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 م(2021_ 2001التباين المكاني لنمو سكان محافظة نينوى للمدة )
 

        منيب مشعان أحمد الدوري   مها عبدهللا حسين الراشدي                               
 اإلنسانية كلية التربية للعلوم  جامعة تكريت            جامعة تكريت كلية التربية للعلوم االنسانية

 ( 9/9/2022، قبل للنشر  2022/ 8/8)قدم للنشر 
 

 الملخص

, وتوزيع السكان حسب حافظة نينوى واتجاهاته ومعدالتهبراز صورة التباين المكاني لنمو سكان ميهدف البحث الى ا  
النسبيةاأل وكثافتهم  تركزهموأ  قضية  ونسبة  أ نماطها  وتبرز  النمو  ,  لهمية  في   يكشف  كونه  السكاني  السكانية  التغيرات 

جل وضع الخطوط العامة  الضرورية لالستعانة بها من أالماضي والحاضر والمستقبل والذي يوفر للمخططين البيانات  
النمو السكاني    صبحية والعمرانية وحتى الصحية لذلك أ قتصادلتنموية في شتى مجاالت الحياة األللبرامج التخطيطية ا

الظو  أمن  التي  عليها جغرافاهر  الى كد  الدراسة  السكان, وتوصلت  تباين  يو  السكاني  وجود  المحافظة  للنمو  للمدة    في 
ا  2021_2001) النمو أ( نتيجة الزيادة الطبيعية وحركة الهجرة من والى المحافظة,  المدة  ذ وصل معدل  قصاه  في 

وا  %2,7والبالغ)  2011_  2001 المدة (  في  تب%2,1الى)  2021_ 2011  نخفض  وجود  عن  البحث  وكشف  اين (, 
حتوى قضاء الموصل على أكبر تجمع سكاني في المحافظة لمدة الدراسة  ا    اذ  قضية,واضح في معدالت النمو بين األ

ا  %52,4( و)  %52,1( و)%47,5وبنسبة) بلغت) ( من  المحافظة, وبكثافة سكانية  ,  2كم  \( نسمة265,9جمالي سكان 
نس369,8و) و)2كم  \مة(  نسمة466,4,  )2كم  \(  بلغت  تركز  وبنسبة  و)17,8%,  و)20,1%(  لألعوام  6,7%(   )

وذلك    2021,2011,2001 القضاء  هذا  في  يتمركزون  تقريبا  المحافظة  سكان  نصف  أن  يعني  وهذا  التوالي,  على 
باال   الترفيهية  أو  التعليمية  أو  الصحية  الخدمات  كانت  سواء  الخدمات  توفر  الى  بسبب  الدوائر  ضافة  أغلب  وجود 

 الحكومية مما جعل القضاء يتمتع بعنصر الجذب السكاني. 

  افة السكانية, سكان محافظة نينوى , الكثالنمو السكاني الكلمات الدالة:_
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Abstract 

The research aims to highlight the image of spatial disparity in the growth of the 

population of Nineveh Governorate, its trends and rates, the distribution of the population 

according to districts, their relative density, patterns, and the percentage of their 

concentration ,Development  in various areas of economic, urban and even health life, so 

population growth has become one of the phenomena emphasized by population 

geographers. 2001_ 2011 amounting to (2.7%) and decreased in the period 2011-2021 to 

(2.1%), and the research revealed a clear discrepancy in growth rates between districts, as 

the Mosul district contained the largest population gathering in the governorate for the 

duration of the study at a rate of (47.5) %), (52.1%) and (52.4%) of the total population of 

, and (369.8) people / 2ensity of (265.9) people / kmthe governorate, with a population d

, with a concentration rate of (17.8%), (20.1%) and (6.7%) 2, and (466.4) people / km2km

for the years 2021, 2011, 2001 respectively, and this means that almost half of the  

population of the governorate is concentrated in this district, due to the availability of 

services, whether health, educational or recreational services, in addition to the presence 

of most government departments, which made the district enjoy an element of population 

attraction.                            

Keywords:_population growth, population density, population of Nineveh Governorate:   

 

   _المقدمة

هتمام بهذا الجانب نتيجة  من فروع الجغرافية البشرية, وزاد األهمية بارزة ضأ السكانية    تحتل الدراسات  
, ومايعكسه في الحاضر والمستقبل, ويعد النمو السكاني من  السالب النمو السكاني سواء الموجب ام  

منها   يعاني  التي  المشاكل  من  بالعديد  لعالقته  السكان,  جغرافية  تعالجها  التي  المهمة  الموضوعات 
والسكن والخدمات  كالغذاء  النمو    السكان  ويعد  الحياة,  مجاالت  على  تنعكس  اثار  من  ومايتركه 

كبيرة عند وضع السياسات السكانية فهو المحور االساسي الذي تدور حوله  السكاني موضوع ذا أهمية 
همية في عمليات  الت, وهذه البحوث والدراسات ذات أ الكثير من الدراسات والبحوث في مختلف المجا

رهم العنصر  التخطيط لذلك يتطلب معرفة تامة بالسكان وحجمهم ونموهم وكثافتهم ونسبة تغيرهم باعتبا
و بحث يكون الهدف المتوخي منها هو  ة, ألن أي دراسة أجتماعيالحياة األقتصادية واألالمتغير في  



 عدد خاص باملؤمتر العلمي الدويل الرابع / الدراسات التارخيية واجلغرافية 

Special Issue of the Fourth International Scientific Conference / Historical and Geographical Studies 
 ISSN: 7452-1992, (2022) 

 
 

909 
 

ي  المكانية أل , ومن ثم التنمية والتي تبحث عن العالقات واالتباطات  ومستقبال    خدمة االنسان حاضرا  
 ظاهرة جغرافية, ومن هذه الظواهر ظاهرة النمو السكاني.

 همية البحث _ أ

بد  البحث  موضوع  التي حصلت يهتم  السكاني  النمو  معدالت  في  التغيرات  نينوى    راسة  محافظة  في 
كثر الوسائل حيوية فيما له صلة م(, والذي يعد من أ2021_2001لمدة)قضية محافظة نينوى ل وفي أ

بالكيفيه التي يتوزع بها السكان في المحافظة ومعرفة تغيرهم الطبيعي والحركي والتركيبي والتي من  
خاللها يمكن التعرف على قدرات السكان ومؤهالتهم االقتصادية واالجتماعية والصحية في المستقبل  

  واقتصاديا    ساهم في تطوير حياة السكان معيشيا  ووضع الحلول لكثير من المشاكل السكانية والتي ت
 ا.وثقافي  

 _ هدف البحث 

  نماطها عددي والنسبي والكثافة السكانية وأيهدف البحث الى دراسة معدالت النمو السكاني وتوزيعه ال
جل الوصول الى نتائج دقيقة يمكن عن طريقها  أقضيتها من  على مستوى المحافظة وعلى مستوى أ

  جتماعية.لسكان سواء كان من الناحية األقتصادية أو األع اعادة توزي ا  

 _ مشكلة البحث 

تمثل الخطوة األولى من خطوات البحث العلمي, الن التحديد الدقيق للمشكلة يعني الوضوح بالرؤية  
بالنسبة للغرض من البحث وهو خطوة مهمة في سير باقي خطوات البحث, ولما كانت مشكلة البحث 

 غير مجاب عنه, فقد تمثلت مشكلة البحث بالسؤال األتي:  سؤاال  

 (" 2021_ 2001تجاه وتباين لنمو سكان محافظة نينوى للمدة )"هل يوجد ا  

 فرضية البحث _ 

باين  رتفاع مع وجود تعدد السكان في محافظة نينوى يتجه نحو اال  حجم و   ان  تكمن فرضية البحث ب  
 . م2021_2001قضيته التسع للمدة لمعدالت النمو السكاني بين أ

 _ هيكلية البحث  
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بدراسة حجم السكان ونموه في    هتماألول ا   تتضمن هيكلية البحث االطار النظري للبحث, والمبحث 

  كثافة السكان ونسبة تركزهمبدراسة  هتم, أما البحث الثاني فا  م(2021_2001محافظة نينوى للمدة)

 .م(2021_2001في محافظة نينوى للمدة )

 _ حدود منطقة الدراسة

 _ الحدود المكانية 1

وتشدددغل  ,حيويدددا   سدددتراتيجيا   تعدددد محافظدددة نيندددوى مدددن المحافظدددات العراقيدددة المهمدددة والتدددي تشدددكل موقعدددا  
محافظة نينوى الجزء الشمالي الغربي من العراق, وتشترك بحدود دولية مع الجمهورية العربيدة السدورية 
مدن جهددة الغدرب, أمددا مددن األجدزاء األخددرى فتشدترك مددع بدداقي المحافظدات العراقيددة والمتمثلدة فددي جزئهددا 

فتحددها محافظدة كركدوك  الشمالي بمحافظة دهوك, والجزء الشرقي محافظة أربيل, أمدا جزؤهدا الجندوبي
ومحافظدددة صدددالح الددددين ومحافظدددة األنبدددار, أمدددا بالنسدددبة الدددى الموقدددع الفلكدددي فهدددي تقدددع ضدددمن دائرتدددي 

, وبالنسبة لخطوط الطول فهدي تنحصدر بدين خطدي طدول  ( شماال  537. 40~و    535.  30  ~عرض )  
 يدددددة لموقدددددع منطقدددددةك( تمثدددددل الحددددددود الجغرافيدددددة والفل1, والخارطدددددة)( شدددددرقا  544. 15~و  545 .25~) 

 .الدراسة
 
  _ الحدود الزمانية2

م( مددددع األعتمدددداد بشددددكل رئيسددددي علددددى البيانددددات 2021_2001حددددددت الدراسددددة بالمدددددة الزمنيددددة مددددن )
 , لكونها تشمل جميع سكان منطقة البحث.م(2021_2001المتوفرة لألعوام)السكانية 

 
 
 
 
 
 
 
 



 عدد خاص باملؤمتر العلمي الدويل الرابع / الدراسات التارخيية واجلغرافية 

Special Issue of the Fourth International Scientific Conference / Historical and Geographical Studies 
 ISSN: 7452-1992, (2022) 

 
 

911 
 

 موقع محافظة نينوى من العراق   (1خارطة )

  
 

 
 
 
 
 

خريطة العراق االدارية  :باإِلعتماد على ةالمصدر: من عمل الباحث

 . ArcGis10.7وباستخدام برنامج  ,1:1000000بمقياس
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 المبحث األول 
 م( 2021_ 2001حجم السكان ونموه في محافظة نينوى للمدة )

يقصد بحجم السكان هو عدد االفراد الذين يمكن عدهم في مكان معين وفي وقت محدود, وتكمن  
عن العامل السكاني في قوة الدولة ومكانتها السياسية,  في معرفة حجم القوى العاملة, فضال   أهميته  

 .(1) ولكن لحجم السكان من جهة أخرى يفرض مسؤوليات كبيرة على الدولة
فدال يقتصددر علدى الزيدادة فقدط بدل يشددتمل النمدو علدى الزيدادة والنقصدان فددي  السدكاني أمدا النمدو

حجددم حجدم السدكان عبددر مراحدل زمنيددة متبايندة, وهددو لفظدة تطلدق للداللددة علدى التغيددر الدذي يطددرأ علدى 
سدا  فدي الزيدادة الطبيعيدة ى عاملين رئيسدين يمدثالن الحجدر األعل ساسا  السكان, وتعتمد دراسة النمو أ

صدطلح كان وهما )الوالدات التي تمثل عامل التزايد( )والوفيات التدي تمثدل عامدل التنداق (   وقدد ا  للس
مدا الهجدرة فتتمثدل ل مددة معيندة بالزيدادة الطبيعيدة, أعلى الفدرق بدين الدوالدات والوفيدات وخدال  ديموغرافيا  

صدددل ومنطقدددة منطقددة األلتزايددد أو التنددداق  بحسدددب بالزيددادة الغيدددر طبيعيددة ويتحددددد تةثيرهدددا عددادة فدددي ا
ويعددد النمددو السددكاني مددن أبددرز الظددواهر الديموغرافيددة المميددزة فددي العصددر الحددديث ويمثددل  (2)الوصددول

يدد للبشرية وخاصة بالنسبة للشعوب النامية التي يزداد عدد سكانها بمعدل يفدوق معددل التزا  هاما    تحديا  
 التزايدد  ن المجتمدع السدكاني يتصدف بطبيعدة ديناميكية)متحركدة( يندتجفي التنمية االقتصادية فيها, أي أ

م تسدددن حجدددم السدددكان فدددي محافظدددة نيندددوى ا  ( ا  1( وشدددكل )1ونالحدددن مدددن خدددالل جددددول )والتنددداق ,  
أن عددد سدكان محافظدة  مددة الدراسدة, وتبدين مدن الجددول المدذكوربالتغير والتطور العدددي علدى طدول 

( من مجموع السدكان فدي العدراق %9,7( نسمة, وبنسبة مقدارها )2501447م بلغ )2001نينوى عام  
زيددادة  م, مسددجال  2011( نسددمة عددام 3269686( نسددمة, وارتفددع الددى )25565000والبددالغ عددددهم )

وانعكددس هددذا التغيددر علددى معدددل  ( %30,7( نسددمة, وبنسددبة تغيددر بلغددت )768239سددكانية مقدددارها )
م(, وبالمقابل بلغت نسدبة التغيدر السدكاني فدي 2011_2001( للمدة من )%2,7النمو السكاني البالغ )

ذه المدددة (, وتعددزى أسددباب الزيددادة لهدد%2,7) ( وبمعدددل نمددو قدددره  %30,6م )2011عمددوم العددراق عددام 
لمنطقة الدراسة هيا أن الحكومة العراقيدة لدم تتبندى سياسدة سدكانية واضدحة المعدالم وخاصدة مابعدد عدام 

) الخصدددوبة( و) تنظددديم االسدددرة(, بتخدددذت تددددابير تتعلدددق م, اذ لدددم يدددتم تشدددريع قدددوانين جديددددة او ا  2003

 
المندالوي,  (1) عبدالستار  السياسية(  حيدر حسين  الجغرافية  في  )دراسة  الليبية  الدولة  قوة  في  السكاني  العامل  , دور 

 . 37, ص 2006رسالة ماجستير )غير منشورة( كلية االداب, جامعة بغداد, 
العكيلي,  (2) فياض  عناد  للمدة   عدنان  قار  ذي  محافظة  في  وتغيرهم  السكان  توزيع  المالكي,  ماهود  اطخيخ    محمد 
 .  147ص 2012, 5, العدد2(, مجلة أداب ذي قار, المجلد 1997_ 1987_ 1977)
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, باالضددافة الددى عامددل واسددتمر العمددل بالتشددريعات السددابقة األمددر الددذي ابقددى معدددل الخصددوبة مرتفعددا  
فددي تبدداين النمددو السددكاني لتلددك المدددة.  ومددؤثرا   مهمددا   الهجددرة الداخليددة التددي كددان لهددا دورا   الهجددرة والسدديما  

( حيث بلغ عددد السدكان عدام 2021_2011ستمر الحجم السكاني بالزيادة في محافظة نينوى للمدة)وا  
( نسددمة, وبنسددبة تغيددر بلغددت 760320) ( نسددمة وبزيددادة سددكانية مطلقددة مقدددارها4030006) 2021

( وقد انعكس هذا األنخفاض في نسبة التغير السكانية علدى معددل النمدو الدذي الدذي انخفدض 23,2%)
م(, وبالمقابدددل فقدددد بلدددغ معددددل النمدددو السدددكاني فدددي 2011_2001( مقارندددة بالمددددة )%2,1أيضدددا الدددى )

لعددددراق والمحافظدددة الدددى األوضدددداع ( ويمكدددن ارجدددداع األنخفددداض فدددي معدددددل النمدددو فدددي ا%1,8العدددراق )
 مددن ثددالث محافظددات كانددت مددن ضددمنها السياسددية وتددردي األوضدداع األمنيددة وخاصددة بعددد سددقوط أكثددر

 .2014محافظة نينوى بجميع أقضيتها ووحداتها األدارية بيد العصابات األرهابية )داعش( عام 
 م(2021_2001السكاني خالل المدة )عدد السكان في محافظة نينوى ونسبة التغير  (1) جدول

 العراق  نينوى محافظة 
معدل   الزيادة  عدد السكان  السنة 

 النمو 
نسبة التغير  
 السكاني* % 

معدل   الزيادة  عدد السكان 
 النمو 

نسبة التغير  
 السكاني % 

2001 2501447 - - - 25565000 - - - 
2011 3269686 768239 2,7 30,7 33402567 7837567 2,7 30,6 
2021 4030006 760320 2,1 23,2 40150124 6747557 1,8 20,2 

وزارة التخطيط, الجهاز المركزي لألحصاء وتكنولوجيا المعلومات, مديرية احصاء نينوى, تقديرات سكان العراق    _:المصدر
 م) بيانات غير منشورة( 2021,  2011,  2004 للسنوات والمحافظات,

 
 
 

نسبة التغير السكاني = )*(   
العدد  في التعداد  الالحق −العدد  في التعداد  السابق 

العدد  في التعداد  السابق 
 X  100   

 شك         

 

 

 

 .178, ص1997, دار الثقافة والنشر والتوزيع, القاهرة, 8اسس علم السكان وتطبيقاته الجغرافية, ط سماعيل,ينظر: أحمد علي ا  _ 
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 م(2021_2001نينوى والعراق للمدة )حجم السكان في محافظة  (1ل )الشك     

 
 ( 1بيانات الجدول )لمصدر: ا 

 وشهدت المحافظة حركة نزوح جماعية قسرية كبيرة ويمكن تصنيفها الى ثالث اصناف وهي :_ 
 . %30( نسمة, وبنسبة 305437_ حركة مكانية خارجية بلغت )1
 .%41,6, وبنسبة ( نازحا  418215_ حركة مكانية داخلية الى المحافظات العراقية شملت )2
( نسددمة 276549_ حركددة مكانيددة محليددة ضددمن الوحدددات األداريددة فددي محافظددة نينددوى بلددغ حجمهددا )3

باالضافة الى حركدة الهجدرة خدارل العدراق والتدي كاندت علدى مسدتوى العدراق وخاصدة   (1)  %27,7وبنسبة  
( نسدمة 321604م )2013لسكان من هم في سن العمل, اذ بلغ عددد المهداجرين مدن العدراق عدام من ا

 نخفددداض معددددل النمدددو السدددكاني علدددى مسدددتوى العدددراق عامدددة  , وهدددذه األسدددباب جميعهدددا أسدددهمت فدددي ا   (2)
 .ومحافظة نينوى خاصة  

 

 
لسنة      (1) نينوى  لمحافظة  المخيمات  لسكان  المكانية  الحركة  مشعل,  فواز  غير  2017مشعل   ( ماجستير  رسالة   ,

 .  12, ص2021ية للعلوم االنسانية, جامعة الموصل, منشورة( , كلية الترب
الدول  ا    (2) العربية, مطبعة جامعة  الدولية  للهجرة  األقليمي  التقرير  والتنمية_  الدولية  الهجرة  واخرون,  الفرجاني  ينا  

 . 11م, ص 2014العربية, القاهرة, 
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 توزيع السكان_ 2
فيمدا بيدنهم, أي تقاسدموه علدى هدذا  ووزعده   وفرقده   التفريدق, وزع الشدق قسدمه    القسدمة,  يقصد بالتوزيع لغويدا  

, وتوزيدع السدكان هدو الطريقدة التدي ينتشدر فيهاالسددكان ( 1)األسدا , تفدرق الندا  وانتشدرو فدي عددة أمداكن
 توزيددع السددكان مدداهو اال عمليددة ديناميكيددة , اذا  (  2)ضددمن المكددان الطبيعددي الددذي يمكددنهم مددن األسددتقرار
بالخريطدة التدي  وثيقدا   ويرتبط توزيع السكان ارتباطا    مستمرة تختلف أسبابها ونتائجها في الزمان والمكان.

لمقدار األرض المةهولة بالسكان  واقعيا   اليمكن من دونها فهم وتصور هذا التوزيع, فهي تعطي انطباعا  
خدرائط التوزيدع لمنطقدة الدراسدة لبيدان , وسنوضدح ذلدك فدي (3)عن تمثيل تمركدز السدكان الصدحيح    فضال  

حجم التباين المكاني لسكان المحافظة للمدة المختارة , وهنالك جملة من العوامل الطبيعية والديموغرافية 
الي  كددان أم تركددزا   واألجتماعيددة المتداخلددة بشددكل متددرابط ومعقددد, وتددؤثر فددي تبدداين وتوزيددع السددكان تشددتتا  

ة مدددن دولدددة الدددى أخدددرى وحتدددى فدددي داخدددل الدولدددة الواحددددة, ومدددن هندددا يجدددد أقلددديم, وتختلدددف أهميتهدددا النسدددبي
الجغرافي نفسه أمام مهمة تحليل التباين المكاني لتوزيع السكان في ضوء تلك المؤثرات الفي فترة زمنية 

مددن عمليددة ديناميكيددة مسددتمرة تختلددف أسددبابها ونتائجهددا فددي الزمددان  متكددامال   معينددة فقددط بددل لكونهددا جددزءا  
 .(4)نوالمكا
  التوزيع العددي والنسبي للسكان _1:2

لدراسددة توزيددع السددكان أهميددة كبيددرة كددون التوزيددع عبددر الددزمن يكشددف لنددا التغيددر الحاصددل لددنفس المنطقددة, 
ويتبددين مددن معطيددات ,  (5)يكشددف لنددا التبدداين المكدداني مددابين منطقددة واخددرى لددنفس الددزمن والتوزيددع مكانيددا  

مابين أقضيتها وهذا شق طبيعي على اعتبار   ونسبيا    ( أن سكان محافظة نينوى متغيرة عدديا  2الجدول )
سددكان فقددد شددكل  ,أم ايجابيددا   أن حجددم السددكان هددو ديندداميكي وغيددر مسددتقر سددواء كددان هددذا التغيددر سددلبيا  

( مدددن اجمدددالي سدددكان العدددراق خدددالل مددددة %11,1( و)%10,5( و)%10,2محافظدددة نيندددوى نسدددبة مدددابين )
ن أبدرز مدايمكن مالحظتده مدن خدالل هدذا م(, وا  2021_2001الدراسة, وهي تحتل المرتبة الثانية للمددة)

التقرير السكاني أن الصورة التوزيعية لمراتب السدكان فدي محافظدة نيندوى بقيدت محتفظده بمرتبتهدا الثانيدة 
ضدطراب األوضداع السياسدية واألمنيدة فدي مع توزيع السكان لبداقي المحافظدات علدى الدرغم مدن ا    مقارنة   

 
   .391ابن منظور, لسان العرب, المجلد الثامن, دار الفكر, بيروت, ص  (1)

Donaid J.Bogue, Johnwily,Principles of Demography, Inc,New York,1996,P463.2_  
 . 85م, ص1985, بيروت, 3بيار جورل, جغرافية السكان , ترجمة سموح فوق العادة, منشورات عويدات, ط (3)

J.J Clarke, Population Geography, pergamon press ltd,oxford,1972,p.14                 _4 
Nada and Carl Haub, The future population foundation of India, Delhi, 20007, p6        -5 



 عدد خاص باملؤمتر العلمي الدويل الرابع / الدراسات التارخيية واجلغرافية 

Special Issue of the Fourth International Scientific Conference / Historical and Geographical Studies 
 ISSN: 7452-1992, (2022) 

 
 

916 
 

تبعددده هجدددرة أعدددداد كبيدددرة مدددن السدددكان  الدددى المحافظدددات  , والدددذي2014المحافظدددة وخاصدددة مابعدددد عدددام 
 األخرى من جهة والى خارل العراق من جهة أخرى.

علددى ماتقدددم سددنبحث فددي هددذا المبحددث التوزيددع الجغرافددي لسددكان محافظددة نينددوى ب يددة تحديددد  وتةسيسددا  
الزمددداني  طارهدددا المسددداحي والكشدددف عدددن التبددداينالصدددورة التدددي يتدددوزع بمبوجبهدددا سدددكان المحافظدددة فدددي ا  

م( وهددو متمثددل فددي معطيددات 2021_2001بددالتوزيع العددددي والنسددبي للمدددة) والمكدداني ألقضدديتها متمددثال  
 (.3الجدول )

 
 م(2021_2001التوزيع العددي والنسبي لسكان العراق حسب المحافظات للمدة ) (2جدول )

 2021          2011           2001          المحافظات
 الرتبة % عدد السكان   الرتبة % عدد السكان   الرتبة % عدد السكان  

 2 10,2 4030006 2 10,5 3269686 2 11,1 2501447 نينوى 
 11 4,1 1639953 11 4,2 1325853 13 3,3 753171 كركوك
 9 4,2 1680328 9 4,4 1371035 7 5 1135223 ديالى

 8 4,6 1818318 8 4,7 1483359 9 4,5 1023736 االنبار
 1 21,2 8340711 1 21,6 6702538 1 24,1 5423964 بغداد
 6 5,3 2119403 6 5,5 1729666 6 5,2 1181751 بابل

 16 3,1 1250806 16 3,2 1013254 16 2,6 594235 كربالء
 13 3,5 1415034 13 3,7 1150079 11 3,4 783614 واسط

 10 4,1 1637232 10 4,3 1337786 10 4 904432 صالح الدين
 12 3,8 1510338 12 3,9 1221228 12 3,4 775042 النجف

 14 3,3 1325031 14 3,4 1077614 14 3,3 751331 القادسية
 18 2,1 835797 18 2,2 683126 17 1,9 436825 المثنى
 5 5,4 2150338 5 5,6 1744398 5 5,2 1184796 ذي قار
 17 2,9 1141966 17 2,9 922890 15 2,8 637126 ميسان
 3 7,5 2985073 3 7,7 2405434 3 6,9 1556445 البصرة
 15 3,3 1326562 15 3,4 1072324 18 1,7 402970 دهوك
 7 4,8 1903608 7 4,9 1532081 8 4,8 1095992 أربيل

 4 5,6 2219194 4 5,7 1784853 4 6 1362739 السليمانية
 -- -- 39329698 -- -- 30927204 -- -- 22504839 المجموع
_ وزارة التخطيط, الجهاز المركزي لألحصاء وتكنولوجيا المعلومات, مديرية احصاء نينوى, تقديرات سكان العراق  :المصدر

 م ) بيانات غير منشورة( 2021,  2011,  2004 للسنوات والمحافظات,
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 م2001تباين التوزيع العددي والنسبي لسكان محافظة نينوى حسب تقديرات وزارة التخطيط لسنة  _2:2

سددتةثر قضدداء الموصددل بالمرتبددة االولددى اذ احتددوى علددى أكبددر تجمددع سددكاني فددي المحافظددة, وقددد بلددغ ا    
جمددالي سددكان المحافظددة, اي ( مددن ا  %47,5( نسددمة, وشددكل نسددبة )1189282مجمددوع سددكان القضدداء )

يتمركزون في هذا القضاء, ويةتي قضاء تلعفر في المرتبة الثانية, وقدد  ن نصف سكان المحافظة تقريبا  أ
جمددالي سددكان ( مددن ا  %11( نسددمة, وبنسددبة م ويددة وصددلت الددى )276608بلددغ مجمددوع سددكان القضدداء )

( نسدمة, وبدذلك 168226المحافظة, وقد حل قضاء سنجار في المرتبدة الثالثدة فدي عددد سدكانه البدالغ ) 
جمالي سكان المحافظة, ليةتي قضاء تلكيف في المرتبة الرابعدة بجملدة ( من ا  %6,7شكل نسبة مقدارها )

( مددن السددكان, أمددا قضدداء مخمددور فهددو خددامس %5,4( نسددمة, ليشددكل نسددبة )136687سددكان مقدددارها)
(, ثدم يليده %4,2نسدبة ) ( نسدمة, ليشدكل105595األقضية في المحافظة مدن حيدث عددد سدكانه البدالغ )

(, ثدم يليده قضداء البعدال %4,1( نسمة, وبنسبة مقددارها )102888قضاء الحمدانية البالغ عدد سكانها )
(, ويليدده قضدداء الحضددر حيددث بلددغ %3,7( نسددمة, والددذي شددكل )94513مددن حيددث عدددد سددكانه البددالغ )

آخر األقضية من حيدث عددد (, بينما مثل قضاء الشيخان %1,5( نسمة, وبنسبه )39255عدد سكانه )
جمالي السكان وهو أقل تجمع سكاني على مستوى ( من ا  %1,4( نسمة, وبنسبة )35393سكانه البالغ )

( توضح تباين التوزيع العددي والنسبي بين أقضية المحافظة للمدة 2( والخارطة)3المحافظة, والجدول )
 م.2021_2001

 م2011محافظة نينوى حسب تقديرات وزارة التخطيط لسنة تباين التوزيع العددي والنسبي لسكان  _3:2

 ظهددر التغيددر العددددي والنسددبي مددابين أقضددية المحافظددة وهددذا شددق طبيعددي علددى أعتبددار أن حجددم السددكان
حتفظت بمراتبها التي كانت عليها متغير وغير مستقر, وعلى الرغم من ذلك فةن أغلب أقضية المحافظة ا  

حددتال المرتبددة الرابعددة الددى جانددب قضدداء تلكيددف, الحمدانيددة ومخمددور اللددذان ا  م ماعدددا قضدداءي 2001عددام 
 (, الى %5,7( نسمة, وشكل نسبة )182785وحيث بلغ عدد السكان في قضاء الحمدانية )

 ( 2021_2001( التوزيع العددي والنسبي لسكان محافظة نينوى حسب األقضية للمدة )3جدول )

 السنة                
 

2001 2011 2021 
 ي النسب ي العدد ي النسب ي العدد بي النس ي العدد

 52,4 2085408 52,1 1653536 47,5 1189282 الموصل
 5,7 227540 5,7 182785 4,1 102888 الحمدانية
 5,7 227174 5,7 182940 5,4 136687 تلكيف 
 8,8 352022 8,9 282782 6,7 168226 سنجار 
 13,8 552107 13,9 443511 11 276608 تلعفر 

  أقضية المحافظة 
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 1,1 47522 1,2 38174 1,4 35393 الشيخان 
 1,6 64208 1,6 51579 1,5 39255 الحضر 
 4,8 193960 4,9 155808 3,7 94513 البعاج
 5,6 226399 5,7 181869 4,2 105595 مخمور

 - 3976340 - 3172984 - 2501447 المحافظة 
حصاء نينوى, الجزء الخاص  الجهاز المركزي لألحصاء وتكنلوجيا المعلومات, مديرية ا   وزارة التخطيط, _المصدر: 

 ,)بيانات غير منشورة( 2001بمحافظة نينوى, 
وزارة التخطددديط, الجهددداز المركدددزي لألحصددداء وتكنلوجيدددا المعلومدددات, مديريدددة احصددداء نيندددوى, تقدددديرات سدددكان العدددراق _  

 )بيانات غير منشورة(2011والمحافظات, 
وزارة التخطيط, الجهاز المركزي لألحصاء وتكنلوجيا المعلومات, مديرية احصاء نينوى, تقديرات سكان العراق _ 

 )بيانات غير منشورة( 2021والمحافظات, 
 

 (, وقضاء مخمور الذي%5,7( نسمة وبنسبة ) 182940جانب قضاء تلكيف الذي بلغ عدد سكانه ) 
بيانات الجدول)5,75وبنسبة )( نسمة  181869بلغ عدد سكانه )  ا  3(. ونالحن أيضا من خالل  ن  ( 

ن قضاء الحمدانية ازداد فيه التوزيع النسبي من  تلك األقضية ازدادت فيها نسب عدد السكان, ونالحن ا  
عام  4,1%)  )2001  ( عام  %5,7الى  ومخمور    ,2011(  تلكيف  تلكيف  قضاءي  في  الحال  وكذلك 

,  2011( عام  %5,7الى )  2001( عام  %5,4من )  ي قضاء تلكيف رتفعت نسبة عدد السكان فحيث ا  
, والسبب يعود الى الهجرة الطوعية  2011( عام  %5,7الى )  2001( عام  %4,2وقضاء مخمور من )

المدة,  تلك  في  العراق  بها  مر  التي  واالمنية  الساسية  الظروف  نتال  وهذا  العراق  داخل  القسرية  أو 
ذ ظل قضاء الموصل رتفاع عددي ونسبي لسكانها, ا  ا    فظت بمراتبها معحتوبالرجوع الى األقضية التي ا  

( سكاني  وبعدد  األولى  مرتبته  )1653536في  الى  وصلت  سكانية  وبنسبه  نسمة,  من  52,1%(   )
قضاء ا   في  يتمركزون  نينوى  محافظة  سكان  نصف  من  أكثر  أن   يعني  وهذا  السكان  نسبة  جمالي 

 الموصل.
في   الباقي  تلعفر  قضاء  تغيرا  أما  األخر  هو  ليشهد  الثانية  مرتبته  سكاني    موجبا    سكانيا    نفس  بعدد 

(443511( وبنسبه  نسمة,  سكاني  13,9%(  بعدد  سنجار  قضاء  ويليه  المحافظة,  سكان  نسبة  من   )
الى المرتبة السابعة التي احتفن    (, وصوال  %8,9رتفاع نسبة تمثيل سكانه الى ) ( نسمة, مع ا  282772)

البعا قضاء  )فيها  بلغت  سكانية  وبنسبة  ) %4,9ل  سكاني  وعدد  وتبعه  155808(,  نسمة,  قضاء    ( 
( بلغت  سكانية  بنسبة  )%1,6الحضر  سكاني  وعدد  واخيرا  51579(,  نسمة,  الشيخان    (  قضاء  جاء 

وبنسبة )38147وبعدد سكاني ) نسمة,  والخارطة )1,2%(  ت2(,  السكاني على  (  التوزيع  تباين  وضح 
 . 2011األدارية لمحافظة نينوى حسب تقديرات عام   مستوى األقضية والوحدات 
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 م( 2021_ 2001محافظة نينوى حسب األقضية للمدة ) لسكان   التوزيع النسبي (2)خارطة

 
 

 

 م2021تباين التوزيع العددي والنسبي لسكان محافظة نينوى حسب تقديرات وزارة التخطيط لسنة  _4:2

أبرز مدايمكن مالحظتده بهدذا التقريدر االحصدائي السدكاني هدو تواصدل الصدور التوزيعيدة لمراتدب السدكان 
بة تمثيددل حتفدداك كددل األقضددية بمراتبهددا السددكانية مددع تغيددرات بسدديطة فددي نسددفددي ا   فددي المحافظددة متمددثال  

رتفعدددت نسدددبة تمثيدددل سدددكان قضددداء السدددكان بدددين األقضدددية كمدددا كدددان عليددده فدددي آخدددر تقددددير سدددكاني, اذ ا  
( نسددمة, ويرجددع هددذا األرتفدداع الددى 2085408( وبعدددد سددكاني )%52,4( الددى )%52,1الموصددل مددن )

رتفددداع مسدددتويات الخصدددوبة ( باألضدددافة الدددى ا  %2,1ارتفددداع معددددالت النمدددو فدددي المحافظدددة والتدددي بلغدددت )

(, ومخرجات 3من عمل الباحثة باالعتماد على: معطيات جدول) المصدر:
 .arc gis10.7برنامج 
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) ل فدددي مرتبتددده الثانيدددة بواقدددع سدددكاني, أمدددا قضددداء تلعفدددر فقدددد ظددد (1)مدددراة(ا   \طفدددل 5,4السدددكانية الكليدددة )
(, ليتبعدده %13,8( نسددمة, والددذي شددكل نسددبة مقاربددة لمددا سددجله فددي التعددداد السددابق وبنسددبة )552107

المؤشددر لنسددبة تمثيلدده السددكاني مددن  نخفدداض ( نسددمة, مددع ا  352022بواقددع سددكاني ) قضدداء سددنجار ثالثددا  
(, وذلك نتيجة األحداث األمنية التي يمر بها القضاء والتي مازالدت الدى يومندا هدذا, %8,8( الى )8,9%)

(,علددى الددرغم مددن الهجددرة %5,7فددي حددين احددتفن قضدداء تلكيددف والحمدانيددة بمرتبتيهمددا وبنسددبة سددكانية )
القضدائين هدم مدن السدكان )المسديحيين( وبنسدبة تقددر السكانية التي شهدها القضائين وخاصة ان سكان 

, ثددم ليددةتي قضدداء مخمددور بةنخفدداض بسدديط حيددث بلددغ عدددد مددن اجمددالي سددكان القضددائين %70بحددوالي 
ن ا   ( علمدددا  %5,6) ( الدددى%5,7( نسدددمة, وبنسدددبة تمثيدددل انخفضدددت مدددن )226399سدددكان هدددذا القضددداء )

يددة التسددعينات اذ أنددده لددم يددذكر فددي تعدددداد قضدداء مخمددور تددم ضدددمه الددى أقضددية محافظددة نيندددوى فددي نها
, أما بالنسبة لقضاء بعال سابع أقضية المحافظة وأبرز مايالحن في هذا القضاء 1987وتعداد    1977

, 2001( من اجمالي عددد السدكان عدام %3,7هو تزايد سكانه بشكل متدرل, فبعد أن كان يشكل نسبة )
م 2021لي سكان المحافظة حسدب تقدديرات عدام جما( من ا  %4,8, أصبح يمثل )2011( عام  %4,9و)

الدددى أقدددل تمثيدددل سدددكاني فدددي المحافظدددة ليظدددل  ( نسدددمة, وصدددوال  193960وبواقدددع عدددددي للسدددكان بلدددغ )
( لقضدددداء %1,1( و )%1,6قضدددداءي الحضددددر والشدددديخان فددددي الثامنددددة والتاسددددعة علددددى التددددوالي وبنسددددبة )

( تبدددين 3( نسدددمة, والخارطدددة )64208)ب( نسدددمة, وقضددداء الحضدددر 47522الشددديخان, وبعددددد سدددكاني )
التبدددددداين المكدددددداني والزمدددددداني للتغيددددددر السددددددكاني العددددددددي حسددددددب األقضددددددية فددددددي محافظددددددة نينددددددوى للمدددددددة 

 م(.2021_2001)
 

 المبحث الثاني 
 م(2021_2001في محافظة نينوى للمدة ) كثافة السكان ونسبة تركزهم 

قبل )سكروب( وكذلك نشر )هنري والتي رسمت من  1833ظهرت أول خارطة لكثافة السكان في لندن  
السكانية الكثافة  تحليل صورة  (  2) هارنس( مجموعة من خرائط  الى  السكانية  الكثافات  دراسة  وتهدف   ,

التوزيع السكاني في المكان وذلك لتوزيع السكان الغير منتظم في المجتمعات ألختالف العوامل المؤثرة 

 
اال    (1) قسم  الموارد,  وتنمية  التخطيط  دائرة   , الصحة  لعام  وزارة  السنوي  التقرير  والحياتي,  الصحي  م,  2021حصاء 

 10ص
 . 48, ص 1980, 2ر النهضة العربي للطباعة والنشر, بيروت, طفتحي أبو عيانه, جغرافية السكان, دا (2)
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في توزيعها من مكان ألخر, في محاولة للوصول الى تحديد رقم معين بين العالقة العددية بين السكان  
شغال الحجم السكاني في الحيز المكاني ضمن زمن معين وذلك عن مدى ا  والمساحة, أي أنها تعبر  

 . ( 1) ستخدام بعض المقايسمن خالل تنسيب السكان الى المساحة عن طريق ا  
( على العراق من حيث  11( أن محافظة نينوى سجلت المرتبة )4ونالحن من خالل بيانات الجدول )

( وتصدرت محافظة بغداد المرتبة األولى  2كم\نسمة 07,91م, حيث بلغت )2021الكثافة السكانية لعام 
 ( سجلت  حيث  الكثافة  بلغت)2كم\نسمة  1831,1في  سكانية  بكثافة  بابل  محافظة  تلتها  ثم   ,)414  

مقدارها)2كم\نسمة بكثافة  الثالثة  بالمرتبة  كربالء  محافظة  وجاءت  احتلت 2كم\ نسمة  414(,  فيما   ,)
(, ويرجع 2كم\نسمة  13,1ين محافظات القطر, حيث بلغت كثافتها )محافظة األنبار المرتبة األخيرة ماب 

المرتبة   بةحتاللها  بغداد  محافظة  مابين  وخاصة  العراق  محافظات  مابين  الكثافات  تباين  في  السبب 
كبير   سكاني  بحجم  تحظى  بغداد  محافظة  أن  الى  ألخيرة  المرتبة  بةحتاللها  األنبار  ومحافظة  األولى 

( من  %31,7جمالي مساحة القطر, بينما بلغت نسبة محافظة األنبار)من ا    (%1ومساحة صغيرة بلغت)
 جمالي مساحة القطر. ا  

 
 م 2021التوزيع الجغرافي للسكان وكثافتهم العامة في العراق حسب المحافظة لسنة (  4جدول )

 

 المحافظة 

 الكثافة العامة 2كم\المساحة  عدد السكان 

 2كم \ نسمة 

 المساحة نسبة  الرتبة

 من اجمالي القطر

 8,6   11 107,9 37323 4030006   نينوى     
 2,2 5 169,4 9679 1639953   كركوك    
 4,1 12 95 17685    1680328   ديالى     
 31,7 18 13,1 137808 1818318    االنبار     
 1 1 1831,1 4555    8340711    بغداد      
 1,2 2 414 5119 2119403   بابل      
 1,1 3 248,4 5034 1250806    كربالء    
 3,9 13 82,4 17153 1415034   واسط    
 5,6 15 67,2 24363 1637232    صالح الدين   
 6,6 16 52,3 28824 1510338   النجف    

 
 . 48, صمصدر سابقفتحي ابو عيانة,  (1)
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 1,9 7 162,5 8153 1325031    القادسية    
 11,9 17 16,1 51740 835797   المثنى    
 3 6 166,6 12900 2150338    ذي قار    
 3,7 14 71 16072 1141966    ميسان   
 4,4 8 156,5 19070 2985073    البصرة   
 1,5 4 202,4 6553 1326562    دهوك   
 3,5 10 126,2 15074 1903608     أربيل   
 3,9 9 130,3 17023 2219194    السليمانية  
 0,2 - -    924 -       األقليمية المياه  
 % 100 - 90,4 435052 39329698   المجموع  

 . 64, ص2019وزارة التخطيط, الجهاز المركزي لألحصاء وتكنولوجيا المعلومات, األحصاءات السنوية,  _المصدر:      
 حصاء نينوى, مصدر سابق._ وزارة التخطيط, الجهاز المركزي لألحصاء وتكنولوجيا المعلومات, مديرية ا                

 
 م(2021_2011_  2001أنماط الكثافة السكانية ألقضية محافظة نينوى للمدة )_1

وتعرف أيضا بالكثافة الحسابية وهي تشير الى جملة عدد السكان  الى المساحة األجمالية للحيز المكاني  
عدد السكان   لسهولتها فهي التتطلب من البيانات سوى   ستخداما  لألقليم أو المحافظة, وتعد أكثر المقايس ا  

عن طبيعة توزيع السكان في المكان مع    عاما    عطاء تصورا  والمساحة ألقليم معين, وتتمثل نتائجها في ا  
التوزيع  ا   لهذا  المكاني  التباين  تحليل  جدول)(1)مكانية  وبتحليل  والخارطة)5,  أعداد 3(  يبين  والذي    ,)

المساحة   السكان على جملة  تقسيم جملة عدد  السكان حسب األقضية ومساحة كل قضاء, ومن خالل 
م(,  2021_  2001) للمدة *كثافة السكانية بتزايد مع ثبات نسبة التركز السكانيلمحافظة نينوى نجد أن ال

 \نسمة  87,6م )2011( وأصبحت في عام  2كم  \ نسمة  67م)2001حيث بلغت الكثافة السكانية في عام  

 
 . 41فتحي أبو عيانة, مصدر سابق, ص (1)

, وتكون درجة تركز السكان أكبر داخل األقليم  كان أم تشتتا     ختالف توزيع السكان تركزا  * يهتم الجغرافيون بدراسة ا  
( أن مقايس Dunconكلما تجمعو في نقطة واحدة وأقل عندما يتوزعون بصورة متساوية, وهي تتجلى في قول دنكن)

تركز السكان يمكن أن تعبر كماقيس لتشتت كثافات الوحدة حول الكثافة األجمالية, ويمكن الحصول على هذه النسبة  
   من خالل المعادلة التالية:

                                                                                        ∑(𝑋 _ 𝑌)  C= 1

2
    

 . 645م, ص2000, 2ينظر: _ طه الحديثي, جغرافية السكان, دار ابن األثير للطباعة والنشر, الموصل, ط
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رتفاع معدل الوالدات ( ويعود سبب هذه الزيادة الى التزايد الحاصل في عدد سكان المحافظة نتيجة ا  2كم
ب  من  مع  أنماط  ثالث  تشخي   يمكن  ولكن  اليها,  المشار  السنوات  في  تغير  دون  من  المساحة  قاء 

 الكثافات السكانية في المحافظة وعلى النحو التالي:_  
 (2كم  \نسمة 466_  201_ الفئة األولى )عالية الكثافة()

نسبة)ا   يمثل  وهو  سكاني  عدد  أكبر  صاحب  الموصل  قضاء  على  الف ة  هذه   \ نسمة   466,4قتصرت 
 جمالي مساحة المحافظة, وذلك ألحتواء القضاء  ( من ا  %11,9( متوزعين على مساحة تصل الى )2كم

 تع بمركز نه يتميضم الدوائر الحكومية الرئيسية, كما ا   داريا  ا    على أفضليات الجذب السكاني كونه مركزا  
اقتصادي بضمة لألسواق  التجارية المهمة ليس على مستوى محافظة نينوى فحسب, وانما على مستوى  
المنطقة الشمالية للعراق, مع امتالكه خطوط النقل الرئيسية لألنطالق والوصول مابين أقضية المحافظة  

حد   على  العراقية  المحافظات  باقي  عالية    ومع  مجتمعية  بخدمات  تمتعه  ذلك  الى  أضف  سواء, 
الصحية   الخدمات  تعتبر  ااتعليمية جامعة الموصل, كما  التعليم وأبرز مؤسساته  التخص , كخدمات 

 .(1) الموجودة والمتمثلة في المستشفيات من أفضل المستشفيات على مستوى المحافظة
 (2كم \نسمة   200_ 56_الفئة الثانية ) متوسط الكثافة( )

ضدمت هدذه الف ددة أربدع أقضددية تمثلدت بكددل مدن ) الحمدانيدة, تلكيددف, تلعفدر, سددنجار(, فقضداء الحمدانيددة 
( وهم يشغلون مسداحة تصدل نسدبتها 2كم \نسمة 197جاء في المرتبة األولى بكثافة سكانية وصلت الى)

(, ويالحددن هنددا %1,3( وهددي أقددل نسددبة مقارنددة مددع بدداقي األقضددية, أمددا نسددبة التركددز فقددد بلغددت )%3الددى)
رتفاع السكان مقارنة بالمساحة وذلك بسبب مااستقطب هذا القضداء مدن مهداجرين وخاصدة مدن السدكان ا  

ذو الديانددة المسدديحية والشددبكية واليزيديددة النازحددة مددن مدينددة الموصددل وبدداقي المحافظددات العراقيددة لسددوء 
 (2)نسددمة( 52893)ب 2017عددد عدام األوضداع األمنيدة, فقددد قددرت حركددة األفدراد العائددين الددى القضداء ب

(, أما قضاء تلكيف الدذي جداء فدي المرتبدة الثانيدة ضدمن هدذه الف دة وبكثافدة سدكانية %24,7أي مايعادل)
فتقددار هدذا القضدداء الددى الكثيدر مددن عوامددل (, وبددالرغم مدن ا  %1,25, وبنسدبة تركددز)2كددم \( نسدمة 1826)

أن الظدددروف األمنيدددة الغيدددر مسدددتقرة فدددي أقضدددية  الجدددذب السدددكاني التدددي تميدددز بهدددا قضددداء الموصدددل اال  
 من النازحين, فقد قدرت حركة األفراد  كبيرا   ستقطب عددا  المحافظة وتمتعه بظروف أمنية أفضل فقد ا  

 
ة نينوى, اطروحة دكتوراه )غير منشورة(, كلية التربية  محمد نوح عدو, السكان وتنمية الخدمات الصحية في محافظ   (1)

 .  26, ص 2015للعلوم األنسانية, جامعة الموصل, 
 . 25مشعل فواز مشعل, مصدر سابق, ص (2)
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(, باألضدددافة اال أنددده يعتبدددر أقدددرب مركدددز الدددى %1أي مايعدددادل) (1)نسدددمة( 900)بالعائددددين الدددى القضددداء 
كدددم عدددن مركدددز مديندددة الموصدددل وهدددذا يتددديح لسدددكان القضددداء 25قضددداء الموصدددل التدددي التبعدددد أكثدددر مدددن 

األستفادة من الخدمات الموجودة في قضداء ومديندة الموصدل, أمدا قضداء تلعفدر فجداء فدي المرتبدة الثالثدة 
, ويحتل القضاء المرتبدة 2كم \( نسمة 123,9ة السكانية لهذا القضاء)ضمن هذه الف ة حيث بلغت الكثاف

تلعفدر ثداني  (, ويعتبدر قضداء%0,9وبنسدبة تركدز) الرابعة من حيث المساحة التي يشغلها من المحافظدة  
(, كما يعد أحد أكبر األقضية فدي %13,8أكبر تجمع سكاني في المحافظة بعدد السكان وبنسبة سكانية)

سدددتثناء سدددكان مراكدددز األقضدددية, ويعدددد القطددداع الزراعدددي مدددن أبدددرز القطاعدددات األقتصدددادية لهدددذا العدددراق با  
ري الجزيدرة  بمشدروع القضاء, كما يتميز بوجود أهدم المشداريع األسدتراتيجية األروائيدة فدي العدراق ومتمدثال  

هفدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددي الجدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددزء الشدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددمالي منددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد

 
 . 28مشعل فواز مشعل, مصدر سابق, ص  (1)
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 ( 5جدول )

 م( 2021_2001للمدة )الكثافة العامة ونسبة التركز في محافظة نينوى 

  المساحة أقضية المحافظة 
 2كم

نسبة المساحة  
  من اجمالي

 % المحافظة 

2001 2011 2021 
الكثافة العامة  

 2نسمة/كم
الكثافة العامة   نسبة التركز  الرتبة 

 2نسمة/كم
الكثافة العامة   نسبة التركز  الرتبة 

 2نسمة/كم
 نسبة التركز  الرتبة 

 6,7 1 466,4 20,1 1 369,8 17,8 1 265,9 11,9 4471 الموصل 
 1,3 2 197 1,3 2 158,2 0,5 3 89 3 1115   الحمدانية
 1,2 3 182,6 1,2 3 147 1 2 109,8 3,3 1244 تلكيف 
 0,5 5 120,2 0,5 5 96,5 0,5 5 57,4 7,8 2928 سنجار 
 0,9 4 123,9 1 4 99,5 0,4 4 62,1 11,9 4453 تلعفر 

 1,2 7 35,6 1,1 7 28,6 1 7 26,5 3,5 1333 الشيخان 
 12,2 9 6,5 12,2 9 5,2 12,2 9 4 26 9738 الحضر 
 9,8 8 21,1 9,8 8 16,9 10,4 8 10,3 24,5 9172 البعاج 

 0,8 6 82 0,8 6 65,9 1,5 6 38,2 7,3 2759 خمورم
 0,6 - 107,9 0,6 - 87,6 0,6 - 67 8,5 37323 المحافظة 

   8, ص 2020على : وزارة التخطيط والتعاون االنمائي , الجهاز المركزي لالحصاء, المجموعة االحصائية السنوية, من عمل الباحث اعتمادا  _ المصدر : 

   3_ بيانات الجدول           
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 م 2021( الكثافة العامة للسكان في محافظة نينوى لسنة 3خارطة)

 
 arc gis10.7(, ومخرجات برنامج 5: من عمل الباحثة باالعتماد على: معطيات جدول)المصدر                  

 

(  120,2, أما قضاء سنجار فيةتي في المرتبة الرابعة ضمن هذه الف ة المتوسطة الكثافة والتي سجلت كثافة)

(, وسجل القضاء  %0,5( وبنسبة تركز )%7,8الواحد, ويشغل القضاء نسبة مساحة تصل الى ) 2نسمة في كم

ن أغلب سكانه ينتظمون في  جمالي سكان المحافظة, ومايميز هذا القضاء ا  ( من ا  %8,8)بنسبة سكانية قدرت 

عثرة في المناطق  مجمعات سكنية أنش ت في ثمانينات القرن الماضي وكان الغرض منها تجمع سكان القرى المب

النائية والمتمثلة في مناطق جبلية يصعب توصيل الخدمات اليها, وتعد الزراعة والخبرة الزراعية لدى الفالحين أهم  
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مايميز القضاء, باألضافة الى أن قضاء سنجار يعتبر من األقضية الجاذبة في المدينة وخاصة من األقضية  

   المجاورة مثل قضاء البعال.

 (2كم  \نسمة  55لثة) قليلة الكثافة() أقل من  _ الفئة الثا

ضمت هذه الف ة أربعة أقضية وهدي) مخمدور, الشديخان, البعدال, الحضدر(, وكدان قضداء مخمدور ضدمن 
 الواحد وبنسبة 2كم \( نسمة 35,6المرتبة األولى لهذه الف ة حيث بلغت الكثافة السكانية لهذا القضاء)

(, ويةتي القضاء في المرتبة السادسة من بين أقضية المحافظة من من حيث كثافة السكان  %1,2تركز)
قتراب مساحته من مساحة قضاء اال أن سعة المساحة لهذا القضاء جعلته ضمن هذا الترتيب وبدليل ا  

 سنجار والذي ظهر ضمن الف ة المتوسطة الكثافة. 
ضم  الثانية  المرتبة  الشيخان  قضاء  مثل  سكانية)وقد  بكثافة  الف ة  هذه  نسمة  35,6ن  وبنسبة    2كم  \( 

( من نسبة أراضي  %3,5( من حجم سكان المحافظة وهم يتوزعون على مساحة نسبتها)%1,2تركز)  
محافظة نينوى, أي حجم سكاني قليل يتوزعون على مساحة قليلة, أما قضاءي البعال والحضر فهما  

%( على التوالي من نسبة    26و    24,5اذ شكال نسبة)  يعتبران من أكبر األقضية من حيث المساحة
( وكثافة  %4,8مساحة المحافظة لكنهما تباينا من حيث حجم السكان, وسجل قضاء البعال نسبة سكان)

(, أما قضاء الحضر فكانت نسبة سكانه التزيد  %9,8وبنسبة تركز بلغت)    2كم  \( نسمة  21,1سكانية)
(, ويعتبر قضاء الحضر صاحب  %12,2وبنسبة تركز )2كم  \ة  ( نسم5,6( وبكثافة سكانية)%1,6عن )

في   والجزيرة  البادية  منطقة  من  مهم  ويعتبران جزء  المحافظة,  مستوى  كثافة سكانية مسجلة على  أقل 
العراق, وهي مناطق تكاد أن تكون صحراوية في الكثير من جهاتها فال غرابة من أن يعطينا عدد قليل  

( المقارنة بين نسبة عدد  3مابين مناطقهم, ويمكن من خالل الشكل البياني)  من السكان المتنقلين أصال  
السكان ونسبة المساحة التي كانت من أبرز العوامل في تحديد الكثافة السكانية للمحافظة, أضف الى  
الكثافات   أنماط  توزيع  في  األقتصادية  العوامل  وبعض  المناخ  وخاصة  الطبيعية  العوامل  تةثير  ذلك 

 في محافظة نينوى.  السكانية
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 م(2021_ 2001( المقارنة بين نسبة السكان ونسبة المساحة حسب األقضية لمحافظة نينوى للمدة)3شكل )

 
 . (5( و)3بيانات الجدول)المصدر:          

 _االستنتاجات
 توصل البحث الى جملة من النتائج أهمها األتي: 

الدراسة محافظة نينوى والمتكونة من تسع أقضية وهي)الموصل, الحمدانية, تلكيف,  _ شملت منطقة  1
( , وبلغ حجم  2كم  37323متدت على مساحة )سنجار, تلعفر, البعال, الشيخان, الحضر, مخمور( وا  

وفقا   التخطيط عام    سكانها  الصادرة من وزارة  والبيانات  )    2001للتقديرات  نسمة,  2501447نحو   )
)3269686)2011وعام   سكانية  وبزيادة  نسمة  نسمة7682399(  وعام  (   ,2021  (4030006  )
)  نسمة وا  760320وبزيادة سكانية  نسمة,  ا  (  البيانات  هذه  من خالل  يالحن  السكاني  ذ  الحجم  رتفاع 

ن الحكومة العراقية لم تتبنى سياسة سكانية واضحة المعالم  ذه الزيادة السكانية الى ا  للمحافظة وتعزى ه
ضافة الى  سرة, ا  تتعلق بالخصوبة وتنظيم األذ لم يتم تشريع قوانين جديدة  , ا  2003وخاصة مابعدعام  

دورا مهما   لها  كان  التي  الداخلية  الهجرة  الهجرة والسيما  الحجم    ومؤثرا    عامل  تباين  لتلك  في  السكاني 
 المدة. 
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بنحو)_  2 الدراسة  لمنطقة  السكاني  النمو  معدل  للمدة)%2,1انخفاض  مقارنة 2021_ 2011(   )
بلغت)2011_ 2001بالمدة) والتي  ا  2,7%(  ويمكن  الى (,  المدة  لتلك  النمو  بمعدل  االنخفاض  رجاع 

األ األوضاع  مابعد  تردي  وخاصة  المحافظة  في  أ  2014عام  منية  ثالوسقوط  من  محافظات كثر  ث 
 دارية بيد العصابات االرهابية ) داعش(. نت من ضمنها محافظة نينوى بجميع أقضيتها ووحداتها األكا
فقد شكل سكان المحافظة نسبة    تسم سكان محافظة نينوى بالتغير العددي والنسبي مابين اقضيتها,_ ا  3

( و) %10,2مابين  و)% 10,5(  ا  11,1%(  من  النسبة  (  وبهذه  الدراسة,  مدة  العراق خالل  جمالي سكان 
 مقارنة مع توزيع السكان لباقي المحافظات.حتلت محافظة نينوى المرتبة الثانية بتوزيع سكانها ا  

ا  4 المحافظ_  في  سكاني  تجمع  اكبر  على  الموصل  قضاء  وبنسبة)حتوى  الدراسة  لمدة  (  % 47,5ة 
و)  %52,1و) ا  52,4%(  من  بلغت)(  سكانية  وبكثافة  المحافظة,  سكان  نسمة265,9جمالي  ,  2كم  \( 
( % 6,7( و) %20,1( و) %17,8, وبنسبة تركز بلغت ) 2كم  \( نسمة4666,4, و)2كم  \( نسمة369,8و)
ا يتمركزون في  محافظة تقريب  ن نصف سكان العلى التوالي, وهذا يعني ا    2001,2011,2021عوام  لأل

الترفيهية  او  التعليمية  او  الصحية  الخدمات  كانت  سواء  الخدمات  توفر  بسبب  وذلك  القضاء    هذا 
 مما جعل القضاء يتمتع بعنصر الجذب السكاني. الرئيسية كوميةغلب الدوائر الحباالضافة الى وجود أ 

 _ المقترحات
 _ همها ماياتي:أ توصل البحث الى مجموعة من المقترحات وفقا لنتائج البحث 

رة  ستنظيم األنجاب و ن تكون سياسة الدولة السكانية واضحة ومعلنة في مايخ  اال  _ العمل على أ1
 ن تكون متوافقة مع توجهات وخطط التنمية االقتصادية واالجتماعية. ويجب أ

على النمو السكاني والكثافة السكانية من قبل المخططين للعمل على  همية للعوامل المؤثرة  عطاء أ _ ا  2
 رسم سياسة سكانية متوازنة وربطها مع حاجات المجتمع ومشاريع التنمية االقتصادية واالجتماعية. 

ا  3 على  والعمل  النمو  معدالت  خفض  با  _   نينوى  لمحافظة  السكاني  التوزيع  ووحداتها  عادة  قضيتها 
 جل تحقيق التوازن في توزيع السكان والخدمات.دارية من أاال  
 

 _ المصادر 
الجهاز المركزي لألحصاء وتكنولوجيا المعلومات, مديرية احصاء نينوى, تقديرات  _ وزارة التخطيط,1

 م. 2021,2011,2001سكان العراق والمحافظات, للسنوات 
حصاء الصحي والحياتي, التقرير السنوي لعام  , دائرة التخطيط وتنمية الموارد, قسم اال  وزارة الصحة_  2

   م.2021
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