يسمى مثؿ ىذا االنتقاؿ بحركة 

كة المكانية بيف اقميـ اليجرة الداخمية, التي حددتيا االمـ المتحدة )بانيا شكؿ مف اشكاؿ الحر 
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, كما عرفت حركة اليجرة )بانيا تغير السكف او مكاف (03)جغرافي وأخر بيدؼ االقامة الدائمة(
االقامة االعتيادي الى مكاف جديد ومختمؼ, فيي تعني التغير في المحيط جنبا الى جنب مع 

 .(02)التغير في وحدة السكف(
ؽ مف الموضوعات الميمة والمعقدة, وذلؾ يعد موضوع حركة اليجرة الداخمية في العرا

. (03)بسبب قمو وضعؼ البيانات التفصيمية المتعمقة بحركة اليجرة الداخمية والربط بدوافعيا
وفي محافظة االنبار التي تعتبر احدى محافظات العراؽ االدارية فاف البيانات الرسمية 

ي والمكاني مما جعؿ الكشؼ عف الخاصة بحركة السكاف المكانية غير متوفرة بالشكؿ التفصيم
حالة التبايف المكاني لحجـ واتجاه اليجرة الوافدة والمغادرة ودرجة فعاليتيا عمى ظاىرة البحث 

 غير ميسورة لمباحث وخاصة عمى مستوى الوحدات االدارية لممحافظة.
 طرق قياس الحركة المكانية لمسكان:

تتصؿ بحركة اليجرة الداخمية والتي عمى إف أىـ مصادر البيانات التي بعد أف تعرفنا 
 تتمثؿ في اآلتي :

 أواًل: التعداد العام لمسكان.
وىو عممية إحصائية تقوـ عمى جمع وتجييز وتقويـ وتحميؿ ونشر  (Census)التعداد 

البيانات الديموغرافية واالقتصادية واالجتماعية المتعمقة بكؿ فرد في بمد معيف أو منطقة 
خالؿ فترة زمنية معينة وعمى فترات منتظمة كؿ خمس أو عشر محددة مف البمد, مف 

 .(04)سنوات
وييدؼ التعداد العاـ لمسكاف إلى تمبية متطمبات الدولة في البيانات اإلحصائية األساسية 
عداد البحوث والدراسات  كعدد السكاف وخصائصيـ وتوزيعيـ الجغرافي والتخطيط الشامؿ وا 

ونتائج التعدادات السكانية العامة , ية واالجتماعية المستقبميةالسكانية والجغرافية واالقتصاد
ذات أىمية كبيرة ويمكف الحصوؿ عمى بيانات الحركة المكانية لمسكاف مف خالؿ استمارة 
التعداد المتضمنة أسئمة عف مكاف اإلقامة والميالد والتي عمى ضوئيا يمكف تصنيؼ السكاف 

. وعمى ىذا األساس اعتمدت معظـ (05)ى المياجريفإلى مجموعتيف األولى المقيميف واألخر 
الدراسات والبحوث السكانية في العراؽ عمى نتائج تمؾ التعدادات ومنيا ىذا البحث الذي 

في قياس حركة  0225وتقديرات عاـ  7775اعتمد عمى نتائج التعداد العاـ لمسكاف لعاـ 
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داتيا اإلدارية تارة أخرى حسب ما اليجرة الداخمية إلى محافظة االنبار مرة وعمى مستوى وح
 يتوفر مف بيانات تفصيمية بحسب محؿ اإلقامة والميالد.

 (.Samplesثانيًا: المسح بالعينة )
يتمثؿ المسح بالعينة مصدرًا ميمًا مف مصادر المعمومات والبيانات المتعمقة بحركة اليجرة 

المستحصمة مف التعدادات الداخمية لمسكاف والتي يمكف أف تكمؿ النقص في المعمومات 
السكانية العامة, لكف بسبب الظروؼ التي يمر بيا العراؽ بشكؿ عاـ ومحافظة االنبار بشكؿ 
خاص مما جعؿ الباحث يبتعد عف المسح الميداني بالعينة, وذلؾ لصعوبة التنقؿ فضال عف 

كؿ البعد عف  اإلجراءات األمنية المشددة لمحصوؿ عمى الموافقات الرسمية جعؿ الباحث يبتعد
 .0225وتقديرات عاـ  7775ذلؾ مما جعؿ البحث يعتمد عمى نتائج تعداد السكاف لعاـ 

بعد اف تعرفنا عمى اىـ مصادر البيانات التي تتصؿ بحركة اليجرة الداخمية, التي يمكف 
أف نستخمص منيا الطرؽ المتبعة في تقدير وقياس الحركة المكانية نرى مف المفيد أف نتعرؼ 

أىـ الطرؽ وبشكؿ مركز لمعرفة ما يمكف استعمالو لخدمة ىذا البحث وما لـ نستعممو عمى 
 لعدـ توافر البيانات مف نتائج التعدادات السكانية ومف ىذه الطرؽ:

 بواسطة محل الميالد واإلقامة. .1
وىي مف الطرؽ الدقيقة والبسيطة ونستخمص نتائج التعدادات السكانية العامة إذ تشير 

قامة السكاف فالشخص الذي يقيـ في غير محؿ والدتو يعد مياجرًا والفرؽ إلى أماكف  ميالد وا 
بيف االثنيف يعني صافي اليجرة, ومف مميزات ىذه الطريقة انو يمكف عمى أساسيا تحديد 

. لذلؾ يشيع استعماليا عمى غيرىا مف الطرؽ قبؿ (06)اتجاه تيارات حركة اليجرة بسيولة ودقة 
 يف وغير الجغرافييف أيضًا.الباحثيف الجغرافي

( إلى حجـ صافي حركة ىجرة سكاف محافظة االنبار 0( والخارطة )5يشير الجدوؿ )
وسكاف محافظات العراؽ األخرى  ففي الوقت الذي يكوف صافي حركة ىجرة سكاف المحافظة 
بالموجب مع اثنتي عشر محافظة مف محافظات العراؽ )صالح الديف, التأميـ, ديالى, 

ػغداد, بابؿ, النجؼ, القادسية, المػػػػػػثنى, ذي قار, ميساف, كربالء, البصرة( ويكوف حجـ بػػػػ
صافي حركة اليجرة بالسالب مع المػػػحافظات األخرى )نينوى, واسط, دىوؾ, اربيؿ, 

(, أيضا مػػػػحافظة نينوى في مػػػػػػػقدمة 5كما يتضح مف الػػػػجدوؿ ) 7775السميمانية( عاـ 
    ت العراؽ استقطابا لسكاف مػػػحافظة االنبار, اذ بمغ حػػػػجـ صػػػػػافي حركة اليجرة مػػػحافظا
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( نسمة ويعزى ذلؾ إلى البحث عف العمؿ والوظيفة, وتأتي محافظة اربيؿ بالمرتبة 335-)
( نسمة, ثـ محافظة دىوؾ بالمرتبة الثالثة 242-الثانية إذ يكوف حجـ صافي حركة اليجرة )

, 42-( نسمة, تمييا محافظتي واسط والسميمانية )044-صافي حركة اليجرة ) إذ يكوف حجـ
( نسمة ويعزى ذلؾ إلى ىجرة سكاف منطقة البحث إلى المحافظات الشمالية خاصة 26-

فضاًل إلى محافظة واسط إما لمعمؿ في معامؿ استخراج النفط والمشاريع الصناعية األخرى أو 
 اربيؿ والسميمانية وخاصة بعد استقرار األمف فييا.عودة سكاف كؿ مف محافظات دىوؾ و 

أما المحافظات األخرى فإنيا أعطت مف سكانيا لمحافظة االنبار أكثر مما أخذت مف 
سكاف المحافظة أي إف حجـ حركة اليجرة يكوف لصالح محافظة االنبار, اذ إف اكبر عدد مف 

( نسمة, 2455محافظة ديالى )( نسمة, تمييا 02226المياجريف قدموا مف محافظة بغداد )
ثـ محافظات )البصرة, التأميـ, القادسية, المثنى( وبقية المحافظات األخرى, يعزى ذلؾ إلى 
توفر فرص العمؿ بالمحافظة فضال عف األىمية الصناعية والعسكرية لبعض الوحدات 

ت إلى اإلدارية التابعة لممحافظة آنذاؾ التي أغرت عددا كبيرا مف سكاف تمؾ المحافظا
 االستقرار فييا.

يوضح حجم صافي حركة الهجرة والمعدل والنسبة )%( بين محافظة االنبار  (7جدول )
 (2007-1997افظات العراق األخرى لممدة )ومح

 
الوحدات 
 اإلدارٌة

7881 2991 )**( 

 )%( المغادرة )%( الوافدة
 حجم صافً  

الهجرة 
)*()%( 

 )%( الوافدة المعدل

 4,9 2959 9.95- 531- 8,1 7886 2,9 7458 وىنٌن

 7,9 7377 9,99 999 4,3 995 3,2 7683 صالح الدٌن

 7.9 635 9,23 2445 3,6 138 6,7 3794 التأمٌم

 2,9 7351 9,36 3641 5.9 7939 8,7 4611 دٌالى

 96,5 67161 7,8 78726 26,9 5322 41,5 24449 بغداد

 7,9 695 9,92 711 5,6 7755 2,6 7333 بابل

 9,7 61 9,95 466 3,9 597 2,7 7959 كربالء

 9,93 29 9,93 376 3,1 159 2,7 7914 النجف

 9,7 84 9,7 7391 3,6 136 4,7 2723 القادسٌة

 9,92 78 9,7 7379 2,7 429 3,3 7139 المثنى

 9,6 445 9,92 245 5,6 7759 2,1 7493 ذي قار

 9,3 245 5,9- 69- 3,1 166 7,3 196 واسط
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المصدر: جميورية العراؽ, ىيئة التخطيط, الجياز المركزي لإلحصاء السكاني, مديرية اإلحصاء السكاني, نتائج التعداد 
. جميورية العراؽ, وزارة اليجرة والميجريف, فرع االنبار, 033(, ص25لمػحافظة االنبار, جدوؿ ) 7775العاـ لمسكاف 

 , بيانات غير منشورة. 0225لسنة 

عدد المياجريف الوافديف المغادريف مف المنطقة)*( معدؿ صافي اليجرة =  
  اجمالي عدد السكاف

  

 .744, ص 7762المصدر: عباس فاضؿ السعدي, دراسات جغرافية السكاف, منشات المعارؼ و اإلسكندرية, القاىرة, 
تتوفر إحصائيات الحركة المغادرة مف  , فمـ0225)**( أما فيما يخص حجـ صافي اليجرة لسكاف محافظة االنبار لسنة 

 .0225محافظة االنبار إلى محافظات العراؽ األخرى مما تعذر الحصوؿ عمى حجـ صافي اليجرة لسنة 
 1997حركة الهجرة الوافدة والمغادرة لمحافظة االنبار لعام  (2خارطة )

 
 (.5المصدر: مف عمؿ الباحثيف باالعتماد عمى جدوؿ رقـ )

 

 - - 9,97 778 3,9 623 7,5 142 مٌسان

 2,5 7932 9,2 2344 1,4 7524 1,5 3969 البصرة

 9,97 8 9.93- 2661- 2,9 384 9.4 729 دهوك

 - - 9,94- 469- 5,2 7917 7,2 677 اربٌل

 9,94 28 4,1- 49- 6,5 7332 2,5 7294 السلٌمانٌة

 %799 17312 3,93 37923 %799 49289 %799 57527 المجموع
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 0225( نالحظ أف حجـ صافي حركة اليجرة في محافظة االنبار لسنة 6)ومف الجدوؿ 
نما أصبح 7775متغير عما كاف عميو لعاـ  , إذ ال توجد محافظات جاذبة لسكاف المحافظة وا 

العكس فمحافظة االنبار أصبحت أكثر استقطابا لسكاف المحافظات األخرى, أي إف حجـ 
نبار, إذ تأتي محافظة بغداد في مقدمة صافي حركة اليجرة يكوف لصالح محافظة اال

( نسمة, ثـ )نينوى, البصرة, ديالى, صالح الديف, بابؿ, التأميـ, ذي 47545المحافظات )
قار, واسط, القادسية, كربالء, السميمانية, النجؼ, المثنى, دىوؾ( عمى التوالي مف حيث 

األمنية والسياسية التي يمر  تدفؽ حركة اليجرة الوافدة إلى محافظة االنبار و نتيجة الظروؼ
( األمر الذي جعؿ عددًا كبيرًا مف سكاف تمؾ المحافظات 0223بيا العراؽ بعد أحداث )

 يتجيوف نحو محافظة االنبار.
أعداد الوافدين إلى محافظة االنبار حسب الوحدات اإلدارية من محافظات العراق  (8جدول )

 1997المختمفة 
 االقضٌة

 
 
 

 والمحافظات

 
 

 الفلوجه

 
 

 الرمادي 

 
 

 هٌت

 
 

 حدٌثه

 
 

 عنه

 
 

 القائم

 
 

 الرطبة

 747 7853 7966 693 992 6485 75287 بغداد
 77 51 24 35 559 238 992 بابل

 744 39 99 25 49 228 526 كربالء
 97 28 27 74 36 746 319 واسط

 98 728 23 749 56 353 185 صالح الدٌن
 92 92 - - 93 33 94 دهوك
 36 313 236 374 69 719 83 نٌنوى

 72 43 93 97 286 299 19 السلٌمانٌة
 29 749 24 21 13 7215 7937 التامٌم
 96 21 95 91 62 296 276 اربٌل
 73 62 72 78 775 2218 7199 دٌالى

 32 779 77 76 774 241 664 ذي قار
 71 35 - 93 27 799 448 مٌسان
 75 154 1 56 18 7578 7281 البصرة
 798 94 19 14 93 797 369 النجف

 89 23 77 75 29 458 7725 القادسٌة
 82 29 - 95 76 281 7247 المثنى

 34 82 782 29 31 212 89 خارج العراق 
 912 3817 7172 7314 2557 74916 26756 المجموع 

 %7,1 %1,1 %3,3 %2,1 %5 29,9 %59,9 النسبة)%(
 57527 المجموع الكلً 
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مديرية اإلحصاء المصدر: جميورية العراؽ, ىيئة التخطيط, الجياز المركزي لإلحصاء السكاني, 
 .7776, 7775, لمػحافظة االنبار, 7775السكاني, نتائج التعداد العاـ لمسكاف 

 طريقة معدل النمو القومي. .2
تعد ىذه الطريقة إحدى الطرؽ التي تستعمؿ في قياس حركة اليجرة الداخمية )الوافدة( إلى 

تقدير معدؿ صافي حجـ اليجرة محافظة االنبار ووحداتو اإلدارية, التي عمى ضوئيا يمكف 
 ( والتي يمكف إيجادىا بإحدى الطريقتيف:0225 – 7775) في منطقة البػػحث لممدة

 .(07)أواًل: باستخداـ معدؿ النمو القومي وفؽ الصيغة آالتية 
Mi=*   

   
 
   

   
+X100  

 حيث أف :
Mi .)معدؿ صافي اليجرة لممنطقة )أ( )محافظة االنبار = 
Pi1 .عدد سكاف المحافظة في التعداد الالحؽ = 
Pi0 .عدد سكاف المحافظة في التعداد السابؽ = 
Pt1 .عدد سكاف العراؽ في التعداد الالحؽ = 
Pt0 .عدد سكاف العراؽ في التعداد السابؽ = 
 

Pi1                                                        Pt1  
 : نسبة التغير لمعراؽ ككؿ  ػػػػػػػػػػػػػػػ : نسبة التغير في المحافظة                     ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  

Pi0                                                        Pt0       
وباستخداـ ىذه الصيغة نستطيع حساب معدؿ صافي حركة اليجرة لمحافظة االنبار     

ونتعرؼ ما إذا كانت المحافظة جاذبة أـ طاردة, ولحساب صافي حركة اليجرة الداخمية 
 سنة األساس. 7765يعد عاـ  7775لمحافظة االنبار لعاـ 

 X          -           
       

                   Mi =          
      

 
=1.440346 – 1.349239        
=0.0911981 x 100 
=9.11 
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محافظة جاذبة, بسبب وجود  7775وبما إف النتائج موجبة أذف محافظة االنبار في عاـ 
النبار المشاريع التنموية التي نفذت ضمف الخطة التنموية الشاممة فضال عف إنشاء جامعة ا

ولحساب صافي حركة اليجرة , ستقطبت العديد مف األفراد واألسركصرح عممي وحضاري ا
 ىو سنة األساس. 7775( يعد عاـ 0225الداخمية لمػػػػػحافظة االنبار لسنة )

ثانيًا: إليجاد معدؿ صافي حركة اليجرة الداخمية )بطريقة النمو القومي لمسكاف( نتبع الخطوات 
 التالية.

 معدؿ النمو السنوي لسكاف محافظة االنبار )كمعدؿ النمو القومي(. استخراج - أ
 إيجاد معدؿ النمو السنوي لسكاف الوحدات اإلدارية )االقضية(. - ب
 إيجاد الفرؽ بيف معدؿ النمو السنوي لموحدات اإلدارية )االقضية( والمحافظة. - ت
دؿ  صافي حجـ حجـ السكاف في التعداد األوؿ نحصؿ عمى مع× ضرب الفرؽ بيف المعدليف  - ث

 حركة اليجرة 
( يتضح بأف معدؿ صافي حركة اليجرة الداخمية )الوافدة( 7ومف معطيات الجدوؿ )

إذ كاف موجبا في , ( لمحافظة االنبارةرية )االقضييتبايف مكانيًا و زمانيًا بيف الوحدات اإلدا
دي و %( في قضاء الرما2.22)%( في قضاء الفموجو و2.00تراوح )ثالث أقضية والذي 

%( في قضاء ىيت, وىذا ما يدؿ عمى إف عوامؿ الجذب فييا قوية األمر الذي أدى 2.20)
إلى استقطاب أعداد كبيرة مف السكاف الوافديف إلييا سواء كانوا افراداً  أـ أسر نتيجة لمظروؼ 

 ماعية التي سادت خالؿ تمؾ المدة.االقتصادية والسياسية واألمنية فضال عف العوامؿ االجت
( محافظة جاذبة بسبب 0225إذف محافظة االنبار في عاـ )ما إف النتائج موجبة أيضًا وب

الظروؼ التي يمر بيا العراؽ بشكؿ عاـ وخاصة الظروؼ السياسية واألمنية واالجتماعية 
األمر الذي جعؿ عددا كبيرا مف سكاف محافظات العراؽ المختمفة يتجيوف نحو محافظة 

 ارية  عمى مستوى االقضية.االنبار حسب وحداتيا اإلد
( 2007–1997( معدل صافي الهجرة الداخمية لمحافظة االنبار ووحداتها االدارية لممدة )9جدول )

 حسب طريقة معدل النمو القومي
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جميورية العراؽ, ىيئة التخطيط, الجياز المركزي لإلحصاء السكاني, مديرية باالعتماد عمى  المصدر:
  .0225وتقديرات  ,7775 لسنة السكاني, نتائج التعداد العاـ لسكاف مػحافظة االنباراإلحصاء 

تيدؼ ىذه الطريقة إلى الحصوؿ عمى تقدير لصافي حركة اليجرة  :طريقة نسب البقاء. 3

في فترة ما بيف التعداديف عف طريؽ مقارنة العدد الفعمي لفئة معينة مف واقع بيانات التعداد 
مع العدد المتوقع ليـ باستخداـ نسب البقاء, وىي مثؿ طريقة اإلحصاءات الحيوية تتطمب اف 

وجو اليجرة الدولية أو إنيا ضئيمة لمغاية بحيث يمكف إىماؿ  يكوف المجتمع السكاني مغمقًا في
التعداديف مف أثرىا, وفي ىذه الحالة يمكف تطبيؽ نسب البقاء عمى عدد السكاف في أي 

لمحصوؿ عمى عدد السكاف المتوقع, وتبعاً  لذلؾ يمكف التمييز بيف ثالث طرؽ أساسية عند 
 .(32)استخداـ طريقة نسب البقاء

 
 قة األمامية.الطري –أ 

 الطريقة العكسية. –ب 

 

 

الوحدات 

 اإلدارٌة

 

 عدد السكان )نسمة(

 

- 7881الفرق بٌن 

2991 

 

 طرٌقة معدل النمو القومً                    

 

7881 

 

    (7) 

2991 

 

    (2) 

  (2-7) 

 

   (3) 

 معدل النمو 

 القومً   

    (4) 

   

تغٌٌر   

 السكان

 

حجم صافً 

حركة الهجرة 

 الداخلٌة

 

معدل صافً حركة    

 الهجرة

 

 

محافظة 

 االنبار

 

7923136 

 

7495895 

 

462248 

 

9,45753 

معدل نمو 

 سكان

 –الوحدات 

 معدل

النمو القومً 

(5) 

 

(5×7) 

(6) 

 

X
 

متوسط عدد السكان
799 

 9,22+ 7478+ 9,99384 9,45541 765133 528589 363965 الفلوجه

 9,94+ 293+ 9,99916 9,45228 769323 549415 312752 الرمادي

 9,92+ 37,7+ 9,99935 9,45799 49757 728993 99952 هٌت

 7,33- 983- 9,9763- 9,43522 23952 19656 54994 حدٌثه

 9,91- 25,5- 9,99913- 9,44474 72483 49627 29729 عنه

 9,39- 441- 9,9941- 9,44614 42499 731561 85991 القائم

 –ق 

 الرطبة

29949 39965 8271 9,44279 -9,9984 -786 -9,16 
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 الطريقة المتوسطة.                                –ج 
لذا اعتمدنا في بحثنا الطريقة العكسية ففي ىذه الطريقة يتـ احتساب السكاف حسب فئات 

(, ومف خالؿ الجدوؿ 72) األعمار في التعداد األوؿ وكذلؾ عددىـ في التعداد الثاني جدوؿ
( نسمة بالموجب, ثـ مف خالؿ 7727صافي حركة اليجرة الداخمية لمحافظة االنبار )بمغ 

 وىكذا. 77 – 72تقدير أعداد فئات األعمار 
 طريقة اإلحصاءات الحيوية.  . 4

تعتمد ىذه الطريقة عمى معرفة الفرؽ بيف الزيادة الكمية لمسكاف والزيادة الطبيعية الناجمة       
واليد وعدد الوفيات في فترة زمنية معينة, ولتطبيؽ ىذه الطريقة يجب عف الفرؽ بيف عدد الم
 توفر البيانات االتية:

 تعداديف عاميف لمسكاف متتاليف. أ. 
 عدد الوالدات األحياء في الفترة بيف التعداديف.ب. 
 عدد الوفيات المسجمة في الفترة بيف التعداديف.ج. 

 والستخراج صافي حركة الهجرة الداخمية نستخدم المعادلة التالية: 
  .72÷ عدد الوفيات( –)عدد المواليد  – تعداد سابؽ( –حركة اليجرة=)تعداد سكاني الحؽصافي 
 بما إف:

 ( نسمة.7203534) 7775عدد سكاف محافظة االنبار عاـ 
 ( نسمة.7263763) 0225عدد سكاف محافظة االنبار عاـ 

 ( نسمة.240027) 0225وتقدير عاـ  7775رؽ بيف تعداد عاـ الف
 ( مولود.37564) 7775عدد المواليد األحياء لعاـ 

 ( مولود.00732) 0225عدد المواليد األحياء لتقديرات عاـ 
 ( مولود.6634) 0225وتقديرات  7775الفرؽ بيف تعداد 

 ( وفاة.355) 7775عدد الوفيات المسجمة لعاـ 
 ( وفاة.3434) 0225المسجمة لتقديرات عدد الوفيات 

 ( وفاة.3257) 0225وتقديرات عاـ  7775الفرؽ بيف عاـ 
 72( ÷ 3257) –( 240027معدؿ صافي الحركة = )

 نسمة صافي حركة اليجرة الداخمية. 23775= 
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 )*( بطريقة نسبة البقاء باستخدام الطريقة العكسية حركة الهجرة الداخمية )الوافدة(صافي  (10جدول )
 فئات العمر

 7881 
فئات العمر 

2991 
عدد 
 السكان
7881 

 عدد السكان
2991 

تقدٌر  نسبة البقاء
 السكان
7881 

صافً 
 حركة
 الهجرة

(7) (2) (3) (4) (5( )4  ÷
3) 

(6( )4  ÷
5) 

(1( )6 – 
3) 

الموالٌد خالل 
 الفترة

9 – 8 36781 37999)**( 9,9596 36789 +7 

9 – 8 79 – 78 25923 21222 9,1699 35979 -5 

79 – 78 29 – 28 35923 24576 9,8525 25139 -7 

29 – 28 39 – 38 71468 23322 7,3359 71419 +7 

 صفر 8492 7,9529 71568 8492 48 – 49 38 – 39

49 – 48 59 – 58 6328 77913 7,1485 6339 +7 

59 – 58 69 – 68 3492 6692 7,8795 3493 +7 

 صفر 2992 7,1997 3123 2992 18 - 19 68 – 69

 صفر 7863 9,9532 7615 7863 فأكثر 99 فأكثر 19

 8+ 775316 7,2128 746962 775361 المجـــــــــــــــــــــــــــموع

 المصدر:
)*( الجميورية اليمنية, جامعة صنعاء, مركز التدريب والدراسات السكانية, أساسيات عمـ السكاف, طرؽ 

 .333, ص 0227لمطباعة والنشر, صنعاء,  وتطبيقات, البرنس
, 0225, 7775باالعتماد عمى مديرية إحصاء سكاف محافظة االنبار  )**( عدد المواليد خالؿ المدتيف

 بيانات غير منشورة.
 طرق قياس معدل النمو السكاني: :ثالثاً 

 اعتمد الديموغرافيوف عدة طرؽ في استخراج معدؿ النمو السكاني, بالرغـ مف حالة
االختالؼ في النتائج المستخمصة مف تطبيؽ ىذه الطرؽ, التي تستند عمى مدى توفر البيانات 
االحصائية ودقتيا وطوؿ المدة الزمنية المعتمدة في جمعيا, اال انيا تعد مؤشرا ميما لممقارنة 

 في واقع واتجاىات نمو السكاف الي منطقة جغرافية.
لشؤوف السكانية ثالثة انواع مف التغيرات السكانية عمى ما تقدـ فقد حدد الميتموف با وبناء

في المجتمع, تتمثؿ في التغير العاـ والتغير الطبيعي والتغير الميكانيكي لمسكاف, وفي ىذا 
 .(37)البحث ييمنا ىو قياس التغير العاـ او ما يطمؽ عميو اسـ )معدؿ النمو السكاني(

افظة االنبار, ليس واحدة فمكؿ طريقة اف نتائج احتساب معدؿ النمو السكاني, لسكاف مح
نتائجيا, واف كانت متقاربة, ومف اجؿ توضيح ذلؾ لغرض تطبيؽ بعض ىذه الطرؽ عمى 

 منطقة البحث:
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 طريقة نسبة التغير السكاني السنوي. .1
تعد مف الطرؽ الديموغرافية البسيطة, التي تستند في استخداميا عمى نتائج التعدادات 
السكانية ولمدتيف, حيث يمكف اف نقيس التغير في حجـ السكاف بالفرؽ الذي نحصؿ عميو مف 

, مف po, واجمالي عدد السكاف في التعداد االوؿ pnاجمالي عدد السكاف في التعداد الثاني 
 .(30)االتية صيغة المعادلة

    x                                            حيث اف :
 

   r=     
  

 
r = )نسبة التغير السنوي لمسكاف )معدؿ النمو 
n =.فرؽ عدد السنيف بيف التعداديف 

ولتطبيؽ ىذه الطريقة عمى محافظة االنبار, حيث اف عدد السكاف حسب نتائج تعداد 
بمغ  0225( نسمو وتقديرات السكاف لسنة 7203534بمغ ) 7775السكاف لعاـ 

  r = 4,5%( نسمة نحصؿ عمى معدؿ لمنمو السكاني مقداره        7263763)
دالت النمو السكاني, مما ادى الى ومف عيوب ىذه الطريقة انيا ال تعطي نتائج دقيقة لمع

 عدـ االعتماد عمييا في االبحاث العممية.
 طريقة معدل النمو السنوي لمسكان. .2

وىي الطريقة التي يكوف معدؿ النمو السكاني فييا محسوبا كؿ سنة, ويكوف ذلؾ وفؽ 
 المعادلة التالية:

x   
  

 r =      
 
 
(     )

  
عمى سكاف محافظة االنبار, نحصؿ عمى معدؿ النمو السنوي  ولتطبيؽ ىذه الطريقة

     r = 3,6%      لسكاف محافظة االنبار مقداره:
مما يالحظ عمى ىذه الطريقة اف نتائجيا قد اختمفت عف نتائج الطريقة التي سبقتيا, 

 والتي تمييا ولذلؾ فيي ايضا ال يعتمد عمييا. 
 طريقة التغير اآلسي: .3

الديموغرافية التي تستخدـ في حساب معدؿ نمو السكاف, وتتصؼ تعد احدى الطرؽ 
نتائجيا بكونيا منخفضة مقارنة ببقية الطرؽ, ولعؿ السبب في ذلؾ يعود الى تاثر ىذه الطريقة 
المتواصؿ في طوؿ الزمف, اي اف التاثير المتواصؿ يتطمب معدال اقؿ لموصوؿ الى المقدار 

النمو السكاني مستمرة وليست زيادة سنوية محسوبة كؿ  نفسو مف نمو السكاف, وبما اف عممية
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سنة عمى حده, لذا فقد اعتمد الديموغرافيوف استخداـ ىذه الطريقة التي تتمثؿ بالمعادالت 
                                Pn = poern :(33)التالية

 حيث اف:
e.تمثؿ االساس المستخرج مف جداوؿ الموغارتيـ الطبيعي = 

  r=3.7%    .مقدارهوعند تطبيؽ ىذه الطريقة عمى سكاف محافظة االنبار نحصؿ معدؿ نمو 
 طريقة معدل النمو المركب. .4

تعد مف الطرؽ الجيدة في حساب معدؿ النمو السكاني, وتعتبر مف اكثر الطرؽ اعتداال 
اتيا السكانية, مف الطرؽ المذكورة أنفًا, وقد اعتمدتيا االمـ المتحدة )دائرة السكاف( في حولي

 .(32)وتتمثؿ صيغة المعادلة بالشكؿ التالي
                                                          -1)x 100     r = √(  

  

     
     r = 3.8% 

معدؿ النمو السكاني لسكاف محافظة االنبار, مقاربة الى نتيجة طريقة التغير االسي, 
مف طرائؽ اف نتائج حساب معدالت النمو السكاني, لـ تكف واحدة بؿ يتضح مما تقدـ عرضو 

تباينت قيمتيا, ونظرا لكوف طريقة معدؿ النمو المركب المستخدمة مف قبؿ االمـ المتحدة, تعد 
اكثر استخداما مف غيرىا في اظيار النتائج, فاف طريقة معدؿ النمو المركب اعتمدت في 

 النبار.استخراج معدؿ نمو سكاف محافظة ا
 االستنتاجات:

, اذ بمغت نسبة 0225و  7775انخفاض عدد الذكور مقابؿ ازدياد عدد االناث في عامي  -7
, ولعؿ 7765, وىي نسبة منخفضة مقارنة بعاـ 0225و  7775%( عاـ 722النوع )

السبب في ذلؾ يعود الى الظروؼ التي مر بيا العراؽ بشكؿ عاـ ومحافظة االنبار بشكؿ 
والحصار االقتصادي,  7777االيرانية وأحداث عاـ  –احداث الحرب العراقية خاص وخاصة 

المتمثمة بالعدواف االمريكي وحمفائو عمى العراؽ, كؿ ذلؾ اثر  0223فضال عف احداث عاـ 
 بشكؿ وأخر في ىذا االنخفاض.

 تشير البيانات عمى استمرار نمو سكاف محافظة االنبار بمعدالت مرتفعة وبمستوى يقرب مف -0
%( مقارنة 4,3( الى )7775-7765الثبات خالؿ مدة البحث بانخفاضو قميال خالؿ المدة )
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%(, وىذا مما يعكس لنا االحداث التي مر بيا العراؽ 5,3( والبالغ )0225-7775بالمدة )
 والمحافظة انفة الذكر.

 التوصيات:
ة خالؿ مدة البحث العمؿ عمى جعؿ ىناؾ موازنة معدالت الخصوبة السكانية العامة المتباين -7

بحيث تكوف بمستويات متقاربة, مما يتطمب رفع ىذه المعدالت التي اصبحت في مدة مف مدد 
البحث منخفضة مف خالؿ وضع المعالجات لتالفي ذلؾ في الحاضر والمستقبؿ, وذلؾ ألجؿ 

دة في توفير االيدي العاممة المطموبة الستثمار ما يمكف استثماره مف الموارد الطبيعية الموجو 
محافظة االنبار بشكؿ خاص والعراؽ بشكؿ عاـ, فضال عف توفير القوة البشرية الالزمة لدفاع 

 عف ارض المحافظة والعراؽ بشكؿ عاـ.
توعية األسر بأىمية تسجيؿ واقعة الوالدة وقت حدوثيا في مراكز التسجيؿ لكي تصبح بياناتيا  -0

ث ظاىرة نمو السكاف لسكاف محافظة أكثر دقة وواقعية لما ليا مف نتائج موضوعية في بح
االنبار بشكؿ خاص والعراؽ بشكؿ عاـ, اذ اف ىناؾ بعض األسر غالبا ما تيتـ بتسجيؿ 

 مولودىا اال عندما تكوف ىناؾ حاجة لذلؾ.
العمؿ عمى إف تكوف سياسة الدولة السكانية واضحة ومعمنة فيما يخص اإلنجاب لكي تكوف  -3

عراقي وتطمعات الدولة, لكي تكوف أىدافيا المنشودة في خطط متوافقة مع توجييات المجتمع ال
 التنمية االقتصادية واالجتماعية.
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جميورية العراؽ, وزارة التخطيط والتعاوف اإلنمائي, الجياز المركزي لإلحصاء وتكنولوجيا المعمومات,  .7

 .0225المجموعة اإلحصائية لسنة 
في محافظة واسط, رسالة ماجستير )غ.ـ( مقدمة إلى كمية طيؼ ىاشـ كزار الطائي, خصائص السكاف  .0
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