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 0202-0202العجز الدكني المتوقع في مجينة تكريت 
 م. د. سعجي عبجهللا أحمج

 جامعة تكريت/ كلية اآلداب/ قدم الجغرافية التطبيقية
 (73/6/7272، قبل لمشذخ في  77/4/7272)قجم لمشذخ في 

 المدتخلص 
تعج مذكمة الدكغ في العخاق برػرة عامة ومشصقة الجراسة بذكل خاص مغ أبخز السذاكل التي     

يعاني مشيا البمج ، وعمى الخغع مغ االجخاءات والسبادرات التي اعتسجتيا الجولة لحل تمظ السذكمة مغ 
خاءات لع بشاء السجسعات الدكشية وتػزيع قصع االراضي او تػفيخ قخوض االسكان ، إال أن تمظ االج

تقجم حمػل جحرية لتمظ السذكمة ، ومغ ىحا السشصمق جاء مػضػع البحث الحي ييجف الى ايجاد حمػل 
جحرية لسذكمة الدكغ مغ خالل االعتساد عمى استخاتيجية شاممة ليحا السػضػع تكػن كفيمة بالقزاء 

ي مجيشة تكخيت بمغ عمى أزمة الدكغ بذكل نيائي ، تػصمت الجراسة الى ان العجد الدكشي العجدي ف
( وحجة 4952( وحجة سكشية وبعجد كمي بمغ )889( وحجة سكشية ، مقابل عجد نػعي بمغ )4267)

( وحجة سكشية ، بيشسا بمغ حجع 22247) 7232-7272سكشية، وعجد الػحجات السصمػب بشاءىا لمسجة 
السقتخحات لحل  وحجة سكشية ، وقجمت الجراسة عجد مغ (4923) 7232العجد الدكشي الستػقع عام 

في السحافطة يتكػن مغ عجد مغ التخررات يزع  لإلسكانىحه السذكمة مشيا تذكيل مجمذ أعمى 
الخصط والدياسات االسكانية لسعالجة العجد الدكشي ، ودعع صشجوق االسكان والتسػيل السرخفي 

ػقفة في السجيشة ودعع الرشاعات الدكشية وخاصة بالقصاع الخاص ، واكسال السذاريع االسكانية الست
مخيحة  وبأقداطوخاصة مجسع الذقق الدكشية في حي القادسية وتػزيعو عمى اصحاب الجخل السحجود 

 .مجسعات اخخى عمى غخار ىحا السذخوع  ألنذاءوالتخصيط 
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ABSTRACT 

The housing problem in Iraq in general, and the study area in particular, is one 

of the most prominent problems that the country suffers from, and despite the 

measures and initiatives adopted by the state to solve this problem of building 

housing complexes, distributing plots of land or providing housing loans, 

these measures did not provide radical solutions. To that problem, and from 

this standpoint came the topic of research that aims to find radical solutions to 

the housing problem by relying on a comprehensive strategy for this The 

issue is capable of eliminating the housing crisis permanently, the study found 

that the numerical housing deficit in Tikrit reached (4062) housing units, in 

exchange for a qualitative deficit of (889) housing units and a total deficit of 

(4951) housing units, and the number of units required to be built for the 

period 2020-2030 (11047) housing units, while the size of the expected 

housing deficit in 2030 reached (4913) housing units, and the study made a 

number of proposals to solve this problem, including the formation of A 

higher council for housing in the governorate consists of a number of 

specializations that set housing plans and policies to address the housing 

deficit, support the housing fund and bank financing, support housing 

industries, especially in the private sector, complete the stalled housing 

projects in the city, especially the apartment complex in the Qadisiyah 

neighborhood, and distribute it to those with limited income and in 

comfortable installments. And planning to construct other complexes similar 

to this project. 
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 المقجمة 
تعج مذكمة الدكغ مغ السذاكل االساسية لمذعػب ، ليحا تيتع بيا معطع الجول الستقجمة ، إذ تعصى 
االفزمية عمى مذكمة الزسان االجتساعي واالقترادي وعمى السدألة التعميسية ومدألة استعساالت 

إن مذكمة الدكغ ليدت سيمة ، بل ، ا وعمى تكاليف السعيذة االساسية االرض الحزخية وتخصيصي
الجولية عسمية شاممة ومعقجة وىي ليدت حجيثة العيج ، ونطخا ألىسيتيا فقج شخحت في السؤتسخات 

وأعصاىا أىسية  2976ومشيا مؤتسخ السدتػششات البذخية الحي عقج في مجيشة استكيػلع عام 
جات الدكشية كسا في استخاتيجية لكػن الديادة الستػقعة في حجع الدكان كبيخة تفػق الديادة في عجد الػح

يان حجع العجد وب 7272وفي ىحا البحث تع دراسة الػاقع االسخي والدكشي لعام ، مجيشة تكخيت 
الدكشي فييا وعمى مدتػى االحياء الدكشية ، ثع بيان التػقعات السدتقبمية لحجػم االسخ والدكغ وعجد 

، مع بيان عجد لتكػن لكل اسخة وحجة سكشية  7232الػحجات الدكشية السصمػب بشاءىا لغاية عام 
كان ، ومع ىحا فديكػن % لمد7% سشػيًا لمدكغ و3الػحجات الدكشية الستػقعة وبسعجل افتخاضي 

% سشػيا لمػصػل 5-4ىشاك عجد سكشي في السجيشة مسا يدتػجب رفع معجالت الشسػ الدكشي الى 
الى اليجف بامتالك كل اسخة وحجة سكشية وذلظ بػضع خصة اسكانية جادة وىادفة مع تدييل بشاء 

رشاعات الدكشية ، وىحا السجسعات الدكشية لحوي الجخػل الػاشئة واالىتسام بالتسػيل االسكاني وال
 يعشي تشذيط القصاع الدكشي وىػ مغ القصاعات االقترادية السيسة .

 مذكلة البحث  -أواًل:
 – 7272يسكغ صياغة مذكمة البحث بالسقػلة التالية ) ىشاك عجد سكشي في مجيشة تكخيت لمسجة 

 ( ، وفي ضػء ذلظ يسكغ صياغة عجد مغ السذاكل الثانػية وىي : 7232
 م ؟ 7232والعجد الستػقع لعام  7272حجع العجد الدكشي في مجيشة تكخيت لعام ىػ  ما -2
 ؟ 7232 – 7272ما ىػ حجع التبايغ والتساثل في مقجار العجد بيغ االحياء الدكشية لمسجة  -7
 ؟ 7232 – 7272ىي اسباب العجد الدكشي الحالي والستػقع لمسجة  ما -3

 فرضية البحث  -ثانيًا :
% مغ مجسػع الػحجات الدكشية عام 72العجد الدكشي في مجيشة تكخيت بـ يسكغ تقجيخ حجع  -2

 اذا استسخت نفذ العػامل السؤثخة في وجػد العجد الدكشي . 7232% عام 75و 7272
 . 7232 – 7272يتبايغ حجع العجد الدكشي بيغ االحياء بحدب حجػم سكانيا ونسػىع لمسجة  -7
 .  7272ىشاك عجة متغيخات مؤثخة في العجد الدكشي في مجيشة تكخيت لعام  -3
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 أهمية البحث ودوافعه ومبرراته  -ثالثا:
 تعج مذكمة الدكغ مغ السذاكل االساسية لمذعػب وتحتل اىسية خاصة بالشدبة لإلندان واالسخة ،

لتي يعتسجىا الجغخافيػن كستغيخات تختيب أىسيتيا الشدبية في السختبة الخامدة مغ بيغ الستغيخات ا وجاء
 ، وليحا تعج مؤشخًا مغ مؤشخات الخفاه االجتساعي . (2)اساسية لقياس نػعية الحياة االندانية

وقج تبايشت اآلراء ووجيات الشطخ حػل تفديخ الػاقع الدكشي والسذكمة الدكشية ، فسشيع مغ يعدوىا الى 
قزايا تتعمق بالتسػيل وآخخيغ الى عجم وجػد سياسات اسكانية ىادفة وواضحة السعالع والى الشسػ 

مة في بشاء الػحجات الدكاني السختفع ، والى قزايا اقترادية فيسا يخز ارتفاع اسعار السػاد السدتخج
. ومغ أىع  (7)وحجات سكشية لياالدكشية ، والى انخفاض دخػل عجد مغ االسخ والتي ال تدتصيع بشاء 

 السبخرات ليحا البحث ىي :
 يعج الدكغ مؤشخًا مغ مؤشخات قياس الفقخ في العخاق والسحافطة . -2
 خ.% تقخيبًا لجى بعس االس52إن االنفاق عمى ايجاد الدكغ ما يقجر بـ  -7
معطع التسػيل االسكاني في العخاق بفائجة سشػية مسا يحخم الكثيخ مغ االسخ عمى عجم االستفادة  -3

 مشو .  
 منهجية البحث والتقنيات المدتخجمة  -رابعا :

بحدب االحياء  7272دراسة الػاقع الدكشي في مجيشة تكخيت مغ حيث عجد الػحجات الدكشية لعام  -2
 الدكشية .

، ومع بيان عجد الػحجات الدكشية  7272ػم االسخ في السجيشة لعام وحج دراسة الػاقع االسخي  -7
 الرالحة لمدكغ وغيخىا والدكغ العذػائي . 

 -وكسا يمي : 7272استخخاج العجد الدكشي في السجيشة لعام  -3
 العجد الدكشي العجدي ، وىػ الفخق بيغ عجد االسخ وعجد الػحجات الدكشية في كل حي. -أ 
 ، وىػ كل الػحجات الدكشية غيخ الرالحة لمدكغ والدكغ العذػائي .العجد الدكشي الشػعي  -ب 
 العجد الدكشي الكمي ، وىػ مجسػع العجديغ الدكشي العجدي والشػعي في كل حي . -ج 
 7232 – 7272تع استخخاج عجد الػحجات الدكشية السصمػب بشاءىا في مجيشة تكخيت لمسجة  -د 

 : (3)باستخجام السعادلة التالية
 ن ( xط = س/ م س + ع ) م ن 

 حيث أن :
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 . 7232- 7272ط : عجد الػحجات الدكشية السصمػب بشاءىا خالل السجة 
 سشة اليجف . 7232سشة االساس و  7272س : حجع الديادة الدكانية لمسجة 
 . 7232م س : متػسط حجع االسخة عام 

 . 7272ع : حجع العجد الدكشي الستػقع في السجيشة عام 
 . 7232 – 7272معجل االنجثار الدشػي السقجر في الػحجات الدكشية خالل السجة م ن : 

 ن : عجد الدشػات بيغ سشة االساس واليجف .
في مجيشة تكخيت وأحياءىا تع استخجام القانػن  7232حجع العجد الدكشي الستػقع لعام ولتقجيخ  -ه

 : (4)التالي
 حيث أن :   ق –ك = )ح + ط ( 

 7232الدكشي الستػقع في السجيشة لعام ك = العجد 
  7232ح = الخصيج الدكشي في السجيشة لعام 

  7232- 7272ط = حجع الػحجات الدكشية السصمػب بشاءىا لمسجة 
  7232ق = عجد الػحجات الدكشية الستػقعة  في السجيشة لعام 

 : (5)معجل العجد الدكشي ويدتخخج باستخجام السعادلة التالية -و
 

 x 022                     معجل العجز الدكني = 
 

 موقع منطقة الجراسة وحجودها  -خامدا:
تتسثل الحجود السكانية بسػقع مجيشة تكخيت الستسثل بحجود الترسيع االساسي لمسجيشة وفق الخخائط 

، إذ تستج حجودىا مغ جامعة تكخيت شساال الى حي العػجة جشػبا ،  7227والتراميع القصاعية لعام 
كشي حي س 27وتتكػن مغ  (2مػصل غخبا ونيخ دجمة شخقا خخيصة )–ومغ الصخيق الدخيع بغجاد 

34)( ، وتتحجد فمكيًا بالعخوض شبو السجارية بيغ دائختي عخض 7خخيصة )
 

°           )
( شخقا ،                 ( و )             ( شسااًل وخصي شػل)               و)

وتبخز أىسية مجيشة تكخيت كػنيا مخكدًا لسحافطة صالح الجيغ والتي تقع الى الذسال الغخبي مغ مجيشة 
 . (6)كع772كع ، والى الجشػب مغ مجيشة السػصل بسدافة  282بغجاد بسدافة 

 

 العجز السكني 

 عدد الوحدات السكنية 
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 ( 0خريطة )
 موقع مجينة تكريت

 
 م.   7222السرجر: باالعتساد عمى خارشة العخاق اإلدارية، وخارشة محافطة صالح الجيغ، وخارشة مجيشة تكخيت لعام  السرجر :
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 (7خخيصة )
 مجيشة تكخيت بحدب االحياء الدكشية 

 
 .م7222السرجر: باالعتساد عمى خارشة العخاق اإلدارية، وخارشة محافطة صالح الجيغ، وخارشة مجيشة تكخيت لعام  السرجر :
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 الواقع الدكاني والدكني في مجينة تكريت  -سادسًا:
  0202الواقع الدكاني لمجينة تكريت لعام  -0

مغ مجسػع سكان % 8,6( ندسة ويسثل 235487) 7272بمغ عجد الدكان في مجيشة تكخيت لعام 
يتػزعػن برػرة متبايشة عمى ،  (7)% مغ مجسػع سكان الحزخ في السحافطة29,2السحافطة ، و 

% مغ مجسػع 27,3( ندسة ويسثل 73438أحيائيا ، إذ احتل حي القادسية السختبة االولى وبػاقع )
% مغ 27,3ويسثل ( ندسة 26664( ، وجاء بالسختبة الثانية حي الجسعية وبػاقع )2سكانيا ججول )

% مغ مجسػع 27,7ندسة ويسثل  26579مجسػع سكانيا ، وحي شيذيغ بالسختبة الثالثة وبػاقع 
% مغ 2,9ندسة ويسثل 2729سكانيا ثع تتجرج بقية االحياء وصػاًل الى أدناىا حي الػحجة وبػاقع 

راضي الدكشية التي مجسػع سكان السجيشة ، وىحا التبايغ يعػد الى مداحة االحياء ومجى تػفخ قصع اال
وجاء ارتفاع حجع سكانيا خالل ىحا العام ألنيا أصبحت مػقعًا حت بالتػسع وزيادة عجد سكانيا ،سس

جاذبًا لكثيخ مغ االسخ الشازحة مغ مشاشق السحافطة االخخى كالريشية وبيجي لالستقخار اآلمغ نػعًا 
 ما . 

 7272يت لعام ( التػزيع العجدي لمدكان واالسخ في مجيشة تكخ 2ججول )
 % عجد االسخ % عجد الدكان االحياء ت
 3.6 816 3.5 4742 الحارة الججيجة 2
 3.7 839 3.8 5148 القمعة 7
 3.8 868 3.9 5284 صالح الجيغ 3
 12.2 2763 12.2 16529 شيذيغ 4
 9.6 2181 9.5 12873 الحي العرخي  5
 3.6 813 3.6 4877 البمجيات 6
 2.4 541 2.5 3387 العػجة 7
 12.3 2777 12.3 16664 الجسعية 8
 7.4 1671 7.4 10026 السعمسيغ 9
 2.3 519 2.3 3117 التحخيخ 22
 2.4 542 2.4 3254 الذيجاء 22
 17.4 3931 17.3 23438 القادسية 27
 2.4 542 2.4 3253 الزباط 23
 0.9 207 0.9 1219 الػحجة 24
 11.3 2552 11.3 15309 الدىػر 25
 2.6 581 2.5 3387 الجامعة 26
 2.2 499 2.2 2981 الجيػم 27

 100 22642 100 135488 السجسػع
 ، بيانات غيخ مشذػرة. 7272السرجر: وزارة التخصيط والتعاون االنسائي ، الجياز السخكدي لإلحراء ، دائخة احراء صالح الجيغ ، بيانات عغ الدكان والدكغ لعام 
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 0202تكريت لعام الواقع االسري في مجينة  -7
% مغ مجسػع االسخ في 8,8( اسخة وتسثل 77647) 7272عجد االسخ في مجيشة تكخيت لعام بمغ 

متػسط حجع االسخة في مجيشة تكخيت اسخة / ندسة ، وذلظ لكػن  6( وبستػسط 2السحافطة )ججول 
أقل مغ متػسط حجع االسخ في السحافطة العتبارات الخرػبة الدكانية ومتغيخاتيا السؤثخة عمييا في 
السشاشق الحزخية ، أما عمى مدتػى االحياء الدكشية فقج احتل حي القادسية السختبة االولى في عجد 

عيا في السجيشة ، فيسا احتل حي الجسعية % مغ مجسػ 27,4ويسثل اسخة  3932االسخ إذ بمغت 
% وىكحا وصػاًل الى ادناىا في حي الػحجة وبػاقع 27,3اسخة ويسثل  7777السختبة الثانية وبػاقع 

 % مغ مجسػع االسخ في السجيشة وبحدب حجػم الدكان في كل حي سكشي .2,9اسخة ويسثل  727

 0202الواقع الدكني في مجينة تكريت لعام  -3
( ، الغالبية 7( وحجة سكشية )ججول 28242) 7272ػحجات الدكشية في مجيشة تكخيت لعام بمغ عجد ال

% مغ مجسػعيا ، مقابل 89,7( وحجة سكشية وتسثل 26287ىي وحجات سكشية مدتقمة وبػاقع )
% مغ مجسػعيا ، أما الػحجات الدكشية الغيخ 5,9وحجة سكشية مغ نسط الذقق الدكشية وتسثل  2264

% مغ مجسػعيا ، اما عمى مدتػى االحياء 4,9وحجة سكشية وتسثل  889فبمغت صالحة لمدكغ 
الدكشية ، فيي مػزعة برػرة متبايشة وبحدب مداحة األحياء الدكشية وحجػم سكانيا واسخىا ، إذ 

( وحجة سكشية وتسثل 3273احتل حي القادسية السختبة االولى في عجد الػحجات الدكشية البالغة )
ا وذلظ لدعة الحي وارتفاع عجد سكانو وإسخه ، بيشسا جاء حي الجسعية بالسختبة % مغ مجسػعي27,6

% مغ مجسػعيا ، وصػاًل الى أدناىا في حي الػحجة 23,8( وحجة سكشية وتسثل 7489الثانية وبػاقع )
 ( 3% مغ مجسػعيا ججول )2,9وحجة سكشية وبػاقع  287

 7272أنساط الػحجات الدكشية في مجيشة تكخيت لعام   (7ججول)
 % العجد نسط الػحجة

 89,7 16087 وحجات سكشية صالحة
 5,9 1064 شقق سكشية

 4,9 889 عذػائيات وكخفانات وتجاوزات ومجمخة )*(
  100 18040 السجسػع

 ، غيخ مشذػرة . 7272 السرجر: مجيخية احراء صالح الجيغ ، بيانات عغ الػاقع الدكاني والدكشي لعام
)*( : يقرج بيا كل الػحجات الدكشية غيخ الرالحة وتدكغ مغ قبل اسخ مياجخة وفي وحجات سكشية مجمخة برػرة 

 جدئية أو كمية .
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 (3ججول)
 7272أنساط الػحجات الدكشية في مجيشة تكخيت بحدب االحياء الدكشية لعام 

 % غيخ صالحة % شقق % صالحة % الػحجات االحياء
 2.4 21 1.8 19 3.2 519 3.1 559 الحارة الججيجة

 2.4 21 1.5 16 3.5 558 3.3 595 القمعة
 2.5 22 1.8 19 3.3 536 3.2 577 صالح الجيغ

 6.0 53 9.0 96 12.9 2070 12.3 2219 شيذيغ
 5.1 45 3.6 38 10.5 1685 9.8 1768 الحي العرخي 

 3.0 27 1.5 16 3.7 588 3.5 631 البمجيات
 4.4 39 1.1 12 2.0 328 2.1 379 العػجة
 6.0 53 6.8 72 14.7 2364 13.8 2489 الجسعية
 3.1 28 4.6 49 7.7 1240 7.3 1317 السعمسيغ
 2.8 25 1.5 16 2.1 338 2.1 379 التحخيخ
 2.5 22 1.7 18 2.2 357 2.2 397 الذيجاء
 42.1 374 50.8 541 14.0 2258 17.6 3173 القادسية
 6.3 56 1.5 16 1.9 307 2.1 379 الزباط
 0.3 3 0.7 7 1.1 172 1.0 182 الػحجة
 7.6 68 9.0 96 12.2 1965 11.8 2129 الدىػر
 0.0 0 1.5 16 2.5 399 2.3 415 الجامعة
 3.6 32 1.6 17 2.5 403 2.5 452 الجيػم

 100 889 100 1064 100 16087 100 18040 السجسػع
% 

  
89.2 

 
5.9 

 
4.9 

 ، غيخ مشذػرة . 7272السرجر: مجيخية احراء صالح الجيغ ، بيانات عغ الػاقع الدكاني والدكشي لعام  
أما بالشدبة لمػحجات الدكشية غيخ الرالحة فطيخت برػرة متبايشة في االحياء الدكشية وتخاوحت بيغ 

%( وذلظ لػجػد عجد 47,2( وحجة سكشية في حي القادسية وتسثل )374%( في حي الجامعة و)2)
سية مغ الػحجات الدكشي غيخ السكتسمة ومتخوكة مشح عجة سشيغ كسا في الذقق الدكشية في حي القاد

مقابل االقدام الجاخمية لمصمبة ، أما القدع االخخ فيي وحجات مجمخة بدبب دخػل االرىاب الى السجيشة 
 كسا في حي العػجة .
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  0202العجز الدكني في مجينة تكريت لعام  -سابعا:
 العجز الدكني العجدي  -0

وحجة  4627، إذ بمغ  7272ويعشي الفخق بيغ عجد االسخ وعجد الػحجات الدكشية في السجيشة لعام 
ويسثل أكثخ مغ ربع الػحجات الدكشية % مغ مجسػع الػحجات الدكشية 75,5( ويسثل 4سكشية ججول )

 7224وذلظ لستغيخات عجيجة مشيا الطخوف التي مخت بيا السجيشة مشح دخػل عرابات االرىاب عام 
مع وجػد وحجات سكشية دمخت لغاية تحخيخىا وتػقف االعسار والبشاء الدكشي ألكثخ مغ ثالث سشػات ، 

بدبب االرىاب أيزًا مسا رفع معجالت العجد في السجيشة ، وىحا العجد العجدي يتبايغ بيغ االحياء 
وحجة سكشية في حي القادسية وبحدب  758وحجة سكشية في حي الػحجة و 75الدكشية ، وتخاوحت بيغ 

 حجػم االحياء السداحية وحجػم سكانيا .
 يالعجز الدكني النوع -0

وحجة سكشية  889ويعشي الػحجات الدكشية غيخ الرالحة لمدكغ ، اذ بمغ عجدىا في مجيشة تكخيت    
( ، واغمبيا ىي 4ججول) 7272% مغ مجسػع الػحجات الدكشية في مشصقة الجراسة لعام 5,9وتسثل 

يدكشيا الشازحػن مغ مجن السحافطة االخخى وما تدسى  وحجات سكشية مبشية مغ الصيغ أو كخفانات
بالعذػائيات السػجػدة في أشخاف السجيشة الغخبية والجشػبية أو لقجميا وىي وحجات متيخئة لقجميا 
بحدب عسخ البشاء ، وىشاك تبايشًا بحدب االحياء الدكشية وتخاوحت بيغ الخالية في حي الجامعة 

 ، إذ يزع أكبخ مجسع لمذقق الدكشية غيخ السكتسمة لحج اآلن .  وحجة سكشية في حي القادسية 374و

  0202كلي في مجينة تكريت لعام الالعجز الدكني  -0
% مغ 32,4( وحجة سكشية ويسثل 5492) 7272بمغ حجع العجد الكمي في مجيشة تكخيت لعام 

التي مخت بيا  مجسػع الػحجات الدكشية في السجيشة ، وىػ معجل مختفع لعػامل كثيخة مشيا الطخوف
السجيشة والتي تع ذكخىا سابقًا واليجخة نحػ السجيشة مغ مجن اخخى لكػنيا السخكد االداري لمسحافطة 
ويتػفخ االمغ واالستقخار فييا ، مع وجػد مذاريع سكشية استثسارية في السجيشة لكشو لع يعالج االسخ 

تدكغ في مشاشق اخخى مغ  ذات الجخػل السحجودة ، عمسًا أن ىشاك اسخ عجيجة في السجيشة
السحافطات لطخوف عجيجة وإذا عادوا ستطيخ مذكمة الدكغ واضحة في السجيشة وتدبب بارتفاع اسعار 

( تطيخ لشا أربع مدتػيات 3( والخخيصة )4بجالت االيجار ، ومغ خالل تحميل معصيات الججول )
 متبايشة لسعجالت العجد الكمي في السجيشة وكاآلتي :
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 ول المدتوى اال 
% فأقل( ويزع أربعة أحياء ىي ) حي 72ويذسل االحياء ذات العجد الدكشي الكمي السشخفس )

 .(% 25,8% وحي الجيػم 29,7% وحي الدىػر 23,5% وحي الػحجة 27,3الجسعية 
 المدتوى الثاني 

% ويزع أربعة أحياء 76 – 72,2الستػسط وتتخاوح بيغ  الكمي ويذسل االحياء ذات العجد الدكشي
 %( 75,7% وحي البمجيات 77,9مسيغ % وحي السع72,9% وحي العرخي 72,6ىي )حي شيذيغ 
 المدتوى الثالث 

% ويزع خسدة أحياء 37 – 76,2ويذسل االحياء ذات العجد الدكشي الكمي السختفع وتتخاوح بيغ 
% وحي القادسية 32,8% وحي الذيجاء 32,8% وحي التحخيخ 32,6سكشية وىي ) حي القمعة 

 % ( . 78,6% وحي الجامعة 78,8
 المدتوى الرابع 

% فأكثخ ويزع أربعة أحياء سكشية وىي 37,2ويذسل االحياء ذات العجد الدكشي الكمي السختفع ججًا 
% وحي الزباط 37,7% وحي العػجة 36,2،% وحي صالح الجيغ 34) حي الحارة الججيجة 

% ( لكػنيا ال تتػفخ فييا أراضي ججيجة لمتخريز أو أحياء عانت مغ الجمار بدبب العسميات 42,4
 العدكخية .

 ( 4ججول )
 7272معجالت العجد الدكشي الكمي في مجيشة تكخيت لعام  

 االحياء
عجد 
 االسخ

 عجد الػحجات
 الدكشية

العجد 
 العجدي

العجد 
 الشػعي

العجد 
 الكمي

معجل العجد 
 الكمي %

 34.1 278 21 257 559 816 الحارة الججيجة
 31.6 265 21 244 595 839 القمعة

 36.1 313 22 291 577 868 صالح الجيغ
 21.6 597 53 544 2219 2763 شيذيغ

 20.9 458 45 413 1768 2181 الحي العرخي 
 25.7 209 27 182 631 813 البمجيات
 37.2 201 39 162 379 541 العػجة
 12.3 341 53 288 2489 2777 الجسعية
 22.9 382 28 354 1317 1671 السعمسيغ
 31.8 165 25 140 379 519 التحخيخ
 30.8 167 22 145 397 542 الذيجاء
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 28.8 1132 374 758 3173 3931 القادسية
 40.4 219 56 163 379 542 الزباط
 13.5 28 3 25 182 207 الػحجة
 19.2 491 68 423 2129 2552 الدىػر
 28.6 166 0 166 415 581 الجامعة
 15.8 79 32 47 452 499 الجيػم

 30.4 5491 889 4602 18040 22642 السجسػع
 (3،  2السرجر: باالعتساد عمى بيانات الججوليغ )
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 (3خخيصة )
 7272التػزيع الجغخافي لمعجد الدكشي الكمي في مجيشة تكخيت لعام  

 
 ( 4السرجر : باالعتساد عمى بيانات ججول )
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 0202ني المتوقع في مجينة تكريت لعام كالعجز الد -ثامنا:
في مجال الدكغ ووجػد عجد سكشي كبيخ فقج أخحت الحكػمات والجيات السدؤولة عغ  نطخًا لمسعانات

ىحا القصاع معخفة الحاجة السدتقبمية مغ ىحه الػحجات ، وىي ضخورة بانت تخصط ليا ويذسل ىحا 
التخصيط معخفة جػانب عجيجة مشيا تقجيخ حجع العجد الدكشي الحالي ، أي في سشة االساس ألي 

ة مغ الػحجات الدكشية الشاجسة عغ الشسػ جاحالتخصيط لو ، ومغ ثع معخفة ال يع يخادقمإمجيشة أوو 
بعج معخفة حجع االنجثار الدشػي في الػحجات الدكشية لتمظ ،  (8)الدكاني بيغ تمظ الدشة واليجف

شاء السجيشة الحي يتأثخ بجسمة مغ العػامل مشيا عسخ الػحجات الدكشية وضخوف السشاخ والتخبة ومػاد الب
تحػيل عجد مغ الػحجات الدكشية  لتمظ الػحجات ، كع أن التشافذ االستعساالت داخل السجيشة قج يؤدي

مغ سكشية الى تجارية كسا يجخي في السشصقة القخيبة مغ السشصقة السخكدية في السجيشة ، أو تحػيل 
، إذ يتع تحػيل  بعس الػحجات الدكشية الكبيخة الى وحجات سكشية أصغخكسا يحجث في حي القادسية

الػحجة الدكشية الى ثالث وحجات أصغخ لالستفادة مشيا لألبشاء أو لإليجار ، وليحا قجر بعس الباحثيغ 
 . (9)عاماً  72% مغ مجسػع الػحجات الدكشية خالل 72أن ندبة االنجثار الدشػي بـ 

 0202حجم الوحجات الدكنية المطلوب بناءها في مجينة تكريت لغاية  -0
 7272( سيكػن عجد الػحجات الدكشية السصمػب بشاءىا في السجيشة لمسجة 5مغ خالل بيانات الججول )

( وحجة سكشية ، وكان عجد الػحجات الدكشية السصمػب بشاءىا بدبب الشسػ 22247) 7232 –
% سشػيًا لتمظ 7% بفخض 46,6( وحجة سكشية تسثل 5246) 7232-7272الدكاني خالل السجة 

( وحجة سكشية 422جد الػحجات السصمػب بشاءىا بتأثيخ االنجثار في الػحجات الدكشية )السجة ، وع
% ، وىشاك 49,7وتسثل  7272وحجة سكشية بتأثيخ العجد الستخاكع عام  5492% ، مقابل 3,7وتسثل 

% مغ 7وحجة سكشية في حي الػحجة وتسثل خ، 77تبايشًا عمى مدتػى االحياء الدكشية وتخاوحت بيغ 
% مغ 28,7وحجة سكشية في حي القادسية وتسثل  7267الػحجات الدكشية السصمػب بشاءىا و مجسػع

ليربح  7232-7272وحجة سكشية سشػيًا خالل السجة  2224مجسػعيا ،وبالتالي فأنشا نحتاج لبشاء 
وىي وحجات كبيخة وذات كمف عالية وتحتاج الى تػسع في الترسيع االساسي لكل اسخة وججة سكشية 

شة واستحجاث أحياء اخخى واكسال بشاء القصع الدكشية الفارغة الستػاججة داخل االحياء الدكشية في لمسجي
السجيشة ، مع مخاعاة مشح القخوض والقصع الدكشية لمسػضفيغ مغ أصحاب الجخل السحجود الحيغ ال 

الدكغ يدتصيعػن اكسال وحجاتيع الدكشية دون القخوض السيدخة ، مع خجمة االسخ التي تدتػشغ 
 2264العذػائي وخاصة في أحياء القادسية والدىػر والتحخيخ ، إذ بمغ عجد السداكغ العذػائية حػالي 

 . (22)ندسة أغمبيع مغ الػحجات االدارية االخخى مشيا بيجي والريشية 7762مدكغ يقصشيا 
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 (5ججول )
 7232-7272الػحجات الدكشية السصمػب بشاءىا في مجيشة تكخيت لمسجة 

 % السجسػع العجد الستخاكع االنجثار بتأثيخ الشسػ ءاالحيا
 4.5 502 278 16 208 الحارة الججيجة

 4.5 501 265 16 220 القمعة
 4.7 521 313 17 191 صالح الجيغ

 11.3 1252 597 47 608 شيذيغ
 8.9 979 458 41 480 الحي العرخي 

 3.7 404 209 16 179 البمجيات
 3.0 331 201 10 120 العػجة
 9.0 996 341 44 611 الجسعية
 7.1 786 382 36 368 السعمسيغ
 2.6 290 165 11 114 التحخيخ
 2.7 297 167 11 119 الذيجاء
 18.7 2062 1132 65 865 القادسية
 3.2 349 219 11 119 الزباط
 0.7 77 28 4 45 الػحجة
 9.9 1095 491 43 561 الدىػر
 2.8 306 166 12 128 الجامعة
 2.7 299 79 10 210 الجيػم

 100.0 11047 5491 410 5146.0 السجسػع
 ( 4السرجر: تع حدابو باالعتساد عمى معادلة الشسػ الدكشي وحجع االنجثار وججول )

  0202حجم الوحجات الدكنية المتوقعة في مجينة تكريت عام  -0
أعمى معجل لمشسػ الدكاني % سشػيا وىػ 3بافتخاض أن معجل الشسػ الدكشي في مجيشة تكخيت سيكػن 

وبديادة  7232وحجة سكشية عام  74274% سشػيا ، وبحلظ سيكػن ىشاك 7الستػقع الحي سيبمغ 
( ، وىشاك تبايشًا مكانيا لعجد الػحجات الدكشية 6ججول ) 7272وحجة سكشية عغ عام  6234مصمقة 

وحجة سكشية في حي  4757وحجة سكشية في حي الػحجة و 744في االحياء الدكشية ، تتخاوح بيغ 
 القادسية .
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  0202حجم العجز الدكني المتوقع في مجينة تكريت عام  -0
( وحجة سكشية ويسثل 4923) 7232مغ الستػقع أن يبمغ العجد الدكشي الستػقع في مجيشة تكخيت لعام 

( ، أي أن خسذ عجد االسخ 6ججول ) 7232% مغ مجسػع الػحجات الدكشية في السجيشة عام 72,3
السجيشة ال تسمظ وحجة سكشية ، وليحا يدتخعي مغ الجوائخ السخترة تشذيط الشسػ الدكشي في في 

% لسعالجة العجد الدكشي عغ شخيق اتخاذ عجة خصػات وقخارات تيجف الى 3السجيشة برػرة تفػق 
وحجة سكشية في حي الػحجة ويسثل  25ذلظ ، وىشاك تبايشا في حجػم العجد الدكشي تتخاوح بيغ 

 % .73,2وحجة سكشية في حي القادسية ويسثل  983و% 6,2

 (6ججول )
 7232العجد الدكشي الستػقع في مجيشة تكخيت عع 

 االحياء
الخصيج 

 الدكشي )ح(
الػحجات الدكشية 

 ح + ط السصمػب بشاءىا )ط(

الػحجات الدكشية 
الستػقعة عام 

 % ق –) ح + ط(  )ق( 7232
 41.7 312 749 1061 502 559 الحارة الججيجة

 37.5 299 797 1096 501 595 القمعة
 42 325 773 1098 521 577 صالح الجيغ

 21 498 2973 3471 1252 2219 شيذيغ
 16 378 2369 2747 979 1768 الحي العرخي 

 22.3 189 846 1035 404 631 البمجيات
 39.8 202 508 710 331 379 العػجة
 4.5 150 3335 3485 996 2489 الجسعية
 19.2 338 1765 2103 786 1317 السعمسيغ
 31.7 161 508 669 290 379 التحخيخ
 30.5 162 532 694 297 397 الذيجاء
 23.1 983 4252 5235 2062 3173 القادسية
 43.3 220 508 728 349 379 الزباط
 6.1 15 244 259 77 182 الػحجة
 13 371 2853 3224 1095 2129 الدىػر
 29.7 165 556 721 306 415 الجامعة
 23.9 145 606 751 299 452 الجيػم

 20.3 4913 24174 29087 11047 18040 السجسػع
 ( 5,4السرجر : باالعتساد عمى بيانات الججوليغ )
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 أسباب العجز الدكني في مجينة تكريت  -تاسعًا:
 الدابقة .التبايغ بيغ معجالت الشسػ االسخي والدكشي في السجيشة خالل السجد  -2
الطخوف الدياسية واالمشية وعجم االستقخار وخاصة فتخة دخػل عرابات داعر االرىابي ، إذ  -7

 كانت تخمػ مغ البشاء الدكشي مع الجمار الحي لحق في عجد كبيخ في الحجات الدكشية .
عجم وجػد خصة اسكانية واضحة السعالع وىادفة مغ حيث تػزيع قصع االراضي الدكشية والتسػيل  -3

 سرخفي ، إذ يػجج آالف االسخ التي لع تدتمع قصع اراضي سكشية مشح عذخ سشػات تقخيبا .ال
معطع االستثسار في السجيشة يخرز لحوي الجخل العالي الرتفاع اسعار الػحجات الدكشية في  -4

 السجيشة مسا يؤدي الى عجم شسػل االسخ مغ ذوي الجخل السحجود .
مميػن ديشار عخاقي  42-32مفة الػحجة الدكشية التي تتجاوز ارتفاع اسعار مػاد البشاء وبالتالي ك -5

 في أوشأ الكمف .
اىسال بعس السذاريع التي يبجأ العسل بيا ووصمت الى مخاحل متقجمة مثل مجسع القادسية  ،  -6

 .قمل مغ كمف بشاء الػحجات الدكشيةوعجم وجػد مذاريع اخخى مساثمة والن االنتاج الكبيخ ي
 حات االستنتاجات والمقتر 

 االستنتاجات  -أواًل :
% 75,5( وحجة سكشية وتسثل  4627) 7272بمغ العجد الدكشي العجدي في مجيشة تكخيت لعام  -2

 مغ مجسػع الػحجات الدكشية فييا مع تبايغ ىحا العجد بيغ االحياء الدكشية .
مجسػعيا % مغ 5,9ويسثل  7272وحجة سكشية في السجيشة لعام  889بمغ العجد الدكشي الشػعي  -7

 مع تبايغ بيغ االحياء الدكشية .
% 32,4( وحجة سكشية وتسثل 5492) 7272بمغ العجد الدكشي الكمي في مشصقة الجراسة لعام  -3

 مغ مجسػع الػحجات الدكشية في السجيشة مع تبايشو بيغ االحياء الدكشية .
( وحجة  22247) 7232-7272ستبمغ عجد الػحجات الدكشية السصمػب يشاءىا في السجيشة لمسجة  -4

وحجة سكشية لتعػيس عغ  5246، مشيا  7232سكشية ليكػن لكل اسخة وحجة سكشية في العام 
وحجة سكشية  5492% مغ مجسػعيا ، مقابل 46,6الشسػ الدكاني خالل ىحه السجة ويسثل 

وحجة سكشية الشاجسة عغ االنجثار في  422% ، مقابل 49,7ويسثل  7272لتعػيس العجد لعام 
 %  .3,7الدكشية خالل السجة وتسثل  الػحجات
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% 3وبافتخاض الشسػ الدكشي  7232مغ الستػقع ان يكػن عجد الػحجات الدكشية في السجيشة عام  -5
 . 7272وحجة سكشية عغ عام  6234( وحجة سكشية وبديادة  74274)

( وحجة 4923) 7232مغ الستػقع أن يكػن حجع العجد الدكشي الستػقع في مجيشة تكخيت عام  -6
% مغ مجسػع الػحجات الدكشية ، أي ىشاك اسخة مغ بيغ خسدة اسخ ال 72,3سكشية وتسثل 

 تستمظ وحجة سكشية .
 المقترحات  -ثانيًا:

تذكيل مجمذ أعمى في السحافطة تحت مدسى )السجمذ األعمى لإلسكان في السحافطة ( يتكػن  -2
مغ عجد مغ التخررات مشيا اليشجسية واالدارية والسالية والجغخافي واالقترادية ( يزع الخصط 

 والدياسات االسكانية لسعالجة العجد الدكشي في السحافطة. 
الدكشية لكل الدكان في السحافطة مسغ يذسميع  وضع خصط مدتقبمية لتػزيع قصع االراضي -7

 القانػن ، ومغ االسخ التي ال تستمظ وحجة سكشية أو قصع أو سبق أن استمع مغ الجولة .
 دعع صشجوق االسكان والتسػيل السرخفي بحيث تحرل كل اسخة عمى قخض بشاء بجون فائجة . -3
قخار اسعارىا وتشذيط عسمية بشاء دعع الرشاعات الدكشية وخاصة بالقصاع الخاص لمعسل عمى است -4

 الػحجات الدكشية .
 الجعع واالىتسام باألسخ ذات الجخل السحجود التي ال تدتصيع بشاء وحجات سكشية ليا . -5
اكسال السذاريع االسكانية في السجيشة ومشيا مجسع الذقق الدكشية في حي القادسية وتػزيعو عمى  -6

ة التخصيط إلنذاء مجسعات اخخى عمى غخار ىحا أصحاب الجخل السحجود وبأقداط مخيحة ومحاول
 السذخوع . 

انذاء مخكد بحثي في جامعة تكخيت يقػم بأجخاء البحػث الالحقة مغ خالل البحػث لبشاء وحجات  -7
 سكشية ذات كمف واشئة وبسػاد بجيمة ذات كمف أقل وخخائط لػحجات سكشية بكمف قميمة . 

 الهوامش 
( سعجي دمحم صالح الدعجي ، دمحم خالز رواف حدغ ، مزخ خميل العسخ ، جغخافية االسكان ، 2)

 .  769، ص 2992مصبعة دار الحكسة ،
( مزخ خميل العسخ ، قياس تجاعي السػروث العسخاني الحزخي ) اسذ ومشيج ( ،كمية التخبية ، 2) 

 . 5، ص 7222جامعة تكخيت ، 
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ن وعالقتو بالدكغ في محافطة صالح الجيغ ، اشخوحة دكتػراه ، كمية ( نجع عبجهللا احسج ، الدكا3)
 . 98، ص 7226التخبية ، جامعة تكخيت ،

( نجالء عبجهللا دمحم ، مذكمة الدكغ في العخاق ، رسالة ماجدتيخ ، كمية االدارة واالقتراد ، جامعة 4) 
 . 78،ص 2982بغجاد ،

خة في اعجاد السخصط االساسي لسجيشة بغجاد ، ( سخمج غانع سمسان كػكد ، االصالة والسعاص5)
 . 94، ص 7222اشخوحة دكتػراه ، مخكد التخصيط الحزخي واالقميسي ، جامعة بغجاد ،

( صبخي فارس الييتي ، شحرات مغ كتب التخاث عغ الػاقع الجيػستخاتيجي لسجيشة تكخيت ، نجوة 6) 
 .  272، ص 2992 تكخيت ودورىا في احياء التخاث العمسي ، جامعة بغجاد ،

 – 2947( نجع عبجهللا احسج ،ثػرة خصاب عمي ، التغيخات الجيسغخافية لدكان مجيشة تكخيت لمسجة 7)
 .  275، ص 7272، 7، ج 3، العجد  78، مجمة جامعة تكخيت لمعمػم االندانية ، السجمج 7232

عة جامعة البرخة ، ( دمحم صالح عبجالقادر ، السجخل الى التخصيط الحزخي واالقميسي ، مصب8)
 .  227،ص2986البرخة ، 

( صفاء عبجالكخيع احسج االسجي ، السذاكل العسخانية لمشسػ الحزخي ، رسالة ماجدتيخ ، مخكد 9)
 .  732،ص 2985التخصيط الحزخي واالقميسي ، جامعة بغجاد ، 

تكخيت وسامخاء ،  ( فاشسة ابخاهيع شعسة الجوري ، تحميل جغخافي لالستيصان العذػائي في مجيشة10) 
 . 79، ص 7228نية ، جامعة تكخيت ،اشخوحة دكتػراه ، كمية التخبية لمعمػم االندا

 المرادر 
نجع عبجهللا ، الدكان وعالقتو بالدكغ في محافطة صالح الجيغ ، اشخوحة دكتػراه ، كمية ، احسج  -2

 .7226التخبية ، جامعة تكخيت ،
 – 2947التغيخات الجيسغخافية لدكان مجيشة تكخيت لمسجة ثػرة خصاب عمي ،  نجع عبجهللا ،، احسج  -7

 .7272، 7، ج 3، العجد  78السجمج  ، مجمة جامعة تكخيت لمعمػم االندانية ،7232
صفاء عبجالكخيع احسج ، السذاكل العسخانية لمشسػ الحزخي ، رسالة ماجدتيخ ، مخكد ، االسجي  -3

 . 2985التخصيط الحزخي واالقميسي ، جامعة بغجاد ، 
فاشسة ابخاهيع شعسة ، تحميل جغخافي لالستيصان العذػائي في مجيشة تكخيت وسامخاء ، ، الجوري  -4

 .7228اشخوحة دكتػراه ، كمية التخبية لمعمػم االندانية ، جامعة تكخيت ،
سعجي دمحم صالح ، دمحم خالز رواف حدغ ، مزخ خميل العسخ ، جغخافية االسكان ، ، الدعجي  -5

 . 2992، مصبعة دار الحكسة



 2227(، لسنة 2، العدد )71جملة أحباث كلية الرتبية األساسية ، اجمللد 

College of Basic Education Researchers Journal 

ISSN: 7452-1992 Vol. (17), No.(2), (2021) 

 

7711 
 

مزخ خميل ، قياس تجاعي السػروث العسخاني الحزخي ) اسذ ومشيج ( ،كمية التخبية ، ، العسخ  -6
 .7222جامعة تكخيت ، 

دمحم صالح ، السجخل الى التخصيط الحزخي واالقميسي ، مصبعة جامعة البرخة ، ، عبجالقادر  -7
 . 2986البرخة ، 

العخاق ، رسالة ماجدتيخ ، كمية االدارة واالقتراد ، نجالء عبجهللا ، مذكمة الدكغ في ، دمحم   -8
 .2982جامعة بغجاد ،

سخمج غانع سمسان ، االصالة والسعاصخة في اعجاد السخصط االساسي لسجيشة بغجاد ، ، كػكد   -9
 .   7222اشخوحة دكتػراه ، مخكد التخصيط الحزخي واالقميسي ، جامعة بغجاد ،

ب التخاث عغ الػاقع الجيػستخاتيجي لسجيشة تكخيت ، صبخي فارس ، شحرات مغ كت، الييتي   -22
 .    2992نجوة تكخيت ودورىا في احياء التخاث العمسي ، جامعة بغجاد ، 

 


