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  وافاقة المستقبلية الحضري في محافظة ا�نبار ا+سكان

  
  

  د احمد حسن عواد. م .أ
  الجغرافيةقسم / للبنات  التربيةلية ك

  
  
  

  -: المستخلص
م�اواقع ا$س�كان الحض�ري ف�ي م�دن محافظ�ة (  مف�اده لؤھي عبارة عن تس�ا أن مشكلة البحث    
ھن�اك  ( : يعل�ى النح�و ا$ ت� العام�ة تهفرضي مت صياغةوقد ت )؟ ار؟ وماھي افاقه المستقبليها$نب

فر منھا مكانا وزمانا وكما ونوعا في مدن حالة ال=توازن بين الحاجة الى الوحدات السكنيه والمتو
  ....وقد تحدد البحث ببعدين ھما) محافظة ا$نبار

ي ھ��ا ف��كواق��ع ح��ال ث��م انطل��ق من) م   ٢٠١٠ -١٩٨٧( ع��ام  م��ن  ي الم��دهيغط��-:البع��د الزمن��ي-١
 )   م٢٠٣٠   - ٠٢٠٢٠( س��كانية حت��ى ع��ام للحال��ة ا$) نب��ؤاتت(ت ال��ى تق��ديرات افض��حس��ابات 

  .ن المحافظة دلجميع مو
مدين�ه تش�مل مرك�ز  ١٧يشمل حضر محافظة ا$نباربسكان م�دنھا الب�الغ ع�ددھا -:البعد المكاني-٢

وم�ات=ه بع�د ان ت�م  )م    ١٩٩٧(   يه والنواحي  كافه على اساس تع�داد اكز ا$قضالمحافظة ومر
  . م١٩٨٧ا$خذ بنظر ا$عتبار التغيرات ا$دارية التي طرات بعد تعداد 

وا$س�ر ،والوح�دات الس�كنية وتغيرھ�ا،وقد ج�اء البح�ث بتفاص�يل ع�ن الس�كان الحض�ر وتغي�رھم  
للم��ده وتط��ور الحال��ة الس��كنية وت��داعياتھا اض��افه ال��ى الخ��زين الس��كني وحس��ابه كواق��ع ،وتغيرھ��ا

  ) .٢٠٣٠ -٢٠١٠ (بؤات للمده ناوتقديرات وكت ) ٢٠١٠-١٩٨٧(
به الى عدة مباحث سبقتھا المقدمه تناول المبح�ث ا$ول نم�و يوقد تطلبت مقتضيات البحث تبو     

واق�ع  بينما تن�اول المبح�ث الث�اني،السكان الحضر وتغيرھم وتوزيعھم المكاني على مدن المحافظة
 ثم جاء المبحث الثالث ، ھا والوحدات السكنيه وتغيرھارا$سر وتغي شمل  ا$سكان الحضري الذي

اب حس��و، الحال��ة الس��كنية وت��داعياتھا  آف��اق ا$س��كان الحض��ري ال��ذي س��لط الض��وء عل��ى  يتن��اولل
 )م٢٠٣٠-٢٠١٠(وكتق��ديرات اوتنب��ؤات للم��ده) ٢٠١٠ -١٩٨٧( الخ��زين الس��كني كواق��ع  للم��ده 

  .النتائج وعدد من التوصيات  من وختم البحث بجملة
  :امنھ توصل  الى عدة استنتاجات نذكرل تم أ وفي ضوء ذلك    
ھناك حالة ال= توازن بين الحاجه الى الوح�دات الس�كنيه والمت�وفر منھ�ا (صحة فرضية البحث -١

  )مكانا وزمانا وكما ونوعا في مدن محافظة ا$نبار
تزداد  )  ٢٠٢٠ (  موحدة عا )  ١٥١٦٢٤(  ان الحاجة الى الوحدات السكنيه الحضريه ستبلغ-٢

نيه القائم�ة ف�ي وان الخزين السكني من الوح�دات الس�ك )  ٢٠٣٠(  وحدة في عام   ٢٠٧٩٣٥الى 
 وح��دة  ) ٥٢٣٦٦  (ويتن��اقص ال��ى )  ٢٠٢٠( وح��دة ع��ام  )  ٦٩٨٠٦ (   ص��بحسي ٢٠١٠  ع��ام
 ( وح��ده ف��ي ع��ام )  ٨١٨١٨ (  س��كاني مق��دارهإ ا$م��ر ال��ذي س��يترتب علي��ه عج�ز) ٢٠٣٠(  ع�ام

  . )  ٢٠٣٠ (  وحده في عام ١٥٥٥٦٩  يزداد العدد الى ) ٢٠٢٠
الفلوج��ة ثاني��ا م��دن المحافظ��ة م��ن حي��ث كمي��ة العج��ز ف��ي  مدين��ة تتق��دم مدين��ة الرم��ادي او$ و-٣

ت م�دن الولي�د او$ والنخي�ب ثاني�ا في حين ج�اء )  ٢٠٣٠و ٢٠٢٠ (ي  نيه في عامالوحدات السك
ت م��دن المحافظ��ة ا$خ��رى الفئ��ات الوس��طى ب��ين ا احتل��ب ا$دن��ى م��ن حي��ث العج��ز بينم��بالمرات��

  .المجموعتين المذكورتين
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الوح��دات الس��كنيه القائم��ة حال��ة الرض��ا عنھ��ا م��ن قب��ل ش��اغليھا بس��بب  م��ن)  %  ٣٠ ( $تلب��ي-٤
  .ابتعادھا عن معايير ا$سكان الدوليه منھا والوطنيه 

  

Abstract 
The problem of the research is an inquiry that (what is the position of the 
urban habitation in the cities of Anbar province? An what are its future 
horizons?). Its general hypothesis has been made as follows: (there is a 
state of unbalance between the need for housing units and its availability 
concerning time, place, quantity and quality In these cities) and the study 
falls into two dimensions: 
 

1- Time dimension: covers the period (1987 - 2010) as a matter of 
fact and then it springs from it calculations that result in 
productions of the housing situation (2020- 2030) for all the cities 
of the province. 

2- Place dimension: it includes the population of Anbar in 17 towns 
including the centre of the province and the centers of towns and 
villages according to 1997 census and what came next from 
calculations taking into consideration the administrative changes 
after 1987 census. 

The study of the paper has been divided into several sections preceded by 
an introduction. The first section deals with population growth in urban 
places and their change and locative distribution on the cities of the 
province. The second section tackles the reality of the urban housing 
which includes changes in families and housing units. Then the third 
section handles the urban housing which sheds light on the housing 
situation and its consequences, and housing storage calculations. In the 
period from (1987) to (2010) and  as predictions and estimations to the 
period 2010 to 2030. the paper is concluded with a some conclusions and 
recommendations. In the light of the above mentioned the study arrives at 
several conclusions of them : 

1- The validity of the study hypothesis which says that there is a  state 
of unbalance between the need for housing units and its availability 
concerning time, place, quantity and quality in Anbar  cities. 

2- The need for the urban housing units will be 151624 unit in 2020 
which will increase to be 207935 unit in 2030. the housing storage 
of built units will be 69806 in 2010 and decreases to be 52366 unit 
in 2030. this will result in housing shortage estimated 81818 units 
in 2020. the number increase to be 155569 units in 2030. 

3- Ramadi and Falluja cities are in the top list in the level of shortage 
in the housing units between 2020 – 2030 while the cities of 
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Waleed and Nikhaib come in the bottom of the list. Other cities in 
the province occupy the middle of the list.  

4- 30 % of housing units available does not satisfy the inhabitants 
because of its being far from the international and national housing 
standards 

  

  :مقدمةأل

عل�ى  ) المس�كن -الملبس –الماكل -( حياة ا$نسان عبر تاريخه الطويل بمثلث ابعادهيمكن تمثيل   
لھ�ا م�ن جان�ب وبابعادھ�ا الث=ث�ة م�ن والس�ريعة الت�ي م�رت بالحي�اة ك الرغم من التطورات المعقدة

لض�روريات فان المسكن يبق�ى عل�ى راس قائم�ة ا، ومھما كانت التطورات والتغيرات.جانب اخر 
ان من حيث مس�احته مستوى يليق به كانسباو يتوفر له  يجب عليه ان يوفره ،لكل عائلة وفرد فيھا

وشكله وعدد غرفه وموقعه وعناص�ر بن�اءه وم�دى ت�وفر الخ�دمات ال=زم�ة ل�ه م�ن كھرب�اء وم�اء 
لب�وادي ي�اف واوفي الوقت الذي $يبرز فيه السكن ال=ئق ف�ي ا$ر . الخ... جيده وصحيات وتھويه

كحال�ه ملح�ه   يب�رزفي المدين�ة  ومتطلباته فان المسكن، ة الحياة وبساطتھاعكحالة ملحة بسبب طبي
كثاف�ة ا$س�كانية ومح�ددات ا$س�كان ام�ام ا$ف�راد وا$س�ر ا$م�ر ال�ذي ل أ بسبب ارتفاع ، واساسيه

  .عا لھذا البحثوجعل من ا$سكان الحضري موض
  :مشكلة البحث

  :ل ا$تيلتساؤتكمن مشكلة البحث با
ان ھ�ذا التس�اؤل ) ماواقع ا$سكان الحضري في مدن محافظ�ة ا$نب�ار؟ وم�اھي افاق�ه المس�تقبليه؟(

وھو ف�ي الوق�ت نفس�ه يض�م تس�اؤ$ت ثانوي�ة تتش�عب من�ه ف�ي ا$تج�اه .يمثل جوھر مشكلة البحث 
  :مثل، وتصب فيه بالنتيجة  و$تخرج عنه في المضمون،
  دات السكنية في مدن محافظة ا$نبار؟طور عدد ونوع الوحتكيف ي -١
  ؟وبعبارة اخرى ھل ھناك ازمة سكن.ساكن ھل ھناك عجز في عدد الم -٢
  ؟اكنيھا ھل المساكن المشغوله تفي بحاجة الرضا عنھا من قبل س -٣
  اليس من الواجب وا$نصاف ان يكون لكل عائلة وحدة سكنية مناسبة؟ -٤
  ن محافظة ا$نبار ؟ دلوحدات السكنية على مكيف تتوزع الحاجة المستقبلية من ا-٥

  :فرضية البحث
  :ي يمكن صياغة فرضية البحث الرئيسة با$ ت

نا وكما ونوعا اھناك حالة ال= توازن بين الحاجة الى الوحدات السكنية والمتوفر منھا مكانا وزم( 
  )في مدن محافظة ا$نبار

قش�ة نم�و س�كان م�دن $م�ر تحلي�ل ومناولغرض اثبات صحة الفرض�يه اع�=ه م�ن ع�دمھا يتطل�ب ا
الوح��دات الس��كنية وتغيرھ��ا  ن وتغي��ره زماني��ا وتباين��ه مكاني��ا  ، ع��ددحجم الس��كامحافظ��ة ا$نب��ار،

م�ا حالة العجز المتراكم في ع�دد الوح�دات الس�كنيه وطور ت، حجم العائله وتغيرھا،مكانيا زمانيا و
  .$نبار او جميعھاعدد من مدن محافظة ا نجم عنه من ازمة سكنية تبرز في

  
  : ھدف البحث ومبرراته

  :ھدف البحث تحقيق ا$فاق ا$تية
محافظ��ة  ح��دات الس��كنية الحض��رية وتوزيعھ��ا الجغراف��ي ف��ي م��دنوالكش��ف ع��ن العج��ز ف��ي ال -١

  .م٢٠١٠ -١٩٩٧-  ١٩٨٧ة  مدا$نبار خ=ل ال
ا يص��يب م��ن حي��ث ملكيتھ��ا وع��دد غرفھ��ا وم��)المس��اكن(تحدي��د خص��ائص الوح��دات الس��كنية  -٢

  .الخ....الغرفه من افراد العائلة وما يتوفر لھا من خدمات الماء والكھرباء والصحيات
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لمواكب�ة النم�و الس�كاني  )  م٢٠٣٠ ( تحديد الحاجة الى الوحدات السكنية الحضرية حت�ى ع�ام -٣
ام�ام المس�ؤولين  ك�ي يوض�ع.سر واحجامھا م�ن جھ�ة اخ�رى من جھة والتغير في مراحل حياة ا$

ا جدي��دا للحال��ة تخ��ص عملھ��م م��ن خ��=ل رس��م واقع��)ديراتتق��(ب��ؤات نتس��كانية لسياس��ة ا$ع��ن ا
ا$سكانية وبالشكل الذي يجعلھا قادرة على ضبط حركة ا$سكان من خ=ل اجراءات تص�اغ وف�ق 

  :  ھي  )١(.ابعاد ةث=ث
  )طويل ا$مد،متوسط ا$مد،قصير ا$مد(البعد الزماني -أ
  )محافظة ا$نبار (*) أي مدن(مركز ناحية  -مركز قضاء –افظة مركز محالبعد المكاني ، -ب
  قطاع مختلط      –قطاع خاص –حكومة محليه  -حكومة اتحاديه(التنفيذ ةجھ البعد التنظيمي أو -د
  ...)ستثمارا  ،جمعيات وتعاونيات-
  ٢٠٣٠ (  وح�دة س�كنية لك�ل عائل�ة حض�ريه ع�ام(ال�ى الھ�دف ا$س�مى وھ�و بالنتيجة الوصول -٤
ادن�ى م�ن خ�=ل  من قبل ش�اغليھا لدرج�ة مقبول�ه كح�دعلى ان تكون الوحدة السكنية محل رضا )م

ماتتسم به من طرز معمارية ومساحة وعدد غرف وموقع مناسب ومجھزه بالخ�دمات الض�روريه 
  .ومن خ=ل ا$لتزام بتطبيق معايير ا$سكان

  مبررات البحث  
قليل��ة م��ن س��كان حض��ر محافظ��ة ا$نب��ار وبمختل��ف ليس��ت ب)طبق��ة(ماتعاني��ه ش��ريحة اجتماعي��ة  -١

ب�نقص ع�دد الوح�دات  من معاناة سكنية يتمثل جان�ب منھ�ا وبخاصة بيئة الحضر وحداتھا ا$دارية
لس�كن لع�دد اكب�ر وت�ردي حال�ة ا، اليھا م�ن جھ�ة ) الحاجة(لمواجھة الطلب  ) كمي جانب(السكنية 

  .من جھة اخرى ) نوعي جانب(من العوائل 
افظة ا$نب�ار تفتق�ر ال�ى ھك�ذا دراس�ة تتن�اول الواق�ع ا$س�كاني ف�ي م�دنھا وم�ا يج�ب ان $ن مح -٢

  ). ٢٠٣٠(ديوالبع)٢٠٢٠ (يكون عليه خ=ل                                          المدى القريب 
في الحكومة ا$تحادية  اضع اصحاب القرار ومسؤولي السياسة ا$سكانية سواءا كانويتم و كي -٣
لغاي��ة  مس��ؤلياتھم لمعالج��ة العج��ز ا$س��كاني والفج��وة ا$س��كانية للس��نوات القادم��ة مام��ا ،م المحلي��ةا

  .بحيث يصبح لكل عائلة مسكن يلبي تطلعات ساكنيه  )٢٠٣٠(عام
ام صغيرا وسواءا اكان ذك�را  اسواءا اكان كبير)ليه والذھنيهالعض(ا$يمان  بان انتاجية الفرد   -٤

ة ت�بحي�ث كلم�ا ك�ان الس�كن مريح�ا ازدادت انتاجي ، طا ايجابيا بمس�توى الس�كنام انثى ترتبط ارتبا
  .والعكس صحيح ايضا 

  
  حدود الدراسة

  :د البحث ببعدين ھماتحد
كواق�ع اس�كاني اعتم�ادا  )  م ٢٠١٠-١٩٨٧ (  الزمني�ة م�دةيغطي البح�ث ال: البعد الزمني -١

ئج ا$ولية للتع�داد الس�كاني وعلى النتا )م  ١٩٩٧   و ١٩٨٧ (ي  على تعداد السكان لعام
 للحال��ة ا$س��كانية لع��امي ) تنب��ؤات(ف��ي ح��ين اعط��ى البح��ث تق��ديرات  )م   ٢٠١٠(  لع��ام 

 )م   ٢٠٣٠و٢٠٢٠(
 )٢٣( مل عل�ى تلقد شمل البح�ث حض�ر محافظ�ة ا$نب�ار والت�ي كان�ت تش�: البعد المكاني  -٢

تغي��ر )  م ١٩٨٧  ( ع��ام) مدين��ة(مرك��زا حض��ريا  ) ٢٣  ( وح��دة مس��احية اداري��ة تض��م
)  ١٩٩٧( مرك�زا حض�ريا ع�ام  )  ١٧ ( وحدة ادارية مساحية تض�م )  ١٧ ( ىعددھا ال

 :ن نواحيبعد ان تم الغاء كل م
  الرحالية - أ
 البغدادي - ب
 الحق=نية - ت
 الكرابلة - ث

  : وفك ارتباط كل من
  ذات الس=سل  -١
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 ابي غريب  -٢
م  ١٩٨٧(رية ف�ي ع�ام ت عليه التشكيلة ا$داعما كان) ١٩٩٧(بغداد عام  محافظة وضمھا الى

  :مدينة في محافظة ا$نبار ھي  ) ١٧(   وبذلك فان ھذه الدراسة تشمل ، )
 -٩الصق=وية  -٨العامرية ٧الكرمة  -٦الفلوجة  -٥كبيسة -٤ھيت  -٣الحبانية -٢الرمادي -١

  عنه                   
 -١٧الق��ائم – ١٦النخي��ب  -١٥الولي��د  -١٤الرطب��ه  -١٣بروان��ه  -١٢حديث��ه  -١١راوه  -١٠

  العبيدي
منھ�ا ب�ان م�دينتان فق�ط  زيع الجغراف�ي لتل�ك الم�دن حي�ث يتب�ينتوضح التو) ١(والخريطة رقم

الف�رات واربع�ة م�دن  عل�ى ج�دول الص�ق=وية المتف�رع م�ن نھ�ر نتقع�ا) الصق=ويه والكرمه(
 –ي�بالنخ –الولي�د –الھضبه الغربية بعي�دا ع�ن نھ�ر الف�رات ھ�ي الرطب�ة ق اخرى تقع في عم

  - راوه- - العبي�دي –الق�ائم(  ھ�ي مدينه) ١١(في حين تقع المدن الباقيه والبالغ عددھا   كبيسة
عل��ى امت��داد ) العامري��ه –الفلوج��ة  –الخالدي��ة  –الرم��ادي –ھي��ت –بروان��ه  –حديث��ة   -عن��ه 

 . مجرى نھر الفرات
   :ھيكلية البحث 

بحث ا$ول نم�و ما جميعا المقدمه تناول اللقد تطلبت معطيات البحث تبويبه الى عدة مباحث سبقتھ
، بينم�ا ن�اقش المبح�ث الث�اني واق�ع  وت�وزيعھم وحجم الس�كان  السكان الحضر في محافظة ا$نبار

، وإستشرف المبحث الثالث اف�اق ا$س�كان الحض�ري  ا$سكان الحضري بجانبيه الكمي والنوعي 
وم�ن ) م�ن الوح�دات الس�كنيهوعج�ز  حاجه سكنيه وفانض( لحضر محافظة ا$نبار من حيث الكم 

، وتوج البحث بجملة م�ن ا$س�تنتاجات ) مساحة ومكونات وخدمات الوحدة السكنيه ( حيث النوع 
                                           .وعدد من التوصيات ، ثم ذيل البحث بقائمة المصادر والھوامش 

  
  نبارالتوزيع المكاني لمدن محافظة ا$ ) ١( خريطة 

  
  )١(عمل الباحث اعتمادا بيانات جدول ملحق : المصدر 

  



  مجلة جامعة ا�نبار للعلوم ا�نسانية
 ٢٠١٢ -  حزيران   - ثاني العدد ال

   ١٠٥                                       ا+سكان الحضري في محافظة ا�نبار وافاقة المستقبلية
 د احمد حسن عواد. ا  م

  
  
  :سكان الحضر في محافظة ا$نبار :المبحث ا$ول   

ف�ي محافظ�ة ا$نبارق�در تعل�ق ا$م�ر بالھ�دف ) الم�دن(س�كان الحض�ر ناول البح�ث دراس�ة  تسي    
   -:ضمن محورين

  :نمو السكان الحضر :ا$ول المحور
( نح��و   م ال��ى١٩٨٧نس��مه ع��ام )٤٠١٧٧٦(م��نان م��دن محافظ��ة ا$نب��ار لق��د تزاي��د ع��دد س��ك    

وھ�ذا يعن�ي ان ،  )م٢٠١٠(نسمه عام)٨٤٦١٧٧(م ليصل الى نحو١٩٩٧نسمه عام ) ٥ ٣٩٢٨٧
أي ان ع�ددھم تض�اعف )  ٢٠١٠-١٩٨٧(خ=ل المده بين ع�امي   %٢١١عددھم قد تزايد بنسبة 
وعل�ى . س�نويا%)٣,٣(تف�ع والب�الغ نح�و س�نه بس�بب مع�دل نم�وھم المر)٢٣(اكثر من م�ره خ�=ل 

%) ٥٧(ال���رغم م���ن ھ���ذا التزاي���د ف���إن نس���بتھم م���ن مجم���وع س���كان المحافظ���ه ق���د تراجع���ت م���ن
ليس��ت م��ن ص��لب  م $س��باب عدي��ده٢٠١٠ع��ام%٤٨م وال��ى ١٩٩٧ع��ام% ٥٣م ال��ى ١٩٨٧ع��ام

   .موضوع ھذا البحث
ة ا$نبار ومعدل نم�وھم سكان مدن محافظ عدد يبين الذي) ١( الملحق ھذا ومن م=حظة الجدول  

  -:يتضح ا$تي )  ٢٠١٠-١٩٨٧( السنوي وتغيرھم المطلق للمده
العبي�دي ،النخي�ب ، سكان الحضر كل من مدن الوليد ت بالمرتبة ا$ولى في معدل نمو  جاء -١

ذلك عل�ى ال�رغم م�ن ان ، سنويا في كل منھا %) ٥,١(لى اذ يزيد ھذا المعدل ع، والعامريه
نس��مه يش��كلون ) ٢٠٣٣٢(س��كان تل��ك الم��دن مجتمع��ة $يزي��د عل��ى التغي��ر المطل��ق لحج��م 

  .من الزياده السكانية المطلقه في المحافظه فقط%) ٤,٦(ماقيمته 
اذ تراوح معدل النم�و ، ت المرتبة الثانية كل من مدن القائم الفلوجه الصق=ويه والرطبهشغل -٢

)  ١٩٥٧٥٠( ا مجتمع�ة في حين بلغ التغير المطلق لسكانھ،  سنويا فيھا)  %٣,٣&٥(بين 
-١٩٨٧(ية الحض��ريه للم��ده م���ابينم���ن  مجم��وع الزي��ادة الس���كان%) ٤٤(ن يش��كلو نس��مه
 ).م٢٠١٠

اذ ت�راوح ،  الحباني�ة وبروان�ه، الكرم�ه، ھي�ت ،ل من مدن الرم�ادي احتلت المرتبة الثالثة ك -٣
ل��غ التغي��ر المطل��ق فيھ��ا ف��ي الوق��ت ال��ذي ب%) ٢,٨&٣,٢(ا ب��ين فيھ��مع��دل النم��و الس��نوي 

م��ن التغي��ر المطل��ق للس��كان الحض��ر ف��ي محافظ��ة %) ٤٢,٣(نس��مه يش��كلون )١٨٧٨٨٣(
 .ا$نبار 

عن��ه ،حديث��ه ،ج��اءت بالمرتب��ة ا$خي��رة ف��ي مع��دل نم��و الس��كان الحض��ر ك��ل م��ن م��دن راوه  -٤
مجتمع�ة وقد بلغ اجمالي التغير المطلق للس�كان فيھ�ا .  %)٢,٧(يقل عنوكبيسه بمعدل نمو 

.                                                                         من مجموع السكان الحضر للمحافظه%) ٩,١(نسمه يشكلون ) ٤٠٤٣٦(
  : ومما تقدم تتبين ا$مور ا$تيه     
اذ توج�د ، $يوجد اقليم متصل سواءا اكان طاردا أم جاذبا للس�كان الحض�ر ف�ي محافظ�ة ا$نب�ار  -

ض��من المرتب��ة  حت��ى ب��ل توج��د فواص��ل ،ل ب��ين مرتب��ه واخ��رى تفص��) مس��احيه(فواص��ل ارض��ية 
يعك�س نم�و الس�كان الحض�ر ف�ي المحافظ�ة ام�را  تجعل الحكم بعدم وجود اقليم�ا مثالي�ا مما الواحده
  .واردا

) التغي�ر المطل�ق( ع للس�كان الحض�ر حج�م الس�كان الحض�ر $يعكس معدل النمو الس�نوي المرتف� -
وبعبارة اخرى ان ع�دد الس�كان ف�ي س�نة ، فع ذلك المعدل المرت لكي يتطابق ھذا التغير المطلق مع

  يؤثر ) التعداد السابق (ا$ساس 
وھذا م�ا يب�رز عن�د مقارن�ة ماض�مته ، في تغير حجم السكان المطلق اكثر من معدل النمو السنوي 

بم��ا ورد ف��ي المرتب��ة ا$ول��ى %) ٤٤(م��ن التغي��ر المطل��ق بع��دد الس��كان الحض��ر  المرتب��ة الثاني��ه
   .فقط %) ٤,٦(
الوح�دات الس�كنيه ب�ين  ان اخت=ف معدل نمو السكان يمكن ان يس�اھم ف�ي اخ�ت=ف الحاج�ه ال�ى  -

  .من اخت=ف في عدد السكان الحضر لما يترتب على ذلك ، مدن المحافظه



  مجلة جامعة ا�نبار للعلوم ا�نسانية
 ٢٠١٢ -  حزيران   - ثاني العدد ال

   ١٠٦                                       ا+سكان الحضري في محافظة ا�نبار وافاقة المستقبلية
 د احمد حسن عواد. ا  م

  :حجم السكان الحضر وتوزيعھم الجغرافي: المحور الثاني  
كما ان اخت=ف ،يد الحاجة الى الوحدات السكنية يمثل حجم السكان الحضر العامل الحاسم في تحد

توزيعھم ھو ا$خر يمثل العامل الحاسم في تباين مق�دار الحاج�ة ال�ى ا$س�كان الحض�ري ف�ي م�دن 
كلم��ا ارتف��ع حج��م الس��كان الحض��ر كلم��ا ازدادت الحاج��ه ال��ى : وكحال��ة عام��ه، محافظ��ة ا$نب��ار

تب�اين المك�اني ف�ي توزي�ع الس�كان الحض�ر حدة الوكلما زادت ، الوحدات السكنية والعكس صحيح 
ا$م�ر ال�ذي ، كلما زادت الفجوه في الوحدات السكنيه بين م�دن المحافظ�ه والعك�س ص�حيح ايض�ا 

يجعل من دراسة نمو  السكان الحضر زمانيا واخت=ف عددھم مكانيا ع�املين حاس�مين ف�ي تحدي�د 
  .الحاجة الى ا$سكان 
يب�ين نس�بة  مس�اھمة م�دن محافظ�ة ا$نب�ار م�ن مجم�وع  ال�ذي) ١( الملح�ق ومن م=حظة الج�دول

وبع��د ترتي��ب النس��ب تنازلي��ا واس��تخدام ،)م٢٠١٠و١٩٨٧,١٩٩٧(الس��كان الحض��ر فيھ��ا ل=ع��وام 
حافظ�ت عل�ى نف�س  جمي�ع م�دن المحافظ�ه يتض�ح ان  (**)الوسيط والربيع ا$على والربيع ا$سفل 

اقتصر على ) م١٩٩٧(غير بسيط عاممع ت)٢٠١٠(&)١٩٨٧(اقعھا ضمن الفئات ا$ربعه عام مو
الق�ائم ب�ين مجموع�ة الربي�ع ا$ول والث�اني وعن�ه وھ�ي حديث�ه  بينھا افيم بادلت المواقعبع مدن تار

  . ) ٢( خريطه  والعبيدي بين مجموعة الربيع الثاني والثالث
  :ان ذلك يقود الى ا$تي  
لمحافظ��ه يس��كنون م��ن س��كان حض��ر ا%) ٥٨,٤(نس��مه يش��كلون نح��و)٤٩٤٤٦٥( ھن��اك ان -١ 

يتس�اويان ف�ي ع�دد الس�كان ا$ ف�ارق بس�يط لص�الح مدين�ة  ان ويك�اد، مدينتي ال�ر م�ادي والفلوج�ه 
  .الرمادي

م�ن س�كان حض�ر المحافظ�ه يس�كنون ف�ي %)٢٧,٧(نسمه يشكلون نح�و)٢٣٤٧٠٠( ھناك ان -٢ 
 .حديثه والحبانيه،ھيت ، اربعة مدن ھي القائم

م��ن س��كان حض��ر محافظ��ة ا$نب��ار %) ٨٦,١(فسيص��بح )  ٢+١ (م��اورد ف��يت��م جم��ع  م��ا اذا -٣ 
يس�كنون ف�ي ب�اقي م�دن المحافظ�ه والب�الغ ع�ددھا %) ١٣,٩(يسكنون في س�ت م�دن فق�ط والب�اقي 

العامري�ه والص�ق=ويه $يزي�د ع�دد ،النخي�ب ، م�دن فيھ�ا ھ�ي الولي�د) ٤(بل ان ھناك  ،مدينه )١١(
  .من سكان حضر المحافظهقط ف%) ١,٢(نسمه يشكلون ) ١٠٦٨٧( مجتمعة على سكانھا

ان اخت=ف حجم السكان الحضر بين م�دن المحافظ�ه ي�ؤدي بالض�روره ال�ى اخ�ت=ف الحاج�ه  -٤ 
  .باعتبار السكن حق لكل فرد ولكل اسره، ھا الى الوحدات السكنيه بين مدن

  
  لمدن محافظة ا$نبار) عدد السكان ( التوزيع الحجمي  )٢( خريطة 

  
  )١(اعتمادا بيانات جدول ملحق  عمل الباحث: المصدر 

  



  مجلة جامعة ا�نبار للعلوم ا�نسانية
 ٢٠١٢ -  حزيران   - ثاني العدد ال

   ١٠٧                                       ا+سكان الحضري في محافظة ا�نبار وافاقة المستقبلية
 د احمد حسن عواد. ا  م

  : واقع ا�سكان الحضري:  المبحث الثاني 
ض��من ) ٢٠١٠-١٩٨٧(خ��=ل الم��ده  البح��ث لق��د ت��م تن��اول واق��ع ا$س��كان الحض��ري ف��ي ھ��ذا    

   -:محورين ھما
  :الجانب الكمي  -:المحور ا�ول 

وبھ�ذا ، افظ�ة ا$نب�ار ف�ي مح) المدن(ويقصد تطور عدد الوحدات السكنيه في المناطق الحضريه  
ال�ى )م١٩٨٧(وحده عام ) ٤٣٧٥٥(الصدد يمكن القول ان عدد الوحدات السكنيه ھنا قد تزايد من 

ع��دد ا$س��ر ف��ي ح��ين تزاي��د ) م٢٠١٠(ع��ام ) ٩٢٠٣٣(وإل��ى ) م١٩٩٧(وح��ده ع��ام ) ٦٠٤٠٨(
 م�ذكوره عل�ى الت�واليلا امل=عو اسره ) ٩٨١٣٦(وإلى ) ٦٥٠٨٤(الى ) ٤٦٢٠٧( الحضريه من

  -: :ا$مر الذي يعكس مايأتي، ) ٢ملحق جدول(
وح�ده ع�ام )٢٤٥٢(تزايد العجز في الوحدات السكنيه لمواجھة الحاجة اليھا من قبل ا$سر م�ن -١
                                                           . )م٢٠١٠(ع������ام  وح������ده )٦١٠٣(وإل������ى ) م١٩٩٧(وح������ده ع������ام)٤٦٧٦(ال������ى ) م١٩٨٧(
عجز في عدد الوحدات السكنيه سواءا ك�ان ل حيث مقدار أ من فيما بينھا  مدن المحافظهتباين ت  -٢

 وتتق�دم مدين�ة الرم�ادي عل�ى) م٢٠١٠(أم ف�ي ع�ام ) م١٩٩٧(ام في عام ) م١٩٨٧(عام  ذلك في 
ھ�ا وح�ده س�كنيه تلي)١٩٣٩(ذي بل�غ فيھ�ا باقي م�دن المحافظ�ه م�ن حي�ث حج�م العج�ز ا$س�كاني ال�

النخي�ب والولي�د بأق�ل حج�م م�ن العج�ز  ينتادفي ح�ين ت�أتي م� ، وحده)١٠٥٥(وجه بواقع مدينة الفل
  .وحده سكنيه واحده للوليدوحده للنخيب و) ٢٢(أي بواقع  ا$سكاني

ان ھذا العجز يزداد مع الزمن في جميع مدن المحافظه بإستثناء ك�ل م�ن م�دن بروان�ه وحديث�ه  -٣
مع�دل نم�و عدم تجاوز معدل نمو ع�دد الوح�دات الس�كنيه  الى التزايد في العجز وعنه ويعزى ذلك

  الفجوه ا$سكانيه  تضيق كيحضر في كل منھا لالسكان ا
تزايد عدد السكان الحضر اللذين يعانون من عدم توفر وحدات سكنيه لھ�م م�ن  ترتب على ذلك -٤
نس�مه ع�ام ) ٤٨٨٢٨(وال�ى) م١٩٩٧(نس�مه ع�ام ) ٤٢٠٨٤(ال�ى )م١٩٨٧(نسمه ع�ام)٢٢٠٦٨(
   .)٣( م٢٠١٠(
  -:الجانب النوعي: المحور الثاني  

خاص��ة وب يش��مل الجان��ب الن��وعي عل��ى خص��ائص الوح��دات الس��كنيه ف��ي حض��ر محافظ��ة ا$نب��ار
  :مايتعلق با$تي

  :ملكية السكن -١
ملك�ا ل�ه ك�ي ويفض�ل ان يك�ون مس�كن ا$نس�ان .ك�ائن ح�ي ول�يس للبش�ر وح�دھم  السكن حق لك�ل 

ع��ه خاص��ة ف��ي مجتم��ع محافظ��ة ا$نب��ار بس��بب الق��يم والمف��اھيم ن واس��رته الي��ه ويتفاع��ل ميطم��إ
 ٢٠١٠ -١٩٨٧لمس�اكن ف�ي حض�ر ا$نب�ار للفت�رة  ومن خ=ل تحلي�ل ملكي�ة ا.ا$جتماعية السائدة 

بينم�ا %٧٠على نس�بة  المساكن المملوكة لشاغليھا حافظت ان يتضح ) ٣(المبينه في جدول ملحق
ال�ف نس�مة  ١٢٣ا$مر الذي يعكس معاناة اكثر من % .٣٠المساكن المؤجرة شملت النسبة الباقية 

م��ن مش��كلة ايج��ار )٤( ٢٠١٠ال��ف نس��مة ع��ام  ٢٥٣و ١٩٩٧ال��ف نس��مة ع��ام  ١٦٠و  ١٩٨٧ع��ام 
  .اص= من تدني مستوى دخلھم الشھري والسنويوان ھؤ$ء ھم يعانون ،وحدة سكنية خاصة 

  
                                                           

  :نصيب الوحدة السكنية  - ٢
وح��دة ع��ام /ة نس��م ٩,٢ف��ي محافظ��ة ا$نب��ار بل��غ  الوح��دة الس��كنية م��ن الس��كان الحض��ر ان نص��يب
 ٢٠١٠نس�بة وح�دة ف�ي ع�ام  ) ٩,١(ليرتفع ال�ى  ١٩٩٧وحدة عام /ة نسم ٨,٩تراجع الى  ١٩٨٧

نس�مة  ٩ق�ارب م�ن ويبدو ا$مر معقو$ ف�ي محافظ�ة ا$نب�ار الت�ي يص�ل فيھ�ا حج�م ا$س�ر ال�ى ماي
يم حي��ث الع=ق��ات ا$جتماعي��ة وال��روابط ا$س��رية $ت��زال تفع��ل فعلھ��ا ومب��دا وح��دة العائل��ة م��ن الق��

وان كان ا$مر خ=ف ھذا في البلدان المتقدمة حيث )٥(عن السلف  ا$جتماعية التي توارثھا الخلف
  . نسمة فقط  ٣ن التفكك ا$سري وتحديد النسل اسھما في تقليص حجم ا$سر الى مايقارب م

  :مادة بناء الوحدة السكنية ونوعھا -٣



  مجلة جامعة ا�نبار للعلوم ا�نسانية
 ٢٠١٢ -  حزيران   - ثاني العدد ال

   ١٠٨                                       ا+سكان الحضري في محافظة ا�نبار وافاقة المستقبلية
 د احمد حسن عواد. ا  م

ھن�اك  وعموم�ا ف�إن.يا ح�ل تط�ور المجتمع�ات اقتص�اديا وحض�ارتعكس مادة البناء مرحلة من مرا
) بلوك مع السمنت -ثرمستون-حجر-طابوق–( اتجاه نحو استخدام مواد البناء ذات المقاومة العالية

  ).طين –لبن –صريفة  –يمة خ(على حساب المواد ذات العمر القصير 
  -:يقودنا الى ا$تي ) ٤(الملحق الجدول ارقام  ان تحليل

س�كنية ف�ي حض�ر محافظ�ة ا$نب�ار طيل�ة الم�ده ال من الوحدات%٩٢الدور المنفردة نسبةتحتل  -آ  
  .ويستخدم في بنائھا المواد ذات العمر الطويل  ٢٠١٠-١٩٨٧ مابين عامي

ف�ي % ٢,٨تراجع�ت ال�ى  ١٩٨٧من الوحدات السكنية عام % ٤,٥تحتل الشقق السكنية نسبة  -ب
  .٢٠١٠- ١٩٨٧عامي 

م�ن الوح�دات %  ٠,٥تحتل دور الطين والصرائف وا$كواخ وبيوت الش�عر او الخيم�ة نس�بة  -ت
  .م  ٢٠١٠ و ١٩٩٧في عامي % ٤ارتفعت الى م ١٩٨٧عام السكنية في 
  ...ا$ستنتاجات ا$تية الى يقودنا ماتقدم

ك وحدات سكنية يستخدم ف�ي بنائھ�ا م�واد ذات مقاوم�ة قليل�ة ف�ي م�دن محافظ�ة $تزال ھنا - أ
ممايعكس تردي مستوى دخل عدد من ا$سر الحضرية ولجوءھم للسكن في تل�ك  ،ا$نبار

  .كلفة القليلة او ا$يجار المنخفضالوحدات ذات ال
 ن ا$نب�ارھ�ي الس�ائدة ف�ي م�د)ر قص( الدور المنفردة وبعضھا يرتقي الى مستوى $تزال  - ب

نحو الش�قق الس�كنية الت�ي $تثق�ل كاھ�ل ا$س�ر و$  حاليا  عكس ا$تجاه الدولي وذلك على
من مواد بناء ال�دور ومس�تلزماتھا اض�افة ال�ى خ�دماتھا  ا$سيما وان كثير، اقتصاد الدولة 

 .الممتدة على  مساحة واسعة ھي مستوردة اص=
  :غرف النوم  -٤
اح�د مق�اييس كف�اءة   يع�د ح�دة الس�كنية ومع�دل مايص�يب الف�رد منھ�اعدد غرف النوم في الو إن    

 ال�ذي يب�ين ع�دد) ٥(ج�دول ملح�ق ومن خ�=ل اس�تقراء،الوحدة السكنية خاصة في الدول المتقدمة 
  :بين ا$تيتغرف النوم في حضر محافظة ا$نبار ي

ال�ى  ١٩٩٧غرفة ع�ام  ١٧٤٧٥٨الى  ١٩٨٧غرفة عام  ١٠٩٨٩٤تزايد عدد غرف النوم من  -آ
   . ٢٠١٠غرفة عام  ٢٦٣٠٤٠

                                                             
% ٣٩جاءت الوحدات السكنية الحضرية الت�ي فيھ�ا غرفت�ان بالمرتب�ة ا$ول�ى اذ ش�ملت نس�بة  -ب
عل�ى  ٢٠١٠و ١٩٩٧و ١٩٨٧من مجموع الوحدات السكنية الحضرية ل= عوام % ٣٧و% ٣٦و

  . التوالي
غرف�ة ع�ام /نس�مة  ٣,٦تراجع مايصيب غرفة النوم من السكان في مدن محافظ�ة ا$نب�ار م�ن  -ت

وھ�و ام�ر ، م٢٠١٠غرف�ه ع�ام / نس�مه  ٣،٢م وال�ى ١٩٩٧غ�رف ع�ام  /نسمة   ٣،١الى  ١٩٨٧
يبدو فيه الفرق شاسعا بالمقارنة  مع البلدان المتقدمة التي فيھ�ا لك�ل طف�ل غرف�ة واح�دة م�ن جان�ب 

حالة الرضا من قبل شاغلي غرف النوم من جانب اخر $سيما وان الدين ا$س�=مي يعبر عن $ و
الحنيف والقيم والتقالي�د ا$جتماعي�ة بالمحافظ�ة $تس�مح بمبي�ت ا$ن�اث م�ع ال�ذكور ف�ي غرف�ة ن�وم 

ا$مر الذي عولج من خ=ل نوم ا$ناث في غرفة الجدة ونوم ال�ذكور ف�ي غرف�ة ا$س�تقبال  ،واحدة 
  . على ا$غلب

  ):عددالغرف الكلية(حجم الوحدة السكنية -٥
ال�ف غرف�ة   ٢١٥ من تزايد عدد الغرف الكلية في الوحدات السكنية الحضرية بمحافظة ا$نبار -آ

) ٦(، ج�دول ملح�ق ٢٠١٠الف غرفة عام  ٤٤٠الى  ١٩٩٧الف غرفة عام  ٢٩٠الى  ١٩٨٧عام
.  
% ٢٣ة ا$ول�ى حي�ث ش�كلت نس�بتھا غرف ن�وم بالمرتب� ٤جاءت الوحدات السكنية التي تضم  -ب

  . ٢٠١٠و ١٩٩٧عام %  ٢٥و  ١٩٨٧عام 
غرف��ة للوح��دة  ٤,٨لق��د حافظ��ت الوح��دات الس��كنية ف��ي م��دن المحافظ��ة عل��ى مع��دل بح��دود  -ج  

  . ٢٠١٠-١٩٨٧السكنية طيلة الفترة  
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   ١٠٩                                       ا+سكان الحضري في محافظة ا�نبار وافاقة المستقبلية
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 ١,٩استمر معدل مايصيب الغرفة  الواحده ف�ي الوح�دة الس�كنية الحض�رية م�ن الس�كان بح�دود  -د
ا$مر ال�ذي يش�ير ال�ى ع�دم وج�ود تحس�ن ف�ي  )م ٢٠٢٠ -١٩٨٧( غرفة طيلة المده مابين /نسمة 
  . ذلك
  :حجم ا$سرة  -٦

 ٨،٧ب�ين  ا$نبار محافظة عدد افراد ا$سرة الساكنين في الوحدة السكنية في مدن معدلتأرجح لقد 
ل��ذي  يعك��س ا$م��ر ا،٢٠١٠نس��مة ع��ام  ٨,٧ يص��بحل ١٩٩٧نس��مه ع��ام  ٨,٢و ١٩٨٧ع��ام  نس��مه

  .استمرار ا$نجاب المرتفع في حضر المحافظة مع كثافة اسكانية عالية
  :خدمات الماء والكھرباء  -٧

الكھرباء عصب الحياة في عالم الي�وم واح�دى المق�اييس المھم�ة ف�ي تقس�يم دول الع�الم ال�ى  -آ      
ة الوح�دات الس�كنية ويب�دو ان نس�ب، بلدان متقدمة واخرى نامية في ضوء معدل حصة الف�رد منھ�ا 

،  ٢٠١٠ و ١٩٨٧م ف�ي ع�ا%٠,٦ال�ى  ١٩٨٧ع�ام % ١,٥غير المجھزة بالكھرباء تراجعت من 
ر مساكن بالكھرباء كما ينبغي ان يستمم تجھيز جميع الوھي حالة صحية ان يت،  ) ٧(جدول ملحق

ھي�ز يك�اد التيار الكھربائي للمساكن بدون انقطاع $كم�ا ھ�و ح�ال الكھرب�اء حالي�ا حي�ث مع�دل التج
  .ساعة  ٢٤ساعات كل ٦$يتجاوز 

اما بالنسبة للماء فھو ا$خر $يمكن ا$ستغناء عنه لكل كائن حي خاصة بالمدن التي يج�ب  -ب    
في حين نجد ان ،ساعة ٢٤ان يوفر الماء فيھا من خ=ل شبكة اسالة الماء واستمرار تجھيزه طيلة 

$تزال تعتمد على حنفية % ٤ا شبكة ا$سالة ومن مجموع الوحدات السكنية متوفر لھ% ٩٦ھناك 
فض�= ع�ن انقط��اع ،ارت�وازي او م��ن خ�=ل الس�يارات الحوض�ية  او بئ�رعام�ة او س�واقي وانھ�ار 

  .لعدد من مدن المحافظه  الماء لساعات في اكثر ا$يام
                                                     
  : لحضري في محافظة ا�نبارآفاق ا�سكان ا: المبحث الثالث  

بعد ماتبين وجود مشكله في ا$سكان الحضري في محافظة ا$نبار في الجان�ب الكم�ي المتمث�ل     
لحاجة اليھا او$ والجانب النوعي المتمثل بع�دم تحقي�ق الكف�اءة اعداد الوحدات السكنيه ل بعدم كفاية

  .ما يفترض ان يحققه السكن ثانيالكون خصائصھا $تتطابق مع ، ال=زمه وعدم رضا شاغليھا
م�ن الوح�دات الس�كنيه خ�=ل تحدي�د الحاج�ه المس�تقبليه  وسيتم ھنا معالجة كل من الجانبين من     

  -:وتجاوز سلبيات السكن الحضري في واقعه الحالي ضمن المحورين ا$تيين 
                                           -) :الحاجه المستقبليه(الجانب الكمي : المحور ا$ول

لغرض تحديد حاجة محافظة ا$نبار المس�تقبليه م�ن الوح�دات الس�كنيه للوص�ول ال�ى وح�ده س�كنيه 
  :لكل اسره فإن ا$ مر يتطلب معا لجة  ا$تي 

  .تحديد سنة الھدف -١
 .عدد سكان مدن محافظة ا$نبارتحديد -٢
                                                                                                       .                                تحديد حجم ا$سره -٣
  :تحديد سنة الھدف -١

يس بالھين لث=ث�ة اس�باب لإن تحديد سنة الھدف للوصول الى توفير مسكن لكل اسره حضريه امر 
  :ھي

  .ة المساكن يحتاج الى وقتان فرز ا$رض وإجراءاتھاوتخطيطھا لغرض اقام  -
ص او إن توفير ا$موال ال=زمه $قامة السكن  سواءا أكان ذلك م�ن قب�ل الدول�ه ام القط�اع الخ�ا  -

 .المشترك ام من الجمعيات ام ا$ھالي ام ا$ستثمار يحتاج ھو ا$خر الى وقت
     .ان البناء بحد ذاته يحتاج الى وقت ليس بالقصير   -

) م٢٠٢٠(لغاي�ة ع�ام) م٢٠١٠(يتعامل م�ع خط�ة عش�رية اول�ى تمت�د م�ن ع�ام وبھذا فإن البحث س
  .كسنة ھدف ) م٢٠٣٠(لغاية عام ) م٢٠٢٠(وخطة عشرية ثانيه تمتد من عام

  : تحديد عدد سكان مدن محافظة ا$نبار -٢ 
  :على عدد من المتغيرات ابرزھا) م٢٠٣٠(يعتمد تحديد عدد سكان حضر المحافظه لغاية عام 
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  .ات نمو السكان الحضر حاليا في المحافظهاتجاھ - 
  . انشاء مدن جديده  -  
  .محافظات اخرى  الھجرة الوافده الى المدن القائمه سواءا كان ذلك من ريف المحافظه ام من -   
 .الھجرة المغادره من المدن القائمه الى خارجھا  -    
                                                             .         ئمه التوسع في حدود بلديات المدن القا -     
ن تحص��يل حاص��ل تل��ك المتغي��رات مجتمع��ة تص��ب ف��ي مج��رى واح��د ھ��و مع��دل النم��و الس��نوي ا

  . )م٢٠٣٠(والبعيد عام ) م٢٠٢٠(للسكان الحضر خ=ل المستقبل القريب عام
  :ھا با$تي ان مؤشرات معدل نمو سكان حضر محافظة ا$نبار يمكن ابراز  
  .سنويا %) ٣(معدل نمو سكان العراق يقرب من  -  
للبل����دان المتقدم����ه %) ٠,٥(س����نويا بواق���ع نح����و%) ١,٤(نح����و مؤش���ر نم����و س����كان الع���الم  -   

                                                 ١١                                                 .للبلدات الناميه%) ١,٦(ونحو
 ) .ريف + حضر (سنويا %) ٣,٨(بلغ  مؤشر سكان المحافظة نفسھا -   
) م١٩٩٧- ١٩٨٧( س�نويا للم�ده%) ٣(مؤشر نم�و الس�كان الحض�ر ف�ي محافظ�ة ا$نب�ار بل�غ  -   
 ) .م٢٠١٠ -١٩٨٧(سنويا للمده %) ٣و٣(وبلغ ذلك المعدل ) م٢٠١٠ -١٩٩٧(للمده %) ٣,٥(و

 .$تزال العادات ا$جتماعيه السائده باتجاه العائلة الممتده  -   
 .$تزال عملية تحديد النسل تمارس على نطاق محدود على الرغم من ظھور بوادر اوليه لھا -    
 .قائمه تحديد النسل  تحريم  $تزال النظرة الدينية تجاه -     
يزال موجودا لدى نسبه غير قليله م�ن س�كان التدني في المستوى المعاشي والدخل والتعليم $ -    

 .حضر المحافظه
والتوس��ع ) الواف��ده والمغ��ادره ( ن والھج��ره اس��تمرار فع��ل متغي��رات ك��ل م��ن اس��تحداث الم��د -    

  .       بالحدود البلديه ل=عوام العشرين القادمه كما  كانت عليه خ=ل العقدين المنصرمين 
ن�ه اذا م�ا ت�م اخ�ذ المؤش�رات اع�=ه بنظ�ر ا$عتب�ار وتحلي�ل فعلھ�ا ھذا وتجدر ا$شارة ال�ى ا        

بان مع�دل النم�و (ا$فتراض  مجتمعة على نمو السكان الحضر في محافظة ا$نبار فإنه سيقود الى
 -٢٠٢٠(للم�ده %) ٢,٥(ث�م ي�نخفض ليك�ون  )٢٠٢٠-٢٠١٠(للم�ده %) ٣(السكاني ھذا س�يكون 

ع�دد الس�كان الحض�ر  ف�ي المحافظ�ه المؤش�رين لتق�دير  وبذلك سيتم التعامل م�ع ھ�ذين،  )م٢٠٣٠
وال�ذي م�ن خ=ل�ه )   ١(  الملح�ق وكما مب�ين ف�ي الج�دول) م٢٠٣٠(وعام )م٢٠٢٠(لكل من عام 
  :يتضح ا$تي

) م٢٠٢٠(نس�مه ع�ام ) ١١٣٧١٨١(و دد السكان الحضر في المحافظه نح�يصل عيتوقع ان  -    
  . )م٢٠٣٠(نسمه عام ) ١٤٥٥٦٩(يرتفع الى نحو

استمرار تقدم مدينتا الرمادي والفلوجه في عدد السكان على باقي  مدن  المحافظه لكل من عام  -  
نس��������مه )٣٣٨٠٠٠(اذ بل��������غ ع��������دد س��������كان ا$ول��������ى نح��������و ) م٢٠٣٠(وع��������ام ) م٢٠٢٠(

  نسمه للعامين )٤٣٣٠٠٠(ونحو
) ٤١٧٠٠٠(نس�مه ونح�و) ٣٢٦٠٠٠(كم�ا بل�غ ع�دد س�كان الثاني�ه نح�و، المذكورين على الت�والي 

م�ن مجم�وع الس�كان %) ٥٨( ويش�ك=ن مانس�بته نح�و ، نسمه للعامين اع�=ه عل�ى الت�والي ايض�ا 
 .الحضر في المحافظه لك= العامين 

استمرار كل من مدن الوليد والنخيب والعامرية والصق=ويه اش�غال المرات�ب ال�دنيا ف�ي ع�دد  -    
م�ن %) ١,٣(س�كانھا جميع�ا ع�ن  اذ $تزيد نس�بة) م٢٠٣٠& ٢٠٢٠( سكان الحضر في العامين 

ي مدن المحافظه ب�ين ھ�اتين في حين تترتب باق، مجموع سكان مدن المحافظه للعامين المذكورين
 .الفئتين 

  :وبناءا على ماتقدم يمكن القول 
لمزي�د الحاج�ه لا ن تزايد اعداد السكان الحضر في محافظة ا$نبار س�يؤدي بالض�روره  ال�ى  -    

  .ه من الوحدات السكني
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المحافظ��ه س��يؤدي بالض��روره ال��ى تب��اين الحاج��ه م��ن  م��دن ان تب��اين توزي��ع الس��كان ب��ين -     
     .الوحدات السكنيه بين تلك المدن 

  
   :تحديد حجم ا�سره  -٣

   :  )٦(دورة حياة العائله الى ست مراحل ھي لقد اتفقت وجھات النظر على تقسيم
 ١٢                            .تكون العائلة بالزواج - أ
 .توسعھا با$نجاب  - ب
 .ا$نجاب  استقرارھا بإنتھاء - ت
 ) .أو مغادرته( إضمح=لھا بعد زواج اول ا$بناء  - ث
 ).او مغادرته ( مرحلة الخلية الفارغة بعد زواج اخر ا$بناء  - ج
 .إنح=ل الخلية التام بعد وفاة اخر ا$بوين  - ح

ضم ا$ب�وين وابن�اءھم المت�زوجين وكم�ا ھ�و بل ھناك نمط العائلة الممتده التي ت، ليس ھذا فحسب 
  .سائد في حياة العائلة العراقية عامة والعائلة ا$نبارية خاصه 

م�ن الوح�دات ان التغير في ھيكل ا$سرة عب�ر مراح�ل حياتھ�ا ي�ؤدي ال�ى اخ�ت=ف احتياجاتھ�ا      
يك�ون  او عن�دما،فحاج�ة اس�ره م�ن زوج وزوجت�ه ليس�ت كم�ا ل�و ت�زوج بزوج�ة اخ�رى ، السكنية 

  . )٧(او عندما يتزوج ا$بن ا$كبر او مابعده  ، لديھم طفل او اثنين او اكثر 
ھ��و اتج��اه تن��ازلي م��ع )ع��دد افرادھ��ا (ال��ى ان ا$تج��اه الع��المي لحج��م ا$س��رة  ا$ش��اره وتج��در     

نس�مه ) ٤,٢(ال�ى ) م١٩٦٥(نس�مه ع�ام )٤,٥( فقد تراجع معدل حجم ا$سرة  عالميا م�ن . الزمن 
، نس�مه )  ٣( نسمه ال�ى ) ٣,٥(المتقدمه  من  ينما تراجع ھذا المعدل في البلدانب، ) م١٩٨٠(عام 

ام��ا ف��ي اميرك��ا ، نس��مه )  ٤,٩(ال��ى )  ٥,٢(ع��دل الم��ذكور ف��ي البل��دان النامي��ه م��ن مكم��ا تراج��ع ال
  .  ) ٨(  نسمه للمدة المذكوره)  ٥( حافظت فيه افريقيا على معدل ذ
ال�ى ) م١٩٨٧(عام  نسمه ) ٨,٧( في محافظة ا$نبار من  حجم ا$سره ھذا وقد تراجع معدل      

)  ٧,٧( عموم��ا  م��ن  بينم��ا تراج�ع مع��دل حج�م ا$س��رة العراقي�ة) م٢٠١٠(ف��ي ع�ام  نس�مه ) ٨,٦
( وفي مدينة بغداد تراج�ع المع�دل م�ن، )٩() م٢٠٠٥( نسمه عام )  ٦,٨(الى ) م١٩٩٧(نسمه عام 

  .  )١٠()  م١٩٩٧(نسمه  عام )  ٦,٨( الى ) م١٩٨٧(نسمه في عام ) ٦,٨
نس�مه ع�ام )  ٥(قد تراجع من  في مصر وعلى صعيد ا$قطار العربيه فإن معدل حجم ا$سره     

)  ٥,٨ (وتراج��ع ھ��ذا المع��دل ف��ي س��وريا م��ن ،  )  ١١() ٢٠١٠(نس��مه ع��ام )  ٤(ال��ى ) م١٩٨٦( 
  . ) ١٢( ،  ) م  ٢٠١٠( نسمه عام )  ٥( الى ) م ٢٠٠٢(نسمه عام 

عموما وعلى  العالم ان كل ھذه المؤشرات تبين ا$تجاه نحو تقلص حجم ا$سره على مستوى      
  .وينطبق ذلك على العراق وعلى محافظة ا$نبار ايضا ،  خصوصا مستوى الدول

)  ٧,٥( بان معدل حجم ا$سرة الحض�رية ف�ي محافظ�ة ا$نب�ار س�يكون وعليه يمكن التكھن        
  . )م ٢٠٣٠(نسمه عام   ٧م  ثم ينخفض الى    ٢٠٢٠نسمه عام  

  ) :م٢٠٣٠-٢٠٢٠(تقدير الحاجه الى الوحدات السكنيه لعامي 
في ضوء ماتقدم يمكن تحديد الحاجه الى الوحدات السكنية في مدن محافظة ا$نبار م�ن خ�=ل      

  :تطبيق المعادلة ا$تيه 
ع��دد الوح��دات الس��كنيه لع��ام = نس��مه )٧,٥( مع��دل حج��م ا$س��رة÷  ) م٢٠٢٠(لع��ام  ع��دد الس��كان

  )م٢٠٢٠(
( ع��دد الوح��دات الس��كنيه لع��ام = نس��مه ) ٧(مع��دل حج��م ا$س��رة ÷ ) م٢٠٣٠(ع��دد الس��كان لع��ام 

   )م٢٠٣٠
يتبين من ذلك ان ع�دد الوح�دات الس�كنيه ال=زم�ه لتغطي�ة المتطلب�ات الس�كنيه لحض�ر محافظ�ة     

وحده سكنيه عام ) ٢٠٨٠٠٠(ونحو ) م٢٠٢٠(وحده سكنيه عام ) ١٥١٠٠٠(ا$نبار ستكون نحو 
  :والذي يتبين من م=حظته مايأتي )   ٢(   ملحق كما موضح في جدول) م٢٠٣٠(



  مجلة جامعة ا�نبار للعلوم ا�نسانية
 ٢٠١٢ -  حزيران   - ثاني العدد ال

   ١١٢                                       ا+سكان الحضري في محافظة ا�نبار وافاقة المستقبلية
 د احمد حسن عواد. ا  م

تتصدر مدينتا الرمادي والفلوجه مدن محافظة ا$نب�ار م�ن حي�ث مق�دار الحاج�ة ال�ى الوح�دات    -آ
) ٤٣٠٠٠(اني�ه نح�و وحاج�ة الث) ٦١٠٠٠(ونحو ) ٤٥٠٠٠(اذ بلغت حاجة ا$ولى نحو ، السكنية
  . على التوالي )م٢٠٣٠(&)م٢٠٢٠(وحده سكنيه لعامي ) ٦٠٠٠٠(ونحو 

العامري��ه والص��ق=ويه بإش��غال المرات��ب ال��دنيا م��ن حي��ث ،النخي��ب ، إس��تمرت م��دن الولي��د  -ب   
م�ن الحاج�ة الكلي�ة لحض�ر %) ١,٣(اذ لم تتجاوز نس�بتھا مجتمع�ة ، الحاجة الى الوحدات السكنية 

 ). م ٢٠٣٠& ٢٠٢٠( امي المحافظه لع
 .تتوزع باقي مدن المحافظه بيت الحالتين ع=ه  -ج 

  : )م٢٠٣٠&  ٢٠٢٠(الخزين من الوحدات السكنيه لعامي    
ص�يلي محافظ�ة ا$نب�ار وعل�ى المس�توى التفبعد ان تم تحديد الحاجه من الوحدات السكنية لحض�ر 

م�ن تل�ك رفة  الخزين الصالح للسكن فإن ا$مر يتطلب مع،) م ٢٠٣٠&  ٢٠٢٠( لعامي ) المدن(
وال�ذي يع�د اح�د ا$م�ور الت�ي يس�عى البح�ث ال�ى . الوحدات للعامين نفسيھما كي يتم تحدي�د العج�ز 

لك��ي يؤخ��ذ بالحس��بان عن��د وض��ع خط��ط معالج��ة ازم��ة الس��كن الحض��ريه م��ن قب��ل ، التوص��ل الي��ه 
  .الجھات المسؤوله 

إنع�دامھا   وأ سواءا مايتعلق منھ�ا بقل�ة الدراس�اتوعلى الرغم من الصعوبات التي تواجه الباحث   
القائم��ة ع��دم ت��وفر البيان��ات الدقيق��ة ع��ن ت��اريخ انش��اء الوح��دات الس��كنية  وح��ول ھ��ذا  الموض��وع أ

وعمرھا المتوقع او م�ا يتع�رض منھ�ا للھ�دم بس�بب التغي�ر ف�ي اس�تعما$ت ا$رض  او التغي�ر ف�ي 
 ي�تم فض= عن البناء الجدي�د او التح�وير ال�ذي،   ) ١٣(وظيفة الوحدة السكنية  او التجديد الحضري 

  :ومع كل ذلك فقد تم اعتماد ا$جراءات ا$تيه   ، بدون الحصول على اجازة بناء او البناء تجاوزا
المبنية بالقصب تلك  وأ المتمثله بالخيم وبيوت الشعرالقصير  استبعاد المساكن ذات العمر - أ

$شجار  او  بالصفيح والكرفانات والب�الغ ع�ددھا وسعف النخيل او جذوعھا او باغصان ا
  ) .م ٢٠١٠( وحدة سكنية عام  ١١٩٨

وح��دة )  ٣٥٨٩( اس��تبعاد المس��اكن ذات العم��ر المتوس��ط المبني��ة ب��الطين والب��الغ ع��ددھا  - ب
وع�دم م=ئمتھ�ا للتط�ور الحاص�ل ف�ي مج�ال ا$س�كان ، عمرھا الس�كني  بسبب نفاد سكنية

  .الحضري 
م��ن اجم��الي المس��اكن الحض��رية    )١٤( س��نويا%) ٢(ت��الف ومتھ��رئ بواق��ع بعاد نس��بة تاس�� -ج 

مر الطويل والمبنية بمواد بناء ثابته كالحجر أ والط�ابوق او البل�وك والثرمس�تون لع�ام عذات ال
وتمثل تلك النسبة معدل مايحافظ على الص=حبة للسكن نتيجة الت�رميم والص�يانه ، ) م٢٠٢٠(

$س�يما ( ا يترتب على توسيع الطرق او الزح�ف للوظ�ائف ا$خ�رىمالسكني اود العمر او لنفا
 .والتجديد الحضري على حساب الوحدات السكنيه )التجارية منھا 

وبعد جمع ا$رقام في المؤشرات الث=ثة اع=ه يك�ون المس�تبعد م�ن الوح�دات الس�كنيه القائم�ه لع�ام 
وح�ده  حت�ى ) ٢٢٢٢٧( لمس�تبعدا يكونس�ث�م ، وحدة س�كنية ) ٩٢٠٣٣( والبالغ عددھا )م٢٠١٠(

أم��ا الع��دد المتبق��ي فھ��و يمث��ل ) . م٢٠٣٠(وح��دة س��كنية حت��ى ع��ام ) ٣٩٦٦٧(و) م٢٠٢٠(ع��ام 
 )م٢٠٢٠(س���تبقى ص���الحة للس���كن ف���ي ع���ام والت���ي ) م٢٠١٠(الوح���دات الس���كنية القائم���ة ف���ي 

 كم�ا ف�ي  ج�دول )م٢٠٣٠(وحده في عام ) ٥٢٣٦٦(ينخفض عددھا الى  وحدة سكنية ) ٦٩٨٠٦(
  :تبين من م=حظته مايأتي الذي ي)  ٢(  حقمل
تتصدر مدينة الفلوجه باقي مدن المحافظه من حيث توفر الخزين الصالح للسكن  م�ن الوح�دات  -أ

إذ يبل���غ ) م٢٠٣٠&  ٢٠٢٠(وسيس���تمر تص���درھا لع���امي )  م٢٠١٠(الس���كنية القائم���ة ف���ي ع���ام 
. وح�دة س�كنية عل�ى الت�والي   )١٤٢٧٩(، ) ١٩٠٣٤( نح�و  لع�امينلھ�ذين أ الخزين الس�كني فيھ�ا

( وح��دة ع��ام ) ١٨٠٢٢(إذ بل��غ الخ��زين الس��كني فيھ��ا بالمرتب��ة الثانب��ة  الرم��ادي  وج��اءت مدين��ة
وبذلك يشكل الخزين السكني فيھما ما نسبته ، )م٢٠٣٠(وحدة سكنية عام ) ١٣٥١١(و) م٠٢٠٢٠

  . كورينالمذ من مجموع الخزين السكني الحضري لمحافظة ا$نبار  للعامين%) ٥٣(



  مجلة جامعة ا�نبار للعلوم ا�نسانية
 ٢٠١٢ -  حزيران   - ثاني العدد ال

   ١١٣                                       ا+سكان الحضري في محافظة ا�نبار وافاقة المستقبلية
 د احمد حسن عواد. ا  م

اس�تمرت ك��ل م��ن م��دن الولي��د والنخي��ب والص�ق= وي��ه والكرم��ه وعل��ى الت��والي اش��غال الفئ��ات   -ب
من مجمل %) ٢،٧(ا$دنى  في خزينھا من الوحدات السكنيه ، بحيث لم تزد نسبتھا مجتمعة على 

  ) .م٢٠٣٠& ٢٠٢٠( الوحدات السكنيه  الحضريه لعامي 
فلوج�ه والرم�ادي بالتت�ابع م�ن حي�ث الخ�زين م�ن الوح�دات تلت باقي م�دن المحافظ�ه م�دينتي ال -ج

وھ�������������ي  عل�������������ى الترتي�������������ب م�������������دن ھي�������������ت ، الق�������������ائم ، حديث�������������ه الس�������������كنيه 
،الحبانيه،العامريه،الرطبه،عنه،بروانه،راوه ،كبيسه ،العبيدي ، ففي الوقت ال�ذي بل�غ في�ه الخ�زين 

إنه ل�م يتج�اوز ف) ٢٠٣٠(  لعام ) ٤٧٦١(و) م٢٠٢٠(وحده في مدينة ھيت لعام )٦٣٤٧(السكني 
  . .وحده في مدينة العبيدي للعامين المذكورين على التوالي) ٦٨٤(،وحده ) ٩١٢(

  :في الوحدات السكنيهالفائض والعجز 
لقد كان احد ا$ھداف الرئيسة  لھذا البحث تبيان ا�فاق المستقبلية ل=سكان الحضري ف�ي محافظ�ة 

وبع�د )م٢٠٣٠(وعام ) م٢٠٢٠(ي كل من عام ا�نبار وصو$ إلى تحديد مقدار العجز ا�سكاني ف
ان تم تحديد الحاجة ا$سكانية الحضرية ف�ي عم�وم م�دن محافظ�ة ا$نب�ار للع�امين اع�=ه ، اض�افة 

، ص�ار م�ن الممك�ن ) م٢٠٢٠(م�ن الوح�دات الس�كنية القائم�ة ف�ي ع�ام الى تحديد الخزين الص�الح 
الحاج��ة = العج��ز ا$س��كاني  : ونبع��ده تحدي��د مق��دار العج��ز م��ن الوح��دات الس��كنية م��ن خ��=ل ك��

  الخزين ا$سكاني   -ا$سكانية 
   :ا ا$تي إذ يتضح منھ)    ٤&  ٣ ( والخريطتين)   ٢  (  والذي ھو ميين في الجدول الملحق

الوحدات السكنية  في مدينة العامريه فقط من بين جميع مدن  من ن ھناك فائض ا - أ
، ويع�زى ذل�ك ال�ى قي�ام الدول�ه   واليللعامين المذكورين عل�ى الت� محافظة ا$نبار

  فيھ�ا لغ��رض اس��كان الع�املين ف��ي المنش��آت) ألف��ارس(مجم��ع س�كني ض��خم  ببن�اء
الصناعية المتركزة ف�ي  ناحي�ة العامري�ه  قب�ل ت�دميرھا م�ن قب�ل ق�وات ا$ح�ت=ل 

ا$م��ر ال��ذي جع��ل م��ن س��كان  مدين��ة .  ومابع��ده )م٢٠٠٣( ف��ي ع��ام  ا$مريك��ي
بع�ض من�اطق المحافظ�ة والع�راق يتخذون�ه س�كنا لھ�م ، خاص�ة  وس�كان  الفلوجه

  .لتدني ايجار الوحدة السكنية أو انخفاض سعر بيعھا 
حيث مقدار العجز ا$سكاني في  تتصدر مدينتا الرمادي والفلوجة بقية مدن المحافظة من -ب 
 أي ثلث��ي العج��ز ٣/٢اذ وص��ل مق��دار العج��ز فيھم��ا ال��ى ) م٢٠٣٠(و) ٢٠٢٠(م��ن ع��ام  ك��ل

 . في عموم مدن المحافظة للعامين المذكورين على التوالي%) ٦٠(و%) ٦٣( ونسبة
رتبة ا$خيرة من حي�ث حج�م العج�ز الصق=وية وبروانة بالم، النخيب ،جاءت مدن الوليد  - ج

 ).م٢٠٣٠(و) ٢٠٢٠(تتابع لعامي الا$سكاني ب
  .اع=ه ) ب وت(تقع باقي مدن المحافظة بين ماجاء في  - د

  



  مجلة جامعة ا�نبار للعلوم ا�نسانية
 ٢٠١٢ -  حزيران   - ثاني العدد ال

   ١١٤                                       ا+سكان الحضري في محافظة ا�نبار وافاقة المستقبلية
 د احمد حسن عواد. ا  م

لفائض والعجز المتوقع من الوحدات السكنية في مدن محافظة ا$نبار لعام أ ) ٣( خريطة 

    م٢٠٢٠
  )٢(عمل الباحث اعتمادا بيانات جدول ملحق : المصدر 

  
  

الفائض والعجز المتوقع من الوحدات السكنية في مدن محافظة ا$نبار لعام  ) ٤( خريطة 
  م٢٠٣٠

  
  )٢(ملحق  عمل الباحث اعتمادا بيانات جدول: المصدر 



  مجلة جامعة ا�نبار للعلوم ا�نسانية
 ٢٠١٢ -  حزيران   - ثاني العدد ال

   ١١٥                                       ا+سكان الحضري في محافظة ا�نبار وافاقة المستقبلية
 د احمد حسن عواد. ا  م

  
  

في مدن محافظة ا$نبار لعام ) وحدة سكنية ( والخزين ا�سكاني ) أسرة( عدد ا�سر  ) ١( شكل 
  م ٢٠٢٠
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  )٢(عمل الباحث اعتمادا على بيانات جدول ملحق : المصدر 

  
 ------------------------------------------------------------------  

  ) ٢( شكل 
  

  م    ٢٠٣٠في مدن محافظة ا$نبار لعام ) وحدة سكنية (  ا�سكانيوالخزين ) أسرة( عدد ا�سر 
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  )٢(عمل الباحث اعتمادا على بيانات جدول ملحق : المصدر 

  
  -) :خصائص الوحدة السكنية (الجانب النوعي  : ثانيا 

من�ه  بعد ان تم تناول الجانب الكمي ل=سكان الحضري وبع�د التوص�ل ال�ى تحدي�د الحاج�ة والعج�ز
وعلى مستوى مدن محافظة ا$نبار ، فإنه سيتم تبي�ان الخص�ائص ) م٢٠٣٠( & ) ٢٠٢٠(لعامي 

للكف��اءة ا$س��كانية لتل��ك النوعي��ة للوح��دات الس��كنية بإعتب��ار ھ��ذه الخص��ائص تمث��ل مؤش��را مھم��ا 



  مجلة جامعة ا�نبار للعلوم ا�نسانية
 ٢٠١٢ -  حزيران   - ثاني العدد ال

   ١١٦                                       ا+سكان الحضري في محافظة ا�نبار وافاقة المستقبلية
 د احمد حسن عواد. ا  م

عل�ى وض�ا بھ�ا مقبول�ة ال�ى ح�د م�ا م�ن قب�ل ش�اغليھا ، رالوحدت التى  ستشيد كي تص�بح درج�ة ال
   -:$تيالنحو ا
  :ملكية الوحدة السكنية  -١

المادي��ة الشخص��ية ام  يفض��ل ان تك��ون الوح��دة الس��كنية ملك��ا لص��احبھا ، س��واءا بناھ��ا بإمكانيات��ه
ثم يكون حائزا لھا ال�ى ح�ين  تس�ديد ثمنھ�ا ، وأخي�را ي�أتي ا$س�تئجار ال�ذي ، الھبة ب با$قتراض ام

  . يجب ان ينحصر قدر المستطاع في اضيق الحدود 
  :الوحدة السكنية والحي السكني خدمات  -٢

يجب ان تتوفر الخدمات للمسكن بصورة كاملة من ماء وكھرب�اء وھ�اتف وھ�واءا نقي�ا غي�ر ملوث�ا 
الخ�دمات التكميلي�ة وعلى مدار اليوم ، كما يجب ان تتوفر في الحي السكني خارج الوحدة السكنية 

ارع ومواق�ف للس�يارات من فضاءات وح�دائق وم=ع�ب ل=طف�ال وش�بكة اتص�=ت وأس�واق وش�و
  .معية ا$خرى  والمجت وصا$ت اجتماعات ومناسبات وخدمات البنى التحتية

  :عدد غرف النوم  -٣
تبعا لدورة حياة   يفترض ان تراعى مسألة توفر غرف  النوم بالعدد المناسب في الوحدة السكنية

                               :ا$سره، وكذلك الحال فيما يخص اجمالي عدد الغرف فيھا بحيث تكون
غرفة نوم واحدة للمتزوجين حديثا                                              -                              

 الثانيالطفل ند و$دة الطفل ا$ول وغرفتا نوم اثنتين ع -                                                   
.                                                                 
 .والرابع  والطفل  الثالثطفل ث=ث غرف نوم عند و$دة ال  -  
 .أربع غرف نوم في حالة العائلة الممتدة  -   
  .اضافة الى ا$ستقبال والمطبخ والمخزن وغرفة الطعام والصحيات وغيرھا  -    
 :مساحة الوحدة السكنيه -٤

  :مساحة الوحدة لسكنية على النحو ا$تي  تكون ان يفضل
  .للوحدة التي تضم غرفة نوم واحده ٢م٧٢ -
 .للوحدة التي تضم غرفتين للنوم٢م ١٠٨ -
 .للوحدة التي تضم ث=ث غرف للنوم  ٢م١٤٤ -
 .للوحدة التي تضم اربع غرف للنوم  ٢م ١٨٠ -

  :مساحة الوحدة السكنية مع الفضاء الخارجي الخاص بھا فتكون -٥
  .لوحدة سكنية تضم غرفة واحده  ٢م١٠٨ -
 .غرفتين الى ث=ث غرف نوم =        =      = ٢م٢٠٠ -
 .اربع غرف نوم فأكثر =        =       =  ٢م٣٠٠ -

  .  )١٥(كحصة للشخص الواحد عند تخطيط الحي السكني  ) ٢م١٠٠(اعتماد معيار  -٦
الص��حية اوالتعليمي��ة او الخ��دمات  مراع��اة س��ھولة الوص��ول ال��ى ام��اكن العم��ل او التس��وق او -٧

  .يل مقدار الكلفة والجھد والوقت المبذول الى ادنى حد ممكن لشاغلي الوحدات السكنية غيرھا لتقل
مراع�اة الط�رز المعماري�ة عن�د تص�ميم العم��ارات والوح�دات الس�كنية ، بم�ا ي�ت=ئم والظ��روف  -٨

  .البيئية والتطور الحاصل في ا$سكان 
  .تشييد وبإشراف ھندسي لات مواد البناء عند امراعاة مواصف  -٩
( ف��ي ت��وفير الوح��دات الس��كنيه     ان ك��ل م��اذكر انف��ا وحس��اباته ق��ائم عل��ى التوس��ع الرأس��ي -١٠

م��ن اج��ل الحف��اظ عل��ى ) دور منف��رده (،بحي��ث يمن��ع التوس��ع ا$فق��ي ) عم��ارات متع��ددة الطواب��ق 
بالغذاء ، فض= ع�ن ا$قتص�اد ف�ي كل�ف لمدينة ھا لاعية منھا لضمان تجھيزرا$رض وبخاصة الز

  .وإختصارا للجھود وتسريعا لحل ازمة السكن الحالية ومواكبتھا مستقب= تقديم الخدمات 
سكانھا فحسب ، وإنما يج�ب ان ت=ئ�م  ايواء وأخيرا فإن الدور السكنية $تقتصر وظيفتھا على-١١

ش�كلھا الخ�ارجي وم�ا يح�يط  =لخ� غم مع تطورھم الحضاري وسموھم ا$نساني منااذواقھم وتتن
  .به ومن خ=ل داخلھا وما تضمه جدرانھا 



  مجلة جامعة ا�نبار للعلوم ا�نسانية
 ٢٠١٢ -  حزيران   - ثاني العدد ال

   ١١٧                                       ا+سكان الحضري في محافظة ا�نبار وافاقة المستقبلية
 د احمد حسن عواد. ا  م

  :ا�ستنتاجات
ھناك حال�ة ال=ت�وازن م�ن  ب�ين (التي مفادھا  فرضية التوصل البحث بالتحليل وا$رقام صحة  -١

  ).الحاجة الى الوحدات السكنية والمتوفر منھا مكانا وزمانا وكما ونوعا في مدن محافظة ا$نبار
س���تبلغ )٢٠٢٠(توص���لت الدراس���ة ال���ى ان الحاج���ة ال���ى الوح���دات الس���كنية الحض���رية للع���ام  -٢
وان الخ���زين الس���كني م���ن ) ٢٠٣٠(وح���دة ف���ي ع���ام) ٢٠٧٩٣٥(وح���دة ت���زداد ال���ى )١٥١٦٢٤(

وح�دة ) ٥٢٣٦٦(ويتن�اقص ال�ى ) ٢٠٢٠(وح�دة ع�ام )٦٩٨٠٦(الوحدات السكنية القائمة سيكون 
وح��دة ف��ي ع��ام ) ٨١٨١٨(داره اس��كاني مق�� لي��ه عج��زا$م��ر ال��ذي س��يترتب ع،)٢٠٣٠(ف��ي ع��ام 

  ).٢٠٣٠(وحدة في عام) ١٥٥٥٦٩(يزداد الى ، ) ٢٠٢٠(
ج��اءت مدين��ة الرم��ادي او$ والفلوج��ة ثاني��ا م��ن حي��ث مق��دار ماتعاني��ه م��ن عج��ز ف��ي ع��ام  -٣
فيم�ا تعاني�ه م�ن  و$ والنخيب ثانيا المراتب ا$دن�ىبينما احتلت مدينة الوليد ا، )٢٠٣٠(و)٢٠٢٠(

  .في حين جاءت المدن ا$خرى بين المجموعتين ،عجز 
م��ن الوح��دات الس��كنية الحض��رية ف��ي عم��وم م��دن المحافظ��ة $تعك��س %٣٠ان مايزي��د عل��ى  -٤

خصائصھا حالة الرضا عنھا من قبل شاغليھا بسبب ابتعاد تل�ك الخص�ائص ع�ن مع�ايير ا$س�كان 
  .الدولية منھا والوطنية 

  
  
  
  :التوصيات 

واعتم�اد الص�يغة البديل�ة ) الدور المنفردة(فقي في بناء الوحدات السكنية تحريم التوسع ا$ -١
 من اجل الحفاظ على ا$رض وبخاصة) ات متعددة الطوابقالعمار(وھي التوسع الراسي 

  .وتقلي= للوقت والجھد والكلفة على الساكنين والدولة معا  منھا الزراعية
التخط�يط لبن�اء الوح�دات الس�كنية وا$حي�اء  اعتماد معايير ا$سكان الدولية والوطني�ة عن�د -٢

 .المدن القائمة او المستحدثة لمواكبة النمو السكاني  سواءا كان ذلك في السكنية
 . مراعاة التشابه الوظيفي عند بناء ا$حياء السكنية  -٣
اف�رادا وش�ركات ام  سواءا كانوا خلق فرص مناسبة لتدفق راس المال وجذب المستثمرين -٤

 .دات سكنية من خ=ل تھيئة الظروف المناسبة لذلك لبناء وح دو$
ي���ه ا$ عن���د ا$لت��زام بالتص���ميم ا$س��اس لك���ل م���دن المحافظ��ة وع���دم الس���ماح بالتع��ديل ف -٥

 اھ��واءا تعلي��ا وب��اجراءات معق��دة وليس��ل ا عام��ةل ا مص��لحةل ا االض��رورة القص��وى تمليھ��
 .شخصية 

  
  

    :المصادر والھوامش حسب تسلسل ورودھا في البحث     
) م . غ(لطي��ف ھاش��م ك��زار الط��ائي، التوزي��ع الس��كاني والسياس��ة الس��كانية ف��ي الع��راق ، اطروح��ة دكت��وراه ) ١(

  . ٢٢٦م ،ص١٩٩٦جامعة بغداد ، كلية ا$داب ، 
كل مركز محافظه او مركز قضاء او مركز ناحي�ه  ض�من ح�دود البلدي�ه يع�د مدين�ه وخارجھ�ا ري�ف بموج�ب (*) 

  . في العراق  التصنيف ا$داري المعتمد
ترت��ب الق��يم تنازلي��ا م��ن ا$عل��ى ال��ى ا$ق��ل ث��م تقس��م بواس��طة الوس��يط ال��ى مجم��وعتين وك��ل مجموع��ه تقس��م (**) 
  .ة الربيع الى مجموعتين ، فتصبح القيم في ھذه الحالة مقسمه الى اربع فئات طبواس

م،  ١٩٩٧،  م ١٩٨٧=ع���وام لتع���دادات الس���كانيه لل=حص���اء، نت���ائج اوزارة التخط���يط ، الجھ���از المرك���زي ) ٢(
   .م٢٠١٠الحصر السكاني للسكان والمساكن وا$سر لعام 

  . معدل حجم ا$سره في تلك ا$عوام × عددا$سر : حسابات الباحث على اساس ) ٣( 
  .معدل حجم ا$سره × عدد ا$سر المؤجره : حسابات الباحث على اساس) ٤(
التغير في حالة المسكن الريفي في محافظة ا$نبار ، مجلة الجمعية ، محمد خليفه الدليمي ، محمد دلف الدليمي) ٥(
  .  ٤٦م ،ص١٩٩٣بغداد، ،  ٢٧/ جغرافية العراقية، العدد ال



  مجلة جامعة ا�نبار للعلوم ا�نسانية
 ٢٠١٢ -  حزيران   - ثاني العدد ال

   ١١٨                                       ا+سكان الحضري في محافظة ا�نبار وافاقة المستقبلية
 د احمد حسن عواد. ا  م

مھدي محسن اسماعيل الع=ق ، بناء نم�اذج دورة الحي�اة ، دراس�ة احص�ائية مقارن�ه  م�ع تطبي�ق عل�ى العائل�ة ) ٦(
   ٢م، ص١٩٩٩ة بغداد ، كلية ا$داب ، جامع) غ م (اطروحة دكتوراه   العراقية  ،

، ضمن مراحل دورة حي�اة ا$س�رة سھاد اسماعبل عبد هللا ، تحليل العومل المؤثره في اختيار الوحدة السكنيه ) ٧(
جامعة بغداد ، مركز التخطيط الحض�ري وا$قليم�ي ، ) غ م (في اجزاء مختاره من مدينة بغداد ، رسالة ماجستير 

  .٢٥م ،ص ١٩٩٠
  . ٣٦١م ،ص١٩٨٥ونس حمادي علي ، مبادىء علم الديموغرافيه ، مطابع جامعة الموصل ،ي) ٨(
  . ٤١٧م ص٢٠٠٧وزارة التخطيط ، المجموعة ا$حصائية السنويه ، )٩(
م ، المرحل�ة الثاني�ة ، التقري�ر النھ�ائي ٢٠١٥لغاي�ة ع�ام  لمدين�ة بغ�داد امانة بغداد ، مخطط التنمية الحضريه) ١٠(

  .٦ص
  .م ٢٠٠٦، ) ٦-٢(ز المركزي للتنمية وا$قتصاد ، جمھورية مصر العربيه ، جدول رقم الجھا) ١١(
م ، الموقع الرسمي على شبكة ا$نترنت ٢٠١٠المكتب المركزي ل=حصاء ، الجمھورية العربية السوريه ، ) ١٢(
.  
كلي�ة ) غ م (ماجس�تير حميد عليوي المح=وي ، التجديد الحض�ري لمدين�ة الرم�ادي المرك�ز الق�ديم ، رس�الة ) ١٣(

  . ٦٨م ص٢٠١٠في ھولندا ، فرع ا$نبار ،ا$داب ، الجامعة الحره 
ف�ي محافظ�ة ا$نب�ار ، ا$س�كان  الس�كاني خلي�ل اب�راھيم حم�د الف=ح�ي ، س�تراتيجية مواكب�ة النم�و -آ: ينظر ) ١٤(

  . ١٠٨م ، ص ٢٠١١نيه ، بغداد ن، ا$كاديمية العليا للدراسات العلمية وا$نسا) غ م (انموذجا ، رسالة ماجستير 
محم��د دل��ف احم��د ال��دليمي ، ا$س��س النظري��ة والتطبيقي��ة لتق��دير الحاج��ة والعج��ز ، مجل��ة جامع��ة  -ب               

  . ٨٠م ،ص٢٠٠٢ا$نبار للعلوم ا$نسانية وا$قتصاديه ،العدد الثاني ،
ر العلمي��ة الدولي��ة للتش��ر والتوزي��ع اس��س ومف��اھيم ، ال��داالتخط��يط الحض��ري  خل��ف حس��ين عل��ي ال��دليمي ، )١٥(

                                                   . ١٤٢م،ص ٢٠٠٢،عمان،
)٣(جدول ملحق   

م ١٩٩٧ – ١٩٨٧السكنية حسب امت=ك ا�سر لھا في مدن محافظة ا$نبار لعامي  توزيع الوحدات  

 ت

ا$عوام                                             
 المدينة

 م١٩٩٧ م١٩٨٧

 ملكية الوحدات السكنيه ملكية الوحدات السكنيه  

لك ا$سر التي تمت المدينة
 مسكن

ا$سر التي 
 $تمتلك مسكن

ا$سر  المجموع
التي 

تمتلك 
 مسكن

ا$سر التي 
$تمتلك 
 مسكن 

 المجموع

ايجار او ( )ايجاراوغيره(  
 )غيره

 ٢٠٥٢٩ ٧٢٥٩ ١٣٢٧٠ ١٤٣٩٨ ٤٥٦٩ ٩٨٢٩ الرمادي ١
 ٣٢٧٥ ٨٦٥ ٢٤١٠ ٢٦٥٥ ٨١٦ ١٨٣٩ الحبانيه ٢
 ٤٤٣٠ ٨٤٩ ٣٥٨١ ٣١٩٢ ٦٩٨  ٢٤٩٤ ھيت ٣
 ١١٥٦ ٤٤٥ ٧١١ ١١٣٥ ٥٦٥ ٥٧٠ بيسهك ٤
 ١٧٦٨٣ ٣٨٦٦ ١٣٨١٧ ١٢٠٣٥ ٣٤١٩ ٨٦١٦ الفلوجه ٥
 ١٠٥٤ ٣٠٩ ٧٤٥ ٧٢٢ ١٧٣ ٥٤٩ الكرمه ٦
 ١٧٦ ٧٠ ١٠٦  ١٠٥ ٨٨ ١٧ العامريه ٧
 ٤٧٠ ١٠٠ ٣٧٠ ٢٨٣ ٨٩ ١٩٤ الصق=ويه ٨
 ١٣٩٥ ٣٥٠ ١٠٤٥ ١٤٣٣ ٤١٩ ١٠١٤ عنه ٩
 ١٠٤٨ ٢٠٦ ٨٤٢ ٨٩٤ ٢٠٦ ٦٨٨ راوه ١٠
 ٤٤٧١ ١٥٢٥ ٢٩٤٦ ٣٨٤٥ ١٤٥٨ ٢٣٨٧ هحديث ١١
 ٨٨٨ ١٤٨ ٧٤٠ ٨١٥ ١٣٤ ٦٨١ بروانه ١٢
 ١٩٨٣ ٧٠٧ ١٢٧٦ ١٢٣٠ ٥٠٩ ٧٢١ الرطبه ١٣
 ٢٦ ٢٥ ١ صفر صفر صفر الوليد ١٤
 ٤١ ١٣ ٢٨ ٣٣ ٦ ٢٧ النخيب ١٥
 ٤٨٨٢ ١١٠٤ ٣٧٧٨ ٣٠٧١ ٦٥٦ ٢٤١٥ الفائم ١٦



  مجلة جامعة ا�نبار للعلوم ا�نسانية
 ٢٠١٢ -  حزيران   - ثاني العدد ال

   ١١٩                                       ا+سكان الحضري في محافظة ا�نبار وافاقة المستقبلية
 د احمد حسن عواد. ا  م

 ١٥٧٧ ١٣٤٩ ٢٢٨ ٣٦١ ٢٨٧ ٧٤ العبيدي ١٧
 ٦٥٠٨٤ ١٩١٩٠ ٤٥٨٩٤ ٤٦٢٠٧ ١٤٠٩٢ ٣٢١١٥ المجموع

 
ح ٢جدول م١٩٩٧ &٤ح ص٢جدول ١٩٨٧عمل الباحث اعتمادا على التعدادات السكانية لعامي : المصدر 

٣ص  
  

ل�عوام         توزيع الوحدات  السكنية حسب مادة البناء ونوعھا في حضر محافظة  ا�نبار
  م٢٠١٠، ١٩٩٧، ١٩٨٧

  
  السنوات

  نوع مادة
 سكنيةبناء الوحدة ال

١٩٨٧  
مجموع الوحدات 

 السكنية

١٩٩٧   
مجموع الوحدات 

 السكنية

٢٠١٠  
مجموع 
الوحدات 
 السكنية

  دار
  
  شقة
  

  دار طين
  

  صريفة أو كوخ
  

  خيمة أو بيت شعر
  
  كرفان
  
  أخرى
  

 غير مبين

٤٠٤٠٢  
  
١٩٦٣  

  
١٧٢  
  
١٥  
  
٢٢  
  
٤٠٩  
  
١٠٠  
  
٦٧٢ 

٥٥٥٧٢  
  
١٦٩٨  

  
٢٣٩٩  

  
٢٠  
  
٢١  
  
٣٩١  
  
١٦١  
  
١٧٦ 

٨٤٦٧٠  
  
٢٥٧٦  

  
٣٥٨٩  

  
٤٠  
  
٤٠  
  
٥٥٢  
  
٢٧٦  
  
٢٩٠ 

 
 

  ٤٣٧٥٥  المجموع
 

٦٠٤٣٨  
 

٩٢٠٣٣ 

   ١٩٩٧، ١٦ح ص٤جدول ١٩٨٧ عمل الباحث با$عتماد على نتائج التعدادات : المصدر
  .)غير منشوره(  م٢٠١٠، ١١ح ص٤جدول

 
 
 
 
 



  مجلة جامعة ا�نبار للعلوم ا�نسانية
 ٢٠١٢ -  حزيران   - ثاني العدد ال

   ١٢٠                                       ا+سكان الحضري في محافظة ا�نبار وافاقة المستقبلية
 د احمد حسن عواد. ا  م

  
ا�نبار  توزيع الوحدات السكنية حسب عدد غرف النوم في الوحدة السكنية لحضر محافظة )٥(جدول ملحق 

  م٢٠١٠، ١٩٩٧، ١٩٨٧لWعوام 
 م٢٠١٠              م١٩٩٧              م١٩٨٧                ا�عوام   

  مجموع  
  الوحدات        

  السكنية  
 وحدة   

  مجموع    
  غرف النوم  

 غرفة     

  مجموع  
  الوحدات        

  السكنية  
 وحدة   

  مجموع    
  غرف النوم  

 غرفة     

  مجموع  
  الوحدات        

  السكنية  
 وحدة   

  مجموع    
  غرف النوم  

 غرفة     
 غرف النوم 

  غرفة واحدة
  غرفتان

  غرف٣
  غرف٤
  غرف٥
  غرف٦
  غرف٧
  غرف٨
  غرف٩

 غرف١٠

٨٢٦٧  
١٧١٤٩  
١٠١٤١  

٥٥٦٦  
١٧٨٦  

٥٣٢  
١٥٢  

٧١  
١٧  
٧٤ 

٨٤٦٧  
٣٤٢٩٨  
٣٠٤٢٨  
٢٢٢٦٤  

٨٩٣٠  
٣١٩٢  
١٠٦٤  

٥٦٨  
١٥٣  
٧٤٠ 

٧٩٤٠  
٢١٧٦٥  
١٣٩٥٩  

٩٥٠٣  
٣٥٣٣  
١٩٦٣  

٨٠٥  
٤٩٩  
١٩١  
 ----- 

٧٩٤٠  
٤٣٥٣٠  
٤١٨٧٧  
٣٨٠١٢  
١٧٦٦٥  
١١٧٧٨  

٥٦٢٥  
٣٩٩٢  
١٧١٩  
٢٦١٠ 

١٢٠٦٤  
٣٤٢٥٥  
٢١٢٦٧  
١٣٦٧٨  

٥٣٨٧  
٢٨٣٨  
١١٦٦  

٧٢٠  
٢٦٦  
٣٦٨ 

١٢٠٦٤  
٦٨٥٠٤  
٦٣٨٠١  
٥٤٧١٢  
٢٦٩٣٥  
١٧٠٢٨  

٨١٦٢  
٥٧٦٠  
٢٣٩٤  
٣٦٨٠  

 
 ٢٦٣٠٤٠ ٩٢٠٣٣ ١٧٤٧٥٨ ٦٠٤٣٨ ١٠٩٨٩٤ ٤٣٧٥٥ المجموع

ح ١٥جدول    ١٩٩٧، ٦٣ح ص١٥جدول ١٩٨٧ عمل الباحث با�عتماد على نتائج التعدادات : المصدر      
 .)غير منشوره( م ٢٠١٠، ٥٦ص
  

توزيع الوحدات السكنية حسب عدد الغرف الكلية في الوحدة السكنية لحضر محافظة ا�نبار  )٦(جدول ملحق
  م٢٠١٠&١٩٩٧&١٩٨٧لWعوام 

 م٢٠١٠               م١٩٩٧                م١٩٨٧                 ا�عوام    

  مجموع      
  الوحدات    
  السكنية    
 

مجموع الغرف     
  الكلية     

  
     

  مجموع          
  الوحدات    
  السكنية    

      

مجموع الغرف     
  الكلية     

  
   

  مجموع          
  الوحدات    
 السكنية    

مجموع الغرف   
  الكلية     

  
 الغرف   

  غرفة واحدة
  غرفتان  
  غرف٣  
  غرف٤  
  غرف٥  
  غرف٦  
  غرف٧  
  غرف٨  
  غرف٩  
فاكثر           ١٠ 

 غير مبين

٣٠٥  
٢٧١٤  
٦٦٩٤  

١٠٢٠٤  
٩٧٧٦  
٦١٤٣  
٤١٦٢  
١٦٦٧  

٨١٣  
١٢٣٢                
 ------ 

٣٠٥  
٥٤٢٨  

٢٠٠٨٢  
٤٠٨١٦  
٤٨٨٨٠  
٣٦٨٥٨  
٢٩١٣٤  
١٣٣٣٦  

٧٣١٧  
١٢٣٢٠          

 ------ 

١٧١  
٢٨٠٣  
٩٦٨٥  

١٥٤٢٣  
١٥١٩٠  

٨٦٢٦  
٥٠٩١  
٢٠٣٧  

٨٠٦  
٦٠١            

٥ 

١٧١  
٥٦٠٦  

٢٩٠٥٥  
٦١٦٩٢  
٧٥٩٥٠  
٥١٧٥٦  
٣٥٦٣٧  
١٦٢٩٦  

٧٢٥٤  
٦٠١٠           
 ------ 

٢٧٦  
٤٣٤٣  

١٤٧٧٥  
٢٣٤٧٨  
٢٣٠١٨  
١٣٠٦٨  

٧٨٢٣  
٣١٢٩  
١١٩٦  

٩٢٠               
٧ 

٢٧٦  
٨٦٨٦  

٤٤٣٢٥  
٩٣٩١٢  

١١٥٠٩٠  
٧٨٤٠٨  
٥٤٧٦١  
٢٥٠٣٢  
١٠٧٦٤  

٩٢٠٠            
 -------- 

 ٤٤٠٤٥٤ ٩٢٠٣٣ ٢٨٩٤٢٧ ٦٩٤٣٨ ٢١٤٥٢١ ٤٣٧٥٥ المجموع

ح ١٣جدول١٩٩٧، ٥٧ح ص١٣جدول  ١٩٨٧عمل الباحث با�عتماد على نتائج التعدادات السكانية:المصدر
  ).غير منشوره(م ٢٠١٠،   ٥٠ص



  مجلة جامعة ا�نبار للعلوم ا�نسانية
 ٢٠١٢ -  حزيران   - ثاني العدد ال

   ١٢١                                       ا+سكان الحضري في محافظة ا�نبار وافاقة المستقبلية
 د احمد حسن عواد. ا  م

        
  

  )٧(جدول ملحق
خدمات الماء والكھرباء في حضر محافظة ا$نبار ل=عوام  توزيع الوحدات السكنية حسب تجھيز

  م٢٠١٠&١٩٩٧&١٩٨٧
  م١٩٨٧        السنوات       

  
مجموع الوحدات      

  السكنية     
  

  م١٩٩٧        
  
  مجموع الوحدات 

 السكنية      

  م٢٠١٠    
  

  مجموع الوحدات
 السكنية      

نوع وحالة    
 التجھيز

  
   

   
   

   
 

اء
لم
ت ا
ما
خد

 

  اسالة ماء
  

  حنفية عامة
  

سواقي 
  وانھار

  
  بئر ارتوازي

  
 اخرى

٤١٠٩٦  
  

١١٤١  
  

٥١٥  
  
٣٤  

  
٩٩٦ 

٥٧٩١٢  
  

١٤٦٦  
  

٢٠٦  
  

١٢٤  
  

٧٣٠ 

٨٨٣٢٦  
  

٢١٠١  
  

٣١٢  
  

١٩٢  
  

١١٠٢ 

 ٩٢٠٣٣ ٦٠٤٣٨ ٤٣٧٥٥ المجموع         

  
   

   
 

ت 
ما
خد اء
رب
كھ
ال

 

  مجھز    
  

 غير مجھز

٤٣٠٤٣  
  

٦٧٤ 

٦٠٠٨٤  
  

٣٥٤ 

٩١٤٨٠  
  

٥٥٣ 

 ٩٢٠٣٣ ٦٠٤٣٨ ٤٣٧٥٥ المجموع       

             
جدول   ١٩٩٧،،٤٦ح ص١١جدول    ١٩٨٧الباحث با$عتماد على نتائج التعدادات :المصدر 

   ).غير منشوره(م ٢٠١٠،  ٤٦-٤٥ح ص١٢
  

 


