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 نظام المستقرات الحضرية في اقليم كوردستان العراق
 

 ١شازاد جمال جالل
للتخطيط الحضري المعهد العالي / جامعة بغداد -)المخطط والتنمية(تم نشر هذا البحث في المجلة األكاديمية  :مالحظة

 .١١٢-٨٥ ص ،٢٠٠٨، )١٩(العدد  ،واإلقليمي

 ملخص البحث
وة بين مستقراتها الحضرية والريفية وظهور هباين المكاني وتعميق التمتاز الدول النامية بالت         

س آثارالتنمية المكانية بإعتبارها عملية داينمية ومستمرة في كيفية ويمكن تلم. المدن الطاغية فيها

عبر  هرمية مستقراتها الحضريةفضال عن توزيع سكان مستقراتها البشرية بين وضمن األقاليم 

ن هيكل النظام الحضري بإستخدام البحث بأن الحكم الكمي على مدى تحسمن د ثبت وق. سالسل زمنية

بين الحكم الكلي  تناقضاالتشكيالت الداخلية ما يحدث  تعاطى معنه ال يلكومعامل جيني غير دقيق 

تم توزيع سكان المستقرات  ).المحافظات ومن ضمنها محافظة السليمانية(الجزئية  هوتكوينات) القطر(

مع مركز  محاور التفاعل المكاني والمتمثلة بالطرق الرئيسةبشرية ألول مرة في البحث وفقا لال

طاغية وحدد كمدينة المتوجهة نحو مدينة السليمانية  الداخلية تشخيص الهجرة المكانية لغرض المحافظة

يكل النظام من المقارنة الكمية بين ه أيضا األولى مرةللالبحث وبادروقد  .فيهارين هوية المهج

الحضري في محافظة السليمانية من خالل مستقراتها الحضرية في سالسل زمنية وذلك بإستخدام 

وحدد البحث . )زيف(لـ ) الحجم -المرتبة( معتمدا على الصيغة اللوغاريتمية لقاعدة ومعامل اإلرتباط 

اسطة عملية التكرارات بو السليمانية محافظةفي لهيكل الحضري ا لحالة المثلى ألعداد وحجوم سكانا

 ٤,٠٠٠(ن ع من منطلق نظرية كريستالرعلى ان اليقل الحجم السكاني ألصغر مستقرة حضرية 

بعد مقارنتها بحالتها المثالية فضال عن قياس  في سالسل زمنية وتم إحتساب مقدار الهيمنة). نسمة

المستقرات الحضرية في سالسل  واقع بواسطة الخطأ المعياري للتقدير في نموذج اإلنحدار بين تالتشتُّ

عند على التوالي ومقارنتها مع الحالة المثالية  ٢٠٠٢و  ١٩٨٧و   ١٩٧٧زمنية والمحددة بسنوات

قاعدة الطريقة المقترحة لألمثلية بمثابة  إن هذه .فقط محاولة واحدةفي طريقة المقترحة لاإستخدام 

 التوزيعات السكانية بموجب في المستقبل حديثةستحداث المستقرات الحضرية الإل وموضوعية علمية

 اإلداري والحكم الذاتية من القرارع نّاص ويخلّص، في الخطة اإلقليميةالمستقبلية  سكانيةاإلسياسات الو

   .تى اآلنح في القطر دارجالهو  كما اإلرتجالي

 
Abstract: 

                                   
 .جامعة السليمانية –كلية الهندسة  –قسم العمارة في  أستاذ مساعد ١
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  The developing countries can be distinguished by spatial disparities and by 
this  a wide gap between urban and rural settlements were produced  as well as 
the appearance of primate cities. The effect of spatial development as a dynamic 
and continuous process can be perceived in the state of population distribution 
inside settlements inter and intra regions as well as the hierarchy of urban 
settlements according to time series. The research proved that the improvement 
judgment of the structure of the urban system using Gene factor is not accurate 
because it cannot be accounted for the internal components of the system which 
make a contrariety between the whole judgment (country) and partial 
components (Provinces including Sulaimaniyah Province). The population of 
settlements is distributed in this research for the first time according to 
interaction axes representing by main roads with Province center to diagnosis 
the internal spatial immigration towards Sulaimaniyah city as a primate city and 
delineate the identity of immigrants inside the city. Also for the first time this  
research makes a quantitative comparison between the urban settlement system 
of Sulaimaniyah Province at  time series using  the  correlation coefficient 
according to the logarithmic form of  Zipf's ( rank- size) rule. This research 
delineate the optimal case of number and population size of urban structure in 
Sulaimaniyah Province using the iteration method in which the minimum 
population size of urban settlement with respect to ( W.Christaller ) theory is 
not less than ( ٤,٠٠٠ inhabitants). The amount of primacy is calculated and 
compared with the optimal situation and also the dispersion was measured using 
the standard error estimates of regression line model at time series ١٩٨٧ ,١٩٧٧ 

and ٢٠٠٢ respectively and compared with the optimal case which has been 
calculated by the proposed method of one iteration only. This proposed method 
of optimization which represents a scientific and subjective basis in originating 
new urban settlements in the future with respect to future population 
disrribution and a certain policies of housing in the regional plan and deliver the 
decision makers from objectivity and extemporization judgment which is 
current in the country till now.       

 

 :المقدمة
       
ألن  وحصرالمنطقة الحضرية التحديد األحصائي للحضر له مفهوم اداري ويلعب دورا في اقرار      

وأن من . مسألة اقتراح ال قرار ها فقطعلى حجم اعتمادا الحكم على المستقرات البشرية بأنها حضرية 

(  ـب يةالحضرحجم المستقرة الصعوبة بمكان أن يتم الدفاع عن التعريف التعدادي الحالي والذي يحدد 
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ـ  مشابهة في معاييرسـكانية  والحالة ،وغير ذلك بأنها ريف فما فوق) نسمة ٢,٥٠٠   و٤,٠٠٠  ( بـ

  .[١] )سمةن١٠٠,٠٠٠و ٢٥,٠٠٠  و١٠,٠٠٠ و٨,٠٠٠

يكون توزيع الحجم،  -المرتبة: األول: لمدينةاحجم لميز دارسو التحضر نوعان من التوزيعات       

  )  Log-normal(بموجب فئة الحجم السكاني على شكل لوغاريتم الطبيعي  ضمن بلدانهم المدن

مدينة كبيرة او اكثر على مجموعة  او تتسلط ، وفيها تهيمن  )  Primate( او التسلط الهيمنة: الثانيو

 الحجم -ان انتظام المرتبة  .من المدن والقصبات وهناك نقص وجود عدد من المدن متوسطة الحجم

 اغية او المهيمنةالط دنمقدمة اقتصادياً، على ان المرتبط بنظم متكاملة من المدن في البلدان المت

)Primate City  (  او في البلدان ذات كيانات محلية مرتبطة باقتصاديات مستعمرة في البلدان النامية

  . [٢] ةادارية في مجتمعات فالحي -سياسيةلها سيطرة 

فجوة كبيرة في التوزيع السكاني على البعد المكاني  حدثان وجود المدن الطاغية او المهيمنة سي      

موازنة غير مستقرة بين الخدمات والقوى العاملة من جهة وبين القابلية األستيعابية للتمركز السكاني و

فيما تتعلق بالطاقة األستيعابية للمخطط األساس وحجم التنمية األقتصادية واألجتماعية للمركز 

 .    [٣] الحضري من جهة أخرى

بانه عند )   G.K.Zipf(وزيف  )  J.Q.Stewart(الحظ العديد من الباحثين ومنهم ستيوارت       

ء تسلسل رقم اي اعطا( ترتيب حجوم سكان المستقرات الحضرية في المجال الحضري تصاعديا 

ومن ثم رسمها على ورقة لوغاريتمية ياخذ شكل النقاط خطاً ) واحد ألكبر سكان المستقرات الحضرية

 ) الخ ٣,٢,١,…,(تم المراتب الحجمية من لوغاري )  X(المحوريمثل  و)   -١(بميل مستقيماً 

عن مفهوم هرمية المستقرات  ر زيفوعب .لوغاريتم سكان المستقرات الحضرية )  Y(ومحور

 :[٤] كاآلتي) الحجم -المرتبة(والمعروفة بقاعدة الحضرية بصيغة رياضية 
 

Pr = P١ / r q  ………… (١) 

حيث أن: 

Pr  :لها مرتبة  الحضريةالمستقرة  سكانr في النظام الحضري.  

Pسكان أكبرالمستقرات الحضرية في النظام الحضري:  ١. 

 r  :الخ٣,٢,…,( مرتبة المستقرة الحضرية من (. 

q  :عدد صحيح) واحد(المتمثل بـ ميل خط المستقيم و. 

قاعدة زيف بانها قليلة الحدوث ولكنها  )  Stanback & Knight(وقد وصف ستانباك ونايت        

احصائي تعطي مؤشر واقع حال هرمية النظام الحضري عالوة على بساطتها وعدم شموليتها  نموذج

السكاني بنظر األعتبار وتغفل العوامل األقتصادية واألجتماعية والعمرانية المؤثرة  ألنها تاخذ المعيار

بعد زيف مفهوم   )  Mark Jefferson(وعرف جيفرسون  . [٥]  الحضريةعلى حجوم المراكز 
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النظام الحضري عندما يكون سكان المدينة األولى عدة أضعاف سكان  المدينة الطاغية او المهيمنة في

 .[٤]   المدينة الثانية في سلّم النظام الحضري
 
 :ة البحثشكلم 

حدوث تخلخل مكاني في بنية المستقرات الحضرية للنظام الحضري في محافظة السليمانية            

على المدينة نفسها مما تؤدي ذلك في استمرار التباين  اتشكل عبئوالتي طاغية ظهور المدينة الو

ستثمارات في إلستقطاب اإالمكاني بين المستقرات الحضرية وتبطء من وتيرة عجلة التنمية بسبب 

 .بصورة متوازنة على البعد المكانيمواقع محدودة واألحالة دون نشر ثمار التنمية 

 

 :ة البحثفرضي
لمستقرات الحضرية ضمن النظام الحضري خالل ل بنيوية في الحجوم السكانيةتغييرات حدوث  )١

  .سالسل زمنية

لتحقيق اهدافها  ة ضمن النظام الحضريمحدد ةم سكانيوحجأعداد والعملية التنموية تتطلب ) ٢

 .بلوغ سنة الهدف المنشودة عند
 

 :البحث هدف
التوزيع  الذي يمكن تلُمسه فيو محافظة السليمانية فيللنظام الحضري  التوازن المكانيمقارنة ) ١

مدى ذلك إلختبار و ) -٢٠٠٢  ١٩٧٧(من  خالل سالسل زمنية لمستقراتها الحضرية السكاني

وزيادة النمو الطاغية في استقطاب السكان  ينة السليمانيةامكانية مدالتنموية من تقليل  قابلية الخطة

 .السكاني فيها خالل تلك المدة

 . ديد الهجرة المكانية ضمن المحافظة والمتوجهة نحو مدينة السليمانية خالل المدة المذكورةتح )٢

محافظة في  لنظام الحضريضمن ا هام سكانوحجو للمستقرات الحضرية األمثلالعدد يجاد إ )٣

 .سنة الهدف عند بلوغ المنشودة لكي تتمكن الخطة التنموية من تحقيق اهدافها السليمانية

 

 :البحث أهمية
السياسات المكانية التي مارسها النظام السابق في محافظة  منظورتبيان هيكل النظام الحضري من  ١)

النظام الحضري في المدة التي تلت  علىالسليمانية فضال عن توضيح التغييرات التي طرأت 

في ومتابعة تجربة حكم الكورد  ١٩٩١في آذار سنة  اإلنتفاضة الجماهيرية لشعب كوردستان

   .٢٠٠٢ مناطقهم وتأثيراتها المكانية على محافظة السليمانية حتى سنة
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إعتماد سياسة تنموية عقالنية من قبل متخذ القرار بعد توضيح مواطن الضعف بصورة علمية في  ٢)

رصد تخصيصات مالية من ضمنها ميزانية تنمية المحافظات من اجل النظام الحضري الحالي و

 .التشكيلة المقترحة للمستقرات الحضرية يساعد في تحقيق ماتوجيه اإلستثمارات 

مستقبلية                إتباع منهجية علمية واإلبتعاد عن اإلرتجالية عند إصدار قرار إلستحداث مستقرة حضرية  )٣

 . جديدة

 

 :البحث منهجية
 

ختبار فرضيتي في ا) زيف( لـ) الحجم-المرتبة(لقاعدة  تبنّي المنهج األستنباطي واألستقرائي     

 .البحث من خالل األعتماد على اسلوب العمل المكتبي في جمع ودراسة البيانات والمعلومات

 

 :الدراسات السابقة
 

الى  ١٩٩٩سنة ) بدائل نمو مدينة بغداد(في أطروحته للدكتوراه الموسومة ) كاكو مهند (تطرق       

بين وقد حلل المراتب الحجمية للمراكز الحضرية في العراق . لمدن الكبرىموضوع هيمنة ا

أقل من ( بفئةالى فئات تكرارية تبدأ  حجوم المراكز الحضرية  وذلك بتصنيف١٩٨٧ و  ١٩٧٧تعدادي

بين كل من نسبة عدد المراكز  الباحث وقارن). فأكثر نسمة مليون(وتنتهي بفئة ) نسمة ١٠,٠٠٠

وقارن ايضا  .سكانها ضمن الفئة نفسها للمدة الواقعة بين التعدادين المذكورين الحضرية ونسبة عدد

بين األهمية النسبية لمحافظات المنطقة الوسطى التي تقع العاصمة بغداد من ضمنهافي سالسل زمنية 

وذلك لمعرفة األهمية النسبية للعاصمة بغداد ضمن األقليم الوسطى والعراق  ١٩٩٧ و١٩٨٧ و ١٩٧٧

[٣]. 

األبعاد المكانية لخطط التنمية القومية (في أطروحته للدكتوراه الموسومة ) حسين علي(ستخدم إ       

على مراكز محافظات  )زيف(لـ  )الحجم / المرتبة (قاعدة  ١٩٩٩سنة ) في العراق وسبل تعزيزها

 ( أسلوب تباعلتحليل واقع النظام الحضري فضال عن ا ١٩٩٧و١٩٨٧ و ١٩٧٧  القطر للسنوات

أقل من (حجوم المراكز الحضرية الى فئات تكرارية تبدأ بفئة   نفسها وذلك بتصنيف) كاكو مهند

على ) معامل جيني(وهو  اسلوبا آخر الباحث طبقو). فأكثر نسمة مليون(وتنتهي بفئة ) نسمة ٣,٩٩٩

بين  رللقط مجمل المراكز الحضرية في القطر واستنتج بان هناك تحسن نسبي في النظام الحضري

للتعدادين ) ٠.٨١(الى ) ٠.٨٥(من  وذلك بسبب انخفاض قيمة معامل جيني ١٩٨٧ و ١٩٧٧التعدادين 

 .[٦] على التوالي
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تحليل استعماالت األرض ضمن ( في رسالته للماجستير الموسومة ) جمال شازاد( عتمد إ       

قاعدة زيف على  ٢٠٠٠سنة  )مو العمراني لمدينة السليمانيةنالمخطط األساس لتحديد اتجاهات ال

 ١٩٧٧بين التعدادين في بنية المستقرات الحضرية ضمن محافظة السليمانية نسبي وجود تخلخل لتبيان

بروز مركز للتعدادين المذكورين و) زيف(نحراف النسبي عن خط المستقيم لـإلبعد مقارنة ا ١٩٨٧ و

 .  [٧] كمدينة مهيمنة )مدينة السليمانية( المحافظة

 

 :العراقو محافظة السليمانية لمراكز الحضرية فيلمعامل جيني  إحتساب
 

، وكلما كانت القيمة كبيرة فان )الصفر والواحد صحيح(عامل جيني ما بين تنحصر قيمة م          

  :[٦] من خالل تطبيق المعادلة اآلتية ذلك يعني وجود تفاوت شديد في توزيع السكان

 

………… (٢) /١٠,٠٠٠ G = Σ (yi + yi-١)Ni 

حيث أن: 

G :معامل جيني. 

yi :  لعدد المستقرات البشريةالنسبة المئويةالتراكمية. 

Ni: المستقرات البشرية سكانالنسبة المئوية  ل. 

 و ١٩٧٧ وتم احتساب معامل جيني للمستقرات الحضرية في محافظة السليمانية لسنوات       

والسيطرة على  جماهيرية للشعب الكوردياإلنتفاضة السنة على ١١ بعد مرور ( ٢٠٠٢ و١٩٨٧

وتطبيق ) ١ جدول(عتماد على إلبا ) ١٩٩١مناطقهم وإنسحاب الحكومة العراقية منها في ربيع سنة 

في  ت المكانيةختالالإلوهذا مؤشر لتعميق ا. على التوالي ٠.٧٤و  ٠.٧٣و  ٠.٧١فكانت ) ٢ معادلة(

ات الماضية بسبب ممارس) سنة٢٥ (مقارنة مع بال في محافظة السليمانية بنية المستقرات الحضرية

وهدم دورهم السكنية وتدمير البنى اإلرتكازية في  حمالت الترحيل السكانيبدءا ب النظام العراقي البائد

اإلبادة الجماعية  من ضمنها )-١٩٨٨ ١٩٧٥(للمدة ما بين  بادة الجماعيةإلا تلك المناطق فضال عن

حلبجة مدينة ضرب المتمثلة ب اإلنسانية فاجعةالو)  ١٩٨٧-١٩٨٨( حمالت األنفال في سنتي و

على طول الشريط الحدودي مع ايران وباألخص  ألسباب سياسية  ١٩٨٨باألسلحة الكيمياوية سنة

. تقطنها سكان ذات قومية كوردية مطلقة التي [٧] محافظة السليمانية ضمنفضال عن مناطق أخرى 

 ( تصل الى  ) ١٩٨٠-١٩٨٨( اإليرانية -الحرب العراقية أثناء وقد كان عمق اإلخالء السكاني

مركز ناحية سنكاو في  )كم٨٠ ( في مركز ناحية قرداغ التابع الى مركز قضاء السليمانية و )كم٦٠

 .[١١] التابع الى مركز قضاء جمجمال
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ضد بجرائم  ٢٠٠٧سنة في ايلول  وأقرت تلك الجرائم من قبل المحكمة الجنائية العليا         

 دت هذه السياسات الالانسانية الى تهشيم الهيكل األقليمي وتشويه البنية الحضرية والريفيةواف .األنسانية

من مجمل مساحة )  ٣.٩ % ( نسبة مساحتها شكلفي آن واحد في رقعة واسعة ت لمحافظة السليمانية

محافظة السليمانية  أن اعتبارعلى  )  Geopolitics(فضال عن موقعها الجيوسياسي   [١٢] القطر

من مجمل الشريط الحدودي مع ) ٢٧.٥ %(نسبة بأي )كم٣١٠ ( تشارك الحدود مع إيران بطول 

 [١٣] . إيران

     



 
 

٨ 
 

 [٨] )١(محافظةالسليمانية للمستقرات الحضرية في  كيفية إستخراج معامل جيني١ جدول 
 

تصنيف سكان المستقرات 

 الحضرية

 )نسمة(

 ١٩٧٧لسنةالمستقرات الحضريةعدد١٩٧٧ لسنة سكان المستقرات الحضرية
yi + yi-١ 

 
(yi + yi-١)Ni 

 
 

 (%)النسبة  المجموع
(Ni) 

 النسبة التراكمية %النسبة العدد
(yi) 

١٦٨.٠٧   ٣.١٢ ٣.١٢ ٣.١٢    ١   ٥٣.٨٧   ١٠٠,٠٠٠١٧٥,٤١٣-١٩٩,٩٩٩ 

٦.٢٤ ٣.١٢ - - -  -٥٠,٠٠٠-٩٩,٩٩٩ - 

٦.٢٤  ٣.١٢ - -   -    -٢٥,٠٠٠-٤٩,٩٩٩ - 

٢٣٧.٥٨   ١٥.٦٢   ١٢.٥٠   ٩.٣٨     ٣   ١٥.٢١     ٤٩,٥١٩  ١٠,٠٠٠-٢٤,٩٩٩ 

١٠٢٣.٥٠ ٥٠.٠٠     ٣٧.٥٠   ٢٥.٠٠  ٨   ٢٠.٤٧   ٦٦,٦٥٢   ٥,٠٠٠-٩,٩٩٩ 

 ١٤٣٦.٨٨   ١٣٧.٥٠     ١٠٠.٠٠ ٦٢.٥٠   ٢٠ ١٠.٤٥        ٣٤,٠١٨  فأقل٤,٩٩٩ 

 ٢٨٦٦.٠٣ - -  ١٠٠.٠٠  ٣٢ ١٠٠.٠٠ ٣٢٥,٦٠٢ المجموع

 تابع

 [٩]  ١جدول 

المستقرات  تصنيف سكان

 الحضرية

 )نسمة(

 ١٩٨٧ لسنةالمستقرات الحضريةعدد ١٩٨٧ لسنة سكان المستقرات الحضرية
yi + yi-١ 

 
(yi + yi-١)Ni 

 
 

 (%)النسبة  المجموع
(Ni) 

 النسبة التراكمية %النسبة العدد
(yi) 

٢٦٧.٤٠ ٥   ٥ ٥ ١ ٥٣.٤٨ ٣٠٠,٠٠٠٣٦٤,٠٩٦-٣٩٩,٩٩٩ 

١٠ ٥ - - - -٢٠٠,٠٠٠-٢٩٩,٩٩٩ - 

١٠ ٥ - - - -١٠٠,٠٠٠-١٩٩,٩٩٩ - 

٣٣٣.٢٠ ٢٠ ١٥ ١٠ ٢ ١٦.٦٦ ٥٠,٠٠٠١١٣,٤٠٢-٩٩,٩٩٩ 

٧٤٨.٣٥ ٤٥ ٣٠ ١٥ ٣ ١٦.٦٣ ١١٣,٢٢٨ ٢٥,٠٠٠-٤٩,٩٩٩ 

٤٥٩.٧٥ ٧٥ ٤٥ ١٥ ٣ ٦.١٣   ٤١,٧٤٠   ١٠,٠٠٠-٢٤,٩٩٩ 

٤٨٩.٥٠   ١١٠ ٦٥ ٢٠ ٤ ٤.٤٥   ٣٠,٣٠٢  ٥,٠٠٠-٩,٩٩٩ 

 ٤٣٧.٢٥   ١٦٥  ١٠٠ ٣٥ ٧ ٢.٦٥   ١٨,٠٦٢  فأقل٤,٩٩٩ 



 
 

٩ 
 

   ٢٧٣٥.٤٥ - -   ١٠٠   ٢٠   ١٠٠.٠٠ ٦٨٠,٨٣٠ المجموع

 
 .الجدول من عمل الباحث )١(

 تابع

 [١٠] ١جدول 

 
تصنيف سكان المستقرات 

 الحضرية

 )نسمة(

  ٢٠٠٢لسنةالمستقرات الحضريةعدد ٢٠٠٢لسنة سكان المستقرات الحضرية
yi + yi-١ 

 
(yi + yi-١)Ni 

 
 

 (%)النسبة  المجموع
(Ni) 

 النسبة التراكمية %النسبة العدد
(yi) 

١٠٨.٦٩ ٢.٣٣ ٢.٣٣ ٢.٣٣ ١ ٤٦.٦٥ ٥٠٠,٠٠٠٥٦٩,١٢٣-٩٩٩,٩٩٩ 

٤.٦٦ ٢.٣٣ - - - -٤٠٠,٠٠٠-٤٩٩,٩٩٩ - 

٤.٦٦ ٢.٣٣ - - - - ٣٠٠,٠٠٠-٣٩٩,٩٩٩ - 

٤.٦٦ ٢.٣٣ - - - - ٢٠٠,٠٠٠-٢٩٩,٩٩٩ - 

٤.٦٦ ٢.٣٣ - - - -١٠٠,٠٠٠-١٩٩,٩٩٩ - 

١١١.٦٣ ٩.٣١ ٦.٩٨ ٤.٦٥ ٢ ١١.٩٩ ٥٠,٠٠٠١٤٦,٢٧٥-٩٩,٩٩٩ 

٧٨٣.٠٧   ٣٢.٥٦   ٢٥.٥٨   ١٨.٦٠ ٨ ٢٤.٠٥ ٢٥,٠٠٠٢٩٣,٤٤٠-٤٩,٩٩٩ 

٩٤٢.٩٠   ٧٤.٤٢   ٤٨.٨٤   ٢٣.٢٦   ١٠ ١٢.٦٧ ١٠,٠٠٠١٥٤,٥٠٩-٢٤,٩٩٩ 

٢٤٠.٧٠     ١٠٦.٩٨   ٥٨.١٤ ٩.٣٠ ٤ ٢.٢٥   ٢٧,٤٨٤  ٥,٠٠٠-٩,٩٩٩ 

 ٣٧٧.٩٥     ١٥٨.١٤     ١٠٠.٠٠   ٤١.٨٦  ١٨ ٢.٣٩   ٢٩,١٥٧  فأقل٤,٩٩٩ 

   ٢٥٦٤.٩٤ - -      ١٠٠.٠٠  ٤٣   ١٠٠.٠٠     ١,٢١٩,٩٨٨ المجموع

 
 :احتساب معامل جيني لمحافظة السليمانية  

G٠.٧١ = ( ٢٨٦٦.٠٣/١٠٠٠٠ ) - ١   = ١٩٧٧ 

G٠.٧٣ = ( ٢٧٣٥.٤٥/١٠٠٠٠ ) - ١   = ١٩٨٧ 



 
 

١٠ 
 

G٠.٧٤ = ( ٢٥٦٤.٩٤/١٠٠٠٠ ) - ١   = ٢٠٠٢



 
 

١١ 
 

 ١٩٧٧سنة  ٠.٨٤إن انخفاض قيمة معامل جيني لعموم المستقرات الحضرية في العراق من 

بأن هناك تحسن نسبي في أطروحته للدكتوراه أن يؤكد ) علي حسين(دفع بـ   ١٩٨٧سنة  ٠.٨١الى

قد ارتفعت في محافظة علما بان قيمة العامل نفسه  [٦] في بنية المستقرات الحضرية في القطر

أي أن التحسن الكلي المدعاة للقطر كان على حساب تفاقم حالة الجزئيات .السليمانية للمدة نفسها

الداخلية والمتمثلة بهيكلية المحافظات كما هو الحال في محافظة السليمانية، وأنَه عند إحتساب معامل 

بحدوث لكل وبالنتيجة يكون الحكم النهائي جيني قد تغاظى عن بنية الجزئيات والتي بمجملها تشكل ا

      .        ن في المسقرات الحضرية للعراق موضع الشك وليس باإلمكان البناء على اساسهتحُس

ونستدل من كل ذلك بأن مؤشر معامل جيني ال يعد شموليا ومظلَال في الوقت نفسه وال يمكن      

التكوينات الداخلية في النظام الحضري كما هو الحال في  اإلعتماد عليه في عملية التحليل والحكم على

 ).محافظة السليمانية(الى المستوى األقليمي ) العراق(النزول من المستوى الوطني 

 

 :مدينة المهيمنةالوبروز  ضمن محافظة السليمانية مكانياتشخيص التهجير السكاني 
 أكثر من على مدى المتمثلة بمدينة السليمانيةز نسبة كبيرة من السكان في مركز المحافظة وتركَ      

والتـي تشـكل   ١٩٩٨ سنة ) ٢كم ٣٠.٧٩ (بـ رت مساحتهافي رقعة جغرافية قِد الماضية نصف قرن

بدأ مسلسل تزايد نسبة النمو السكاني لمدينة  .[٧] من مجمل المساحة الكلية للمحافظة) %٠.١٨ (نسبة 

 هيـأ األجـواء  و )٢ جـدول ( كما مبين في  ١٩٥٧ية منذ سنةالسليمانية بالمقارنة مع محافظة السليمان

للمحافظـة   نسبة النمو السـكاني تناقص ويمكن مالحظة  .لظهور المدينة المهيمنة أو  الطاغية المناسبة

أي أن  )١٩٨٧ - ١٩٧٧(بين سـنوات   )%٣.٣ ( الى )١٩٧٧ - ١٩٥٧(بين سنوات  )%٤.٢ (من

إستبعاد أعداد كبيرة من السكان الـى وسـط وجنـوب    بسبب ة السليمانية كانت طاردة لسكانها محافظ

المـدة  في  ضد النظام العراقي آنذاك الثورة الكورديةوهو مساندة  لمبرر سياسي ١٩٧٥ العراق سنة 

وقد تم إخماد تلك الثورة بعد اإلتفاقية المبرمة بين النظام العراقي آنذاك مـع   )١٩٧٥ - ١٩٧٤(  بين 

وقد رجعت نوع مـن اإلسـتقرار   . ١٩٧٥سنة في آذار  )إتفاقية الجزائر( والمعروفة بـ) شاه إيران(

لتصل الى حالة من التوازن   )٢٠٠٢ - ١٩٧٧(للمحافظة بين سنوات النسبي في نسبة النمو السكاني 

وأن حالة اإلستقرار للمحافظة في تلـك  .  )٢٠٠٢ - ١٩٨٧(مدينة السليمانية بين سنوات  فيالنسبي 

فادة منه لغرض تحليل األبعاد المكانية للهجرة الداخلية اإلجبارية التـي حـدثت فـي    المدة يمكن اإلست

مناشـئها   نستشـف نقـاط  ل )١٩٨٧ - ١٩٧٧(وتحديدا في المدة المحصورة بين سـنوات   المحافظة

      .المكانية ومقاصدها

ني للمحافظـة  النمو السكا) أضعاف ٢.٣(نسبة النمو السكاني للمدينة ذروتها لتصل الى سجلت       

وأثـرت   ينة المهيمنـة دق ظاهرة الميتعم وبذلك تم .)١٩٨٧ - ١٩٧٧(بين سنوات  المدة المحصورة



 
 

١٢ 
 

ة في المحافظة مـن جهـة   بصورة مرجوالموارد البشرية والطبيعية اإلمكانات وعدم استثمار  فيسلبا 

يق التباين المكاني في اإلخالءات السكانية المتعاقبة فضال عن تعمممارسات الترحيل اإلجباري و بسبب

والضغط المتزايد  ،تقديم خدمات البنى اإلرتكازية في البيئة الحضرية والريفية للمحافظة على حد سواء

والتي تعاني أصال من مشكلة نـدرة   على الوجه الخصوص، على تلك الخدمات داخل مدينة السليمانية

 ١.٦٧ (عدل اإلشغال في المدينة بلغ مإذ  .األرض الصالحة للعمران والحاجة السكنية التي تعاني منها
وحـدات   ٣(في المدينة ال يمتلكـون االَ  ) أسر ٥( أي أنَه بمعدل كل ،١٩٩٨ سنة )وحة سكنية / أسرة

بسبب عدم فقدان التـوازن بـين    ٢٠٠٢سنة ى مرة أخر وقد تفاقم الحاجة السكنية .[٧]فقط ) سكنية 

ة سكنية دوح/ أسرة ١.٧٥ (بلغ معدل اإلشغال في المدينة تشكيل عدد األسر وتشييد الوحدات السكنية ف

( [١٠]٠ 

 

وفقا لمحاور الطرق الرئيسة التي وموزعة ) أجزاء ٦(قِسم مجمل سكان محافظة السليمانية الى        

( تربط مدينة السليمانية بالمستقرات الحضرية والريفية ضمن محافظة السليمانية كمـا موضـح فـي    

المحافظـة فـي المـدة    سكان الحركة المكانية للتهجير القسري التي تعرض لها  ، بهدف تلُمس)١شكل

أما مراكز األقضية والنـواحي  . المحصورة بين نهاية السبعينيات ونهاية الثمانينيات من القرن الماضي

 ٣جـدول ( فضال عن المستقرات الريفية التابعة لهما ضمن محافظة السليمانية موزعة كما موضح في 

(.     

والذي يمثل سـكان المحـاور السـت     بأن سكان المستقرات الحضرية)  ٤جدول( ويتضح من        

  ١٩٨٧سـنة  )%٥٤.٥( الى ١٩٧٧سنة ) %٢٩.٢( في تزايد مستمر من المربوطة بمدينة السليمانية

 ،  ٢٠٠٢سنة  )%٦٥.٩(وصوال الى 

 



 
 

١٣ 
 

 
 

 

 

 



 
 

١٤ 
 

  ١السليمانية محافظةومدينة السليمانية ل يلسكانا النمو نسبة ٢ جدول 

 
 نسبة النمو السكاني في السنوات

(%)مدينة السليمانية

 نسبة النمو السكاني في

 (%)محافظة السليمانية

٤.٢ ١٩٧٧٦.٦-١٩٥٧ 

٣.٣ ١٩٨٧٧.٦-١٩٧٧ 

 ٣.٤ ٣.٠ ١٩٨٧- ٢٠٠٢ 

 

 ةمدينة السليمانيب المربوطةالست الرئيسة ولطرق امحاور  علىتوزيع األقضية والنواحي ٣ جدول 
٢ 

 
جمجمالآغجلربازيان سرجنار  )١(محور

 ناودشت بشدر هيرو بيتواته رانيه جوارقورنه مركه جناران دوكان سورداش )٢(محور

سروجككاريزهكناروي جوارتا )٣(محور

 كرمك بينجوينحلبجةبيارهخورمال شهرزور )٤(محور

 كالر تيالكو بيباز دربندخانوارماوا)٣(سيروانحلبجة الجديدة زراين )٥(محور

 سنكاو قرداغ تانجرو )٦(محور

 

 مدينة السليمانيةب توزيع األقضية والنواحي على محاور الطرق الست الرئيسة والمربوطة٤ جدول 
٣ 

 
 اكنمأ

 السكاني التركز 

  

 نسبة النمو السكاني

 ١٩٧٧ سنة

 نسبة النمو السكاني

  ١٩٨٧   سنة

 نسبة النمو السكاني

 ٢٠٠٢ سنة

 حضر

)%(

 ريف

)%(

 مجموع

)%(

 حضر

)%(

 ريف

)%(

 مجموع

)%( 

 حضر

)%( 

 ريف

)%( 

 مجموع

)%( 

 ٣٦.٦ ٠.٠ ٣٦.٦ ٣٨.٥ ٠.٠   ٣٨.٥ ٢٥.٤  ٠.٠   ٢٥.٤ السليمانيةمدينة 

 ١٣.١ ٤.٦ ٨.٥   ١٠.٨ ٤.٤   ٦.٤ ١١.٥  ٨.١   ٣.٤   )١(محور 

 ٢٠.١ ٦.٤ ١٣.٧ ١٨.٦ ١٠.٠ ٨.٦ ١٩.٥  ١٣.٣ ٦.٢   )٢( محور

 ٢.٠   ١.٧ ٠.٣   ١.٤   ١.٠   ٠.٤ ٨.٩    ٧.٨   ١.١   )٣( محور

 ١٢.٣ ٤.٨  ٧.٥   ١٢.١ ٤.٢   ٧.٩ ١٣.٣  ٦.٥   ٦.٨   )٤(محور 

                                   
 .[١٠]و[٩] و[٨] و [٧]اإلعتماد على الجدول من عمل الباحث ب ١
 .[١١]الجدول من عمل الباحث باإلعتماد على  ٢
بسبب ترحيل سكانها ثم أنشيء    ١٩٧٧بعد التعداد السكاني لسنة )٤(ألغي مركز ناحية سيروان ضمن محور  ٣

 ١٩٨٧.  بالقرب من حلبجة وهي المقصودة بها في تعداد سنة   )٥(ناحية  سيروان الجديدة ضمن محور 
 



 
 

١٥ 
 

 ١٣.٠ ٢.٢ ١٠.٨ ١٥.٨ ٦.٢   ٩.٦   ١٥.٠    ١١.٩ ٣.١   )٥( محور

 ٢.٩   ١.٩ ١.٠    ٢.٨     ٢.٢   ٠.٦   ٦.٤      ٥.٤   ١.٠   )٦(محور 

   ١٠٠.٠  ٢١.٦ ٧٨.٤   ١٠٠.٠ ٢٨.٠ ٧٢.٠   ١٠٠.٠  ٥٣.٠ ٤٧.٠ مجموع

 

سنة  )%٢٨.٠( الى ١٩٧٧سنة ) %٥٣.٠( يقابله تناقص سكان المستقرات الريفية بصورة مفاجئة من 

والذي أثر سلبا على األساس اإلقتصادي للمحافظـة   ٢٠٠٢سنة  )%٢١.٦(الى        نزوال ١٩٨٧ 

نها إضطرت الى إستيراد حتى الفواكه والخضـراوات ذات   وحدوث نضوحات إقليمية ودولية أيضا أل

 . طبيعة تداولها اليومي للساكنين من الدول المجاورة
في  ١٩٨٧ مقارنة بسنة ٢٠٠٢سنة ) %١.٩(إًن تناقص نسبة السكان في مدينة السليمانية بنسبة       

لطلب المتزايد على الساكنين ذوي الدخل المحدود وا الى صعوبة عيش يعزى أن يمكن )٤ جدول(

السلع والخدمات في المدينة وباألخص إرتفاع إيجارات السكن مما يضطرون للجوء الى القصبات 

القريبة وباألخص ان المدينة ال تمتلك مخططا أساسيا موضوعا بصورة علمية ومركزها التجاري  

ركزية  للهجرة الداخلية مما دفع بسكان المنطقة الممعرض للغزو التجاري وطارد لإلستعمال السكني 

نحو الضواحي بسبب  سهولة الوصول النسبي في حافات المدينة والتوافر النسبي لخدمات النقل العام 

وفقا   ١٩٨٧سنة يمكن تشخيص نسبة الهجرة بإتجاه مدينة السليمانية.بإتجاه مركزالمدينة أو بالعكس

في ) %٠.٩(و) ١(في محور ) %٠.٧( فكانت بنسبة  )٤ جدول(في  لتسلسل المحاور الست كما مبين

وإن الهوية . )٦(في محور )%٣.٤(و) ٤(في محور )%١.٢(و) ٣(في محور )%٦.٥(و) ٢(محور

  )%٠.٨(بمقدار ) ٥( وإن الزيادة النسبية لسكان محور .) ٣جدول( موضح في المكانية للمهاجرين

لمهجرين والذي سِمي من قبل كانت بسبب إنشاء مجمعات سكنية للسكان ا  ١٩٨٧ و ١٩٧٧ بين سنتي

 )٥( و) ٤( و) ٢( و) ١(على طول الطرق الرئيسة ضمن المحاور ) المجمعات القسرية (ساكنيها بـ 

وكانت هذه . بهدف سهولة السيطرة عليها) ١شكل( الوطني الموضح في  )٤(وباألخص طريق رقم 

أمام ) ثبات في قضية األنفالشهود اإل(المجمعات بمثابة معسكرات إعتقال لساكنيها كما وصفوها 

ولم تمتلك تلك المجمعات السكنية أساسا إقتصاديا فأسكن فيها  .٢٠٠٧الجنائية العليا سنة المحكمة 

سكانا ريفيين او شبه حضريين فيها والدليل على ذلك التناقص الملحوظ في سكان الريف ضمن كل 

 ).٤ جدول(تلك المدة كما موضح في  المحاور في
فيعود الى ١٩٨٧ و  ١٩٧٧ الملفت للنظر بين سنتي) ٦(و) ٣(ب تناقص سكان المحاورأما سب    

وتضاريس تلك المناطق التي تتصف بالوعورة وصعوبة الوصول اليها لذلك إستهدف طوبوغرافية 

الخطة الى التهجير القسري لسكانها نحو أراض منبسطة على طول الطرق الرئيسة أو بإتجاه مدينة 

 هِل السيطرة عليها من خالل السليمانية ليس
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قطعات الجيش ومنظومات األجهزة األمنية وبالتالي إخالء مساحات شاسعة ومن ثم زرعها بحقول 

وإن آثارها المستقبلية . األلغام والتي باتت مصدر خطورة تعاني منها سكانها حتى الوقت الحاضر

واح وتتطلب تخصيص ميزانية باهضة مستمرة الى األجيال القادمة ويكلَف ساكنيها خسائرا في األر

من قبل األجهزة اإلدارية لمحافظة السليمانية بهدف تنظيف تلك األراضي الملغومة وإعادة إستثمارها 

 .من جديد

مستمرة  ١٩٨٧ و ١٩٧٧ بين سنتي التي حدثتالالإنسانية تلك الحالة ل اآلثار السلبية والتزال    

 في بإستثناء تزايدعافيتها محاظة السليمانية ضا ولم تسترد أي ٢٠٠٢سنة  وباقية على سكان المحاور

قع اموالمن  هاور وقربالك المحتلبسبب الطاقة اإلستيعابية  )٣(و) ٢(و) ١(ورامحالسكان نسبة 

 هوباألخص التوسع العمراني لمدينة السليمانية باتجاومناطق شهربازار ودوكانسرجنار السياحية مثل 

فضال ) بكرجو( مركز ناحية سرجنار والمتمثل بـو جمجمال اسعة فيفراز أراضي وإو )١( محور

فيعود الى كون تلك المستقرات البشرية ) ٥( سكان المحورنسبة أما تناقص . عن القصبات القريبة منها

تمتلك اساسا إقتصاديا لتشغيل األيدي العاملة فيها فضال عن قلة  مول )نهاية الثمانينات(حديثا  قد بنيت

مما أثرت سلبا على القطاع الزراعي فيها ودفع بسكانها للهجرة الى مدينة  طول األمطاره ظاموعدم إنت

فبقيت على حالها السابق كما في ) ٦(و) ٤( أما نسبة سكان محوري.السليمانية أوخارج القطر

 فرض نفسه على تلك المناطق ول يتمكَنلترحيل واقعا ل السلبية تااإلفرازت واصبح  ١٩٨٧سنة

   .لحد اآلن تجاوزه من سكانه

 

 :قياس معامل إرتباط هرمية المستقرات الحضرية في محافظة السليمانية
 

) x( ويقيس قوة العالقة الخطية بين المتغيرين) r(معامل اإلرتباط الخطي للعينة يرمز له بـ       

. جبة أوسالبةويتراوح قيمته بين الصفر والواحد صحيح ذو إشارة مو من المشاهدات) n( لعدد )y(و

اإلشارة  أما من الواحد يكون العالقة الخطية بين المتغيرين المعاملقيمة  بتهذا يعني بأنه كلما اقتر

اج قيمة معامل اإلرتباط من خالل المعادلة رويمكن إستخ .[١٤] تدل على عالقة طردية أو عكسيةف

 :[١٥] اآلتية
 
r =  [n ( Σ xiyi ) - ( Σ xi Σ yi )] / [n ( Σ xi٢ ) - ( Σ xi )٢] ½ [n ( Σ yi٢ ) - ( Σ yi )٢] ½ 

………… (٣) 
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) ٣معادلة(ومن ثم تطبق ) ρ(الالتينية ) rho(أما معامل اإلرتباط للمجتمع فيرمز له بـ        

مقابل الفرضية ) ك إرتباط خطيهنا(أي  )ρ :H١  ≠٠  (ويختبر الفرضية البديلة  . [١٥]نفسها

 :[١٥] ويكون اإلستنتاج وفقا لآلتي). يس هناك إرتباط خطيل(أي  )٠ = ρ :H٠  (الصفرية 

 الجدولية، ترفض) Critical Value( المحسوبة أكبر من القيمة الحرجة | r |إذا كانت قيمة  -    

       . ونستنتج بأن هناك إرتباط خطي) H٠(            النظرية الصفرية 

يساوي القيمة الحرجة الجدولية، نفشل في رفض المحسوبة أصغر أو  | r |إذا كانت قيمة  -    

        النظرية الصفرية 
  سكان المستقرات الحضرية

المرتبة 

سنة  ٢٠٠٢ الحجمية  
 

سنة  ١٩٨٧ سنة  ١٩٧٧   
 

 ١ ١٧٥,٤١٣  ٣٦٤,٠٩٦ ٥٦٩,١٢٣ 

  ٢  ٢٢,٤١١    ٦٣,١٠٢   ٩٠,٥١٩ 

  ٣  ١٣,٦٨٥    ٥٠,٣٠٠   ٥٥,٧٥٦ 

  ٤  ١٣,٤٢٣    ٤٩,٩٨٦   ٤٨,٦٥٠ 

  ٥  ٩,٤٦٠      ٣٧,٠٤٩   ٤٤,٥٠٤ 

  ٦  ٩,٢٧٤      ٢٦,١٩٣   ٤٢,٩٤٣ 

  ٧  ٨,٧٣٨      ١٥,٣٥٠   ٣٧,٥٠٠ 

  ٨  ٨,٥٩٤      ١٤,٤٨٧   ٣٠,٧٣٣ 

  ٩  ٨,٥٥٤      ١١,٩٠٣   ٣٠,٤٥٨ 

  ١٠ ٧,٩٣٢      ٩,٣٥٧     ٣٠,٢٨٢ 

  ١١ ٧,٨٩٥      ٨,٢٠٧     ٢٨,٣٧٠ 

  ١٢ ٦,٢٠٦      ٧,٥١٣     ٢٢,٠٠٠ 

  ١٣ ٣,٩٤٠      ٥,٢٢٥     ٢١,٣٧٣ 

  ١٤ ٣,٣٩٦      ٤,٤٤٧     ١٧,٩٢٠ 

  ١٥ ٣,٢٤٧      ٤,٠٧٤     ١٧,٧٥٣ 

  ١٦ ٢,٧٦٠      ٣,٠٢٦    ١٣,٦١٣ 

  ١٧ ٢,٢٨٨      ٢,٦٢٩    ١٣,٠٩٦ 

  ١٨ ٢,٢٣٦      ٢,١٥٢    ١٢,٩٧٥ 

  ١٩ ٢,٢١٦      ١,٥٠٨    ١٢,١٥٤ 

  ٢٠ ١,٨١٥      ٢٥٣       ١٢,٠٤٢ 

  ٢١ ١,٤٧٠            ١*          ١١,٥٨٣ 

    ٢٢ ١,٤٤٩       ٨,٩٣٦ 

    ٢٣ ١,٣٩٩       ٧,١٠٩ 

    ٢٤ ١,٣٧٩       ٥,٩١٠ 

                                   
 .   غيرمعَرف )٠ log(بدل الصفر ألَن ) واحد( أخذ عدد السكان *
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    ٢٥ ١,٣٦٣       ٥,٥٢٩ 

    ٢٦ ١,٢٣٩       ٣,٧٧٥ 

    ٢٧ ١,٢٣٠       ٣,٤٣٤ 

    ٢٨ ٨٤٣          ٣,١٠٢ 

    ٢٩ ٥٨٠          ٢,٧٣٠ 

    ٣٠ ٤٠٣          ٢,٧٠٠ 

    ٣١ ٣٨٣          ٢,٥٠٠ 

    ٣٢ ٣٨٢          ١,٧٣٥ 

    ٣٣   ١,٤٠٠ 

    ٣٤   ١,٣٨٠ 

    ٣٥   ١,٢٧٢ 

       ٣٦   ٩٣٢ 

       ٣٧   ٩٢٥ 

       ٣٨   ٩١٠ 

       ٣٩   ٦١٠ 

       ٤٠   ٦٠٠ 

       ٤١   ٤٩٢ 

       ٤٢   ٢٤٠ 

       ٤٣   ١٨٠ 

المجموع ٣٢٥,٦٠٣ ٦٨٠,٨٥٨ ١,٢١٩,٧٤٨

 ١السليمانيةالمراتب الحجمية للمستقرات الحضرية في محافظة ٥ جدول 

 

 )Hونستنتج بأنَه ليس هناك دليل واضح بوجود إرتباط خطي) ٠  .      

اذا كانت العالقة بين ) ٣معادلة(في ) log y(بـ ) y(وقيم ) log x(بـ ) x(ستبدل قيم وتُ      

ألنها كما أسلفنا سابقا عند رسم ) قاعدة زيف(كما هو الحال في  [١٤]لوغاريتمية ) y(و) x(المتغيرين 

لوغاريتم ( و) X(على محور) لوغاريتم المرتبة الحجمية للمستقرة البشرية( اإلحداثيات المتمثلة بـ 

على ورق بياني ) Y(على محور) ١معادلة(من خالل تطبيق  والمحسوبة) سكان المستقرة البشرية

) -١(وإيصال النقاط المرسومة يظهر خطا مستقيما بميل ) log y, log x(لوغاريتمي باحداثيات 

 .أيضا على إعتبار أن قاعدة زيف تعبر عن حالة مثالية) -١(ومعامل إرتباطها تساوي 

وأخذ لوغاريتم المراتب ) ٣معادلة(وذلك بإستخدام عند إحتساب معامل اإلرتباط بصورة يدوية      

مراكز  +مراكز أقضية (الحجمية ولوغاريتم سكان مجمل النظام الحضري للمستقرات الحضرية 

                                   
 .[١٠]و[٩] و[٨] و [٧]الجدول من عمل الباحث باإلعتماد على  ١
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أو استخدام أي من برامج الحاسوب الجاهزة ) ٥ جدول(في محافظة السليمانية كما موضح في ) نواحي

 .فالنتيجة سيان )اإلحصائية SPSSمايكروسوفت أكسل أو ( مثل 

ن من المآخذ التى يمكن أن تسجل على البحوث والدراسات السابقة في استخدامهم لقاعدة زيف إ     

بسبب نظرتهم الجزئية وكان إستخدامهم لقاعدة زيف مجردا فقط على مراكز المحافظات او مراكز 

غير شامل وال يتسم  يالتحليل إلستنتاج المبني على ذلك األسلوباألقضية بصورة فردية، لذلك فإنَِ ا

بالدقة والموضوعية بسبب تغاظيهم عن المستويات الدنيا من النظام الحضري علما بأن تلك المستويات 

من منظور المخِطط المكاني ال تقل اهمية من المستويات العليا في التدرج الهرمي للمستقرات البشرية 

 .أو القطر) المحافظة(لنظام الحضري سواء في اإلقليم والتي تشِكل بمجملها البنية المكانية لهيكل ا

 ١٩٧٧ سنة )  ٠.٩٥-(ها كانت ـنجد بأن أعلى قيمة ل) r(م معامل اإلرتباط ـوعند إحتساب قي     

سنة  )٠.٨٥- (وإرتفعت مرة اخرى لتصل الى  ١٩٨٧ سنة )٠.٧٥ - (ى ـت الـخفضـثم إن

يبين بأن هناك عالقة  ) r(وإن إختبار قيم . ١٩٧٧ سنةولكنها لم تبلغ مستواها السابق في   ٢٠٠٢

وذلك بعد رفض ) لوغاريتم المرتبة الحجمية ولوغاريتم سكان المستقرات الحضرية ( خطية للمتغيرين 

المحسوبة كانت   ) r(ألن كل قيم  ،أي وجود عالقة خطية )٠ = ρ :H٠ ( الفرضية الصفرية القائلة 

وإن ). ٦ جدول(كما موضح في ) ٠.٠١ = α (  لية عند مستوى الداللةأكبر من قيمتها الحرجة الجدو

مؤشر على إنخفاض  صفة الخطية  للنموذج ١٩٧٧ بالمقارنة مع سنة   ١٩٨٧سنة)  r(إنخفاض قيمة 

بسبب حالة التهجير والترحيل اإلجباري للمحافظة ولكن سرعان ما عادت ) زيف( اللوغاريتمي لـ

بسبب رجوع أهالي تلك المناطق المهجرة والتي سماها النظام   ٢٠٠٢سنةصفة الخطية في اإلرتفاع 

  )٤٣(فضال عن تزايد عدد المستقرات الحضرية والذي وصل الى ) المنطقة المحرمة( البائد بـ

           ).٥ جدول(مركز حضري كما موضح في 

 

 ١السليمانيةفي محافظة لهرمية المستقرات الحضرية )   r(إختبار قيم معامل اإلرتباط ٦ جدول 

 
 ٢الجدولية )  r( قيمالمحسوبة) r(قيمسنوات

٠.٤٥ ١٩٧٧٠.٩٥ 

٠.٥٥ ١٩٨٧٠.٧٥ 

٠.٣٩ ٠.٨٥ ٢٠٠٢ 

 

 :حجوم سكانهاتحديد الحالة المثلى لعدد المستقرات الحضرية و

                                   
 .الجدول من عمل الباحث ١
 .[١٥]مأخوذة من الجدولية )  r(قيم  ٢
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 Central Place( نظرية األماكن المركزية طرحأول من   )  W.Christaller(كريستالر يعد      

Theory  (   في منتصف القرن الماضي لتفسير الحجم وعدد وتوزيع المستقرات الحضرية مما جعل

إن الشروع بالجواب على هذا التساؤل لذلك ف.  [٢] )نظرية المؤسسات والتجارة الحضرية(منها 

يتأثر  رية،  والذيحضالتي تتوجب توافرها للمجتمع داخل المستقرة الوالمؤسسات متعلق بالخدمات 

 :[١٦] بالعاملين الرئيسيين اآلتيين
  
إن الحجم الوظيفي للخدمة له عالقة بحجم السكان المخدومين بها وبكفاءة وإقتصادية توافرها لذلك  - 

  .الحجم

كما أن المسافة . إن جاذبية الخدمة المقدمة تتناقص كلما إزدادت المسافة بين المسكن وموقع الخدمة - 

 التي 

ا المواطن لها عالقة بكثرة او قلة التردد على الخدمة، لذلك فإن الخدمات المتوافرة في المدينة يقطعه   

 ).المدينة، القطاع، الحي، المحلة(وزِعت وفقا لتدرج هرمي     قد 

من  ذي يمكنه في اإلستفادةوال ) نسمة ٤,٠٠٠(بـ  وقد قدر المعايير العراقية أصغر حجم سكاني    

 الهرمي في المدينةي أدنى مستويات قاعدة التدرج ف الخاصة باإلحتياجات اليومية تلك الخدمات

نقطة اساس ك هذا الحجم المتفق عليه في القطر ُيعتمد علىو. [١٧] و  [١٦]والمتمثل بالمحلة السكنية

 .لإلنطالقة نحو تثبيت العدد األمثل للمستقرات الحضرية ومن ثم تحديد عدد سكانها بعد ذلك

سنة (سبقة لعدد سكان الحضر الحالي لإلقليم في المقترحة على المعرفة الُم الطريقة رتكزت      

، ويحدد ذلك العدد على ضوء الخطة اإلقليمية والمعتمدة على طبيعة األساس )سنة الهدف(أو ) األساس

ها عند بلوغ اإلقليم والتي يتوجب ممارست عاتق ناطة علىاإلقتصادي لإلقليم والوظيفة المستقبلية الُم

  :عند إتباع الخطوات اآلتية) Iterations( تكراراتال عمليةوتتلخص الطريقة بإستخدام . سنة الهدف
 

 م النظام الحضري في اإلقليملّفي س) ١( مرتبة رقمبتحديد سكان المستقرة الحضرية والمتمثلة  ١) 

 :١وذلك بتطبيق المعادلة اآلتية

 

P١= Σ Ui / Σ ( ١/ ri ) ………… (٤) 

حيث أن: 

Pفي النظام الحضري )١(رقم لها مرتبة  الحضريةسكان المستقرة :  ١ . 

                                   
 .عمل الباحث ١
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Ui  :الحضرية في النظام الحضري ةسكان المستقر. 

 r  :الخ ٣,٢,١,…,( مرتبة المستقرة الحضرية من (. 

 

 ).١ معادلة( تطبيقللمستقرات الحضرية في المراتب الدنيا وذلك بعد  الحجوم السكانية حتسابإ ٢)

(٣ مستقرات الحضرية وحجوم سكانها شريطة أن يكون الحجم السكاني ألدنى مرتبة ت عدد اليثب )

 :إحدى الحالتين اآلتيين الحصول علىبخالفه يتم  ). نسمة  ٤,٠٠٠أقرب ما يكون من 

فهذا  ) نسمة ٤,٠٠٠أكبر من (  دنى مرتبةألالحجم السكاني المحسوب للمستقرة البشرية  إذا كان  -

 ( بعد مرة أخرى )٤ معادلة(طبق يف. ر الى تركز المستقرات الحضرية على البعد المكانيمؤش

المستقرة الحضرية حجم  دحديعدد المستقرات الحضرية ومن ثم الى )  صحيح عدد واحد إضافة

المحاوالت الى أن يتحقق الشرط ر تكروت  ،)٢خطوة (يطبق بعدهاو. مرة ثانية) ١( مرتبة رقمب

 .)٣ خطوة(المذكور في

)  نسمة ٤,٠٠٠أصغر من ( دنى مرتبة ألالحجم السكاني المحسوب للمستقرة البشرية  إذا كان   -

 مرة أخرى )٤ معادلة(فيطبق رقعة البعد المكاني  فهذا مؤشر الى تشتُت المستقرات الحضرية على

لحضرية حجم المستقرة ا من عدد المستقرات الحضرية، ويحدد)  صحيحعدد واحد  طرح (بعد 

الى أن يتحقق الشرط تتكرر المحاوالت ف)  ٢خطوة (دها ويطبق بع. مرة ثانية) ١(بمرتبة رقم 

 ).٣خطوة ( المذكور في

 

 تطبيق الطريقة المقترحةالمستقرات الحضرية بوضعيتها اإلفتراضية عند  حجومحال مقارنة واقع 
 :محافظة السليمانية في 

 

) ١ معادلـة (و) ٤ معادلـة (، وبعد تطبيق مبدأ تكرار المحاوالت تعتمد الطريقة المقترحة على       

لكي تبقى أعداد المسـتقرات الحضـرية    على المستقرات الحضرية في محافظة السليمانيةمرة واحدة 

الحجوم واقع حال وبذلك نتمكن من مقارنة  ).٧ جـدول ( تم التوصل الى النتائج المبينة في ،على حالها

مع مثيالتها الحجوم السكانية   ٢٠٠٢و١٩٨٧ و١٩٧٧  عبر سالسل زمنية) اهدة قيم المشال( السكانية 

بسبب تساوي عدد المستقرات البشرية في كلتا الحالتين  )القيم المقدرة( بالطريقة المقترحة  اإلفتراضية

الخطا المعياري و. )Standard Error of Estimate( باستخدام مؤشر الخطا المعياري للتقديروذلك 

 بين القيم ) المسافات(مقادير اإلختالفات أو  ويقيس) se(تقدير يرمز له بـ لل

 

 



 
 

٢٢ 
 

  

المحاولة (  السليمانيةتطبيق الطريقة المقترحة على المستقرات الحضرية في محافظة  ٧ جدول 

 ١ )األولى 

 
  سكان المستقرات الحضرية

المرتبة 

سنة  ٢٠٠٢ الحجمية  
 

سنة  ١٩٨٧ سنة  ١٩٧٧   
 

١ ٨٠,٢٢٨    ١٨٦,٧٧٤ ٢٨٠,٤٠٢ 

٢  ٤٠,١١٤    ٩٣,٣٨٧   ١٤٠,٢٠١ 

  ٣  ٢٦,٧٤٣    ٦٢,٢٥٨   ٩٣,٤٦٧ 

  ٤  ٢٠,٠٥٧    ٤٦,٦٩٤   ٧٠,١٠٠ 

  ٥    ١٦,٠٤٦    ٣٧,٣٥٥   ٥٦,٠٨٠ 

  ٦  ١٣,٣٧١    ٣١,١٢٩   ٤٦,٧٣٤ 

  ٧  ١١,٤٦١    ٢٦,٦٨٢   ٤٠,٠٥٧ 

  ٨  ١٠,٠٢٨    ٢٣,٣٤٧   ٣٥,٠٥٠ 

  ٩  ٨,٩١٤      ٢٠,٧٥٣   ٣١,١٥٦ 

  ١٠ ٨,٠٢٣      ١٨,٦٧٧   ٢٨,٠٤٠ 

  ١١ ٧,٢٩٣      ١٦,٩٧٩   ٢٥,٤٩١ 

  ١٢ ٦,٦٨٦      ١٥,٥٦٥   ٢٣,٣٦٧ 

  ١٣ ٦,١٧١      ١٤,٣٦٧      ٢١,٥٦٩ 

  ١٤ ٥,٧٣١      ١٣,٣٤١      ٢٠,٠٢٩ 

  ١٥ ٥,٣٤٩      ١٢,٤٥٢      ١٨,٦٩٣ 

  ١٦ ٥,٠١٤      ١١,٦٧٣      ١٧,٥٢٥ 

  ١٧ ٤,٧١٩      ١٠,٩٨٧      ١٦,٤٩٤ 

  ١٨ ٤,٤٥٧      ١٠,٣٧٥      ١٥,٥٧٨ 

  ١٩ ٤,٢٢٣      ٩,٨٣٠      ١٤,٧٥٨ 

  ٢٠ ٤,٠١١      ٩,٣٣٩      ١٤,٠٢٠ 

  ٢١ ٣,٨٢٠           ٨,٨٩٤        ١٣,٣٥٢ 

  ٢٢ ٣,٦٤٧       ١٢,٧٤٥ 

  ٢٣ ٣,٤٨٨      ١٢,١٩١ 

  ٢٤ ٣,٣٤٤       ١١,٦٨٣ 

  ٢٥ ٣,٢٠٩       ١١,٢١٦ 

  ٢٦ ٣,٠٨٦       ١٠,٧٨٥ 

  ٢٧ ٢,٩٧٢       ١٠,٣٨٥ 

  ٢٨ ٢,٨٦٥        ١٠,٠١٤ 

    ٢٩ ٢,٧٦٦        ٩,٦٦٩ 

                                   
 الجدول من عمل الباحث ١



 
 

٢٣ 
 

    ٣٠ ٢,٦٧٤        ٩,٣٤٧ 

    ٣١ ٢,٥٨٨        ٩,٠٤٥ 

    ٣٢ ٢,٥٠٧        ٨,٧٦٢ 

    ٣٣   ٨,٤٩٧ 

    ٣٤   ٨,٢٤٧ 

    ٣٥   ٨,٠١٢ 

    ٣٦   ٧,٧٨٩ 

    ٣٧   ٧,٥٧٩ 

    ٣٨   ٧,٣٧٩ 

    ٣٩   ٧,١٩١ 

    ٤٠   ٧,٠١١ 

    ٤١   ٦,٨٣٩ 

    ٤٢   ٦,٦٧٧ 

    ٤٣   ٦,٥٢٢ 

 المجموع ٣٢٥,٦٠٣    ٦٨٠,٨٥٨  ١,٢١٩,٧٤٨

 

 

والتي يـتم  ) ŷ(لـ ) Predicted Values(والقيم المقدرة ) y(لـ ) Observed Values(المشاهدة 

 : [١٥]ويحسب من خالل المعادلة اآلتية. الحصول عليها من خالل إستخدام معادلة اإلنحدار

     

se =  [ ( Σ ( yi – ŷi )٢ / (n –٢) ] ½ ………… (٥) 

 

حيث أن: 

se :الخطا المعياري للتقدير. 

y :القيم المشاهدة. 

ŷ :رةالقيم المقد. 

n :عدد المشاهدات.   

 جدول(في ) y(باإلعتماد على القيم المشاهدة لـ ) se(إحتساب قيمة الخطا المعياري للتقدير وعند     

 سنة ) ١٨,٠٢٨(فنجد إزديادها بمرور السنين وبدأت بـ )  ٧ جدول(في )  ŷ(والقيم المقدرة لـ ) ٥

وإستمرت في اإلرتفاع بعدها كذلك لتصل الى  ١٩٨٧ سنة ) ٤٢,١٣٣(ثم إرتفعت الى  ١٩٧٧

 سنة) أضعاف٢.٣ (هذا يعني أن اإلنحراف المعياري قد إرتفع بمقدار . ٢٠٠٢١ سنة  ) ٤٧,٠٦٢(

نفسها فضال عن إرتفاع بالمقارنة بالسنة  ٢٠٠٢ سنة) أضعاف٢.٦ (و  ١٩٧٧ بالمقارنة بسنة ١٩٨٧

                                   
 .عمل الباحث ١



 
 

٢٤ 
 

اإلنحراف المعياري وهذا اإلرتفاع في قيمة .  ١٩٨٧بالمقارنة بسنة ٢٠٠٢ سنة) ضعف١.١ (بمقدار 

اهرة التكتل السكانية داخل المستقرات الحضرية في ؤشر على وجود تباين مكاني فيما يتعلق بظم

الماضية وأصبحت واقعا مفروضا ) سنة٢٥ (محافظة السليمانية والذي أثبت تفاقمه بالمقارنة بالـ 

 .يعاني منه السكان لحد اآلن

المتحدة الى مؤشر لقياس الهيمنة  وفيما يخص موضوع المدن المهيمنة فقد توصل دراسة لألمم     

 :[٣]من خالل المعادلة اآلتية 

PI = P١ / ( P٢ + P٣ + P٤  ) ………… (٦) 

حيث أن: 

PI  :مؤشر الهيمنة. 

Pو  ١Pو  ٢Pو  ٣Pفي النظام  )٤(و ) ٣(و ) ٢(و ) ١(رقم لها مرتبة  الحضريةسكان المستقرة :  ٤

 . الحضري
 

والمتمثل بسكان ) ٧ جدول(س مؤشر الهيمنة وتطبيقها على لقيا) ٦ معادلة(إن إستخدام      

) واحد عدد صحيح( أي أقل من  )٠.٩٢(المستقرات الحضرية وفقا للطريقة المقترحة نجد بانه يساوي 

 جدول(أما إستخدام المعادلة نفسها ومن ثم تطبيقها على . مما يعطي مؤشر عدم وجود ظاهرة الهيمنة

 )٣.٥٤(فكانت   ٢٠٠٢و١٩٨٧ و ١٩٧٧ لمستقرات الحضرية في سنواتوالذي يمثل واقع سكان ا) ٥

وبذلك نستنتج بان ظاهرة المدينة المهيمنة والمتمثلة بمدينة . ١على التوالي )٢.٩٢(و  )٢.٢٣(و 

 (إذا قورنت بحالتها المثالية ثم إنخفضت الى   ١٩٧٧ سنة) أضعاف٣.٨٥ (السليمانية كانت 

يص عدد المستقرات الحضرية وممارسة سياسة التهجير القسري بسبب تقل ١٩٨٧ سنة) أضعاف٢.٤٢

 (بمقدار  بعد إرتفعها مرة أخرى قيمة المؤشر مرة أخرىتدهورت أثناء تلك المدة، وقد 

بسبب وجود ظاهرة التشتت في هيكل المستقرات الحضرية والهجرة   ٢٠٠٢ سنة) أضعاف٣.١٧

صلية وتفضيل إستمرارالبقاء لنسبة كبيرة منهم في مدينة العكسية الغير منتظمة لساكنيها الى أماكنهم األ

 ). ٤ جدول(السليمانية كما موضح في 

 

عند تطبيق الطريقة ) طريقة التكرارات(الحالة المثلى لعدد وحجوم المستقرات الحضرية بإستخدام 

 :المقترحة في  محافظة السليمانية

 

                                   
 .عمل الباحث ١



 
 

٢٥ 
 

وحجوم المستقرات الحضرية من خالل طريقة  يحدد الطريقة المقترحة الحالة المثلى ألعداد      

وقد ). ٨ جدول(التكرارات وبعد إستخدامها على محافظة السليمانية عبر سالسل زمنية كما موضح في 

 في سنة ) مرة١٩  (و  ١٩٧٧ في سنة) مرات١٠  (المستقرات الحضرية  كررت الطريقة على سكان

 على   ٢٠٠٢ في سنة) مرة٢٩  (و ١٩٨٧



 
 

٢٦ 
 

 ١السليمانيةحالة المثلى لعدد وحجوم المستقرات الحضرية في محافظة ال ٨ جدول 

                                   
 .ل الباحثعم ١



 
 

٢٧ 
 

 

 
        

        
 

  سكان المستقرات الحضرية

المرتبة 

سنة  ٢٠٠٢ الحجمية  
 ٢٩ )   (المحاولة

 سنة  ١٩٨٧

 ١٩ )  (المحاولة 
 سنة  ١٩٧٧

  ١٠ ) ( المحاولة 

١  ٨٨,٢٢٠    ١٦٠,٠٦٨ ٢٥٧,١٢٠ ٤٠ ٦,٤٢٨ 

٢  ٤٤,١١٠    ٨٠,٠٣٤   ١٢٨,٥٦٠ ٤١ ٦,٢٧١ 

٣  ٢٩,٤٠٧    ٥٣,٣٥٦   ٨٥,٧٠٧   ٤٢ ٦,١٢٣ 

٤  ٢٢,٠٥٥    ٤٠,٠١٤   ٦٤,٢٨٠   ٤٣ ٥,٩٨١ 

٥   ١٧,٦٤٤    ٣٢,٠١٤   ٥١,٤٢٤   ٤٤ ٥,٨٤٥ 

٦  ١٤,٧٠٣    ٢٦,٦٧٨   ٤٢,٨٥٣   ٤٥ ٥,٧١٥ 

٧  ١٢,٦٠٣    ٢٢,٨٦٧   ٣٦,٧٣١   ٤٦ ٥,٥٩١ 

٨   ١١,٠٢٨    ٢٠,٠٠٨   ٣٢,١٤٠   ٤٧ ٥,٤٧٢ 

٩   ٩,٨٠٢      ١٧,٧٨٥  ٢٨,٥٦٩   ٤٨ ٥,٣٥٨ 

١٠ ٨,٨٢٢      ١٦,٠٠٧  ٢٥,٧١٢   ٤٩ ٥,٢٤٨ 

١١ ٨,٠٢٠      ١٤,٥٥٢  ٢٣,٣٧٤   ٥٠ ٥,١٤٣ 

١٢ ٧,٣٥٢      ١٣,٣٣٩  ٢١,٤٢٧   ٥١ ٥,٠٤٣ 

١٣ ٦,٧٨٦      ١٢,٣١٤  ١٩,٧٧٨   ٥٢ ٤,٩٤٦ 

١٤ ٦,٣٠١      ١١,٤٣٣  ١٨,٣٥٧   ٥٣ ٤,٨٥١ 

١٥ ٥,٨٨٢      ١٠,٦٧٢  ١٧,١٤١   ٥٤ ٤,٧٦١ 

١٦ ٥,٥١٤      ١٠,٠٠٤  ١٦,٠٧٠   ٥٥ ٤,٦٧٥ 

١٧ ٥,١٨٩      ٩,٤١٦    ١٥,١٢٥   ٥٦ ٤,٥٩١ 

١٨ ٤,٩٠١      ٨,٨٩٤    ١٤,٢٨٤   ٥٧ ٤,٥١١ 

١٩ ٤,٦٤٣      ٨,٤٢٦    ١٣,٥٣٣   ٥٨ ٤,٤٣٣ 

٢٠ ٤,٤١١      ٨,٠٠٣    ١٢,٨٥٦   ٥٩ ٤,٣٥٨ 

٢١ ٤,٢٠٠            ٧,٦٢٢         ١٢,٢٤٤   ٦٠ ٤,٢٨٥ 

٢٢ ٤,٠١٠      ٧,٢٧٦    ١١,٦٨٧   ٦١ ٤,٢١٥ 

٢٣  ٦,٩٥٩    ١١,١٧٩   ٦٢ ٤,١٤٧ 

٢٤  ٦,٦٧٠    ١٠,٧١٣   ٦٣ ٤,٠٨١ 

٢٥  ٦,٤٠٤    ١٠,٢٨٥   ٦٤ ٤,٠١٨ 
      ٢٦  ٦,١٥٦    ٩,٨٨٩ 
      ٢٧  ٥,٩٢٨    ٩,٥٢٣ 
      ٢٨ ٥,٧١٧    ٩,١٨٣ 
      ٢٩  ٥,٥٢٠    ٨,٨٦٦ 
      ٣٠  ٥,٣٣٦    ٨,٥٧١ 
      ٣١  ٥,١٦٤    ٨,٢٩٤ 
      ٣٢  ٥,٠٠٢    ٨,٠٣٥ 
      ٣٣  ٤,٨٥٠    ٧,٧٩١ 
      ٣٤  ٤,٧٠٨    ٧,٥٦٢ 
      ٣٥  ٤,٥٧٣    ٧,٣٤٦ 
     ٣٦  ٤,٤٤٦    ٧,١٤٢ 
     ٣٧ ٤,٣٢٧    ٦,٩٤٩ 
     ٣٨  ٤,٢١٢    ٦,٧٦٦ 
     ٣٩  ٤,١٠٤    ٦,٥٩٣ 

 المجموع ٣٢٥,٦٠٣ ٦٨٠,٨٥٨    ١,٢١٩,٧٤٨



 
 

٢٨ 
 

ويمكن  .) نسمة ٤,٠٠٠(أقل من  التوالي لكي ال يتجاوز أدنى حجم سكاني في النظام الحضري الى 

 أن نستنتج من

وأقل من  ١٩٧٧ سنة) مرة١.٤٥  (بأن عدد المستقرات الحضرية كان مبالغ فيه بمقدار ) ٨ جدول( 

وإن . على التوالي ٢٠٠٢و  ١٩٨٧في سنتي ) مرة١.٤٩  (و ) مرة١.٨٦  (بمقدار حالته المثالية 

إنخفاض عدد المستقرات الحضرية في تلك المدة يعطي مؤشرا بان ممارسة سياسة الترحيل القسري 

حات شاسعة من قد تدخلت بصورة سلبية في تركيز سكان المحافظة في مناطق محددة وترك مسا

 . األراضي دون إستثمار والتي اثرت سلبا على األساس اإلقتصادي لمحافظة السليمانية

       

 :اإلستنتاجات
 

الهيكل الحضري العام غير دقيق وخير دليـل   إن إستخدام معامل جيني كمؤشر لتحسن او تدهور ١) 

مما يعطي مؤشرا فـي   ١٩٧٧بالمقارنة مع سنة  ١٩٨٧ على ذلك إنخفاض المؤشر في القطر سنة

 تحسن الهيكل الحضري في حين ان المؤشر نفسه قد إرتفع في محافظة السليمانية في المدة نفسـها 

بسبب الممارسات ضد اإلنسانية للنظـام السـابق    وذلك يعطي مؤشرا في تدهور الهيكل الحضري

وكان أوج . وية والمحظورةوالمتمثل بالتهجير القسري وعمليات األنفال والضرب باألسلحة الكيميا

التي مر بها المحافظـة مـن جـراء الممارسـات     لحالة المأساوية ل إمتدادا ٢٠٠٢التفاقم في سنة 

العدوانية للنظام السابق من جهة والمشاكل السياسية واإلقتصادية لتجربة الحكم الكوردي من جهـة  

 . اخرى

القيام بذلك فـي   من صعوبةعلى الرغم  يمانيةتم تشخيص نسبة السكان المهجرين الى مدينة السل  ٢)

وذلك بتوزيع سكان المحافظة على محاور التفاعل المكاني مـع مدينـة السـليمانية    البلدان النامية، 

والمربوطة بها في سالسل زمنية عندئذ تم تحديد نسبة هوية المهجـرين  متمثلة بالطرق الرئيسة لوا

 .الى المدينة

على طول الطرق الرئيسـة   اإليرانية -أثناء الحرب العراقيةية حيثة العهد نشيء المجمعات السكنُأ )٣

ألسـس ومبـاديء التخطـيط     وهذا مناف بهدف السيطرة على سكانها المهجرين سياسيا وعسكريا

المنـاطق  إنخفاض نسبة سكان والدليل على ذلك إخالء المناطق فيما بين الطرق الرئيسة و اإلقليمي

 تلـك األراضـي   تـم زرع بعدها بالمناطق المحرمة وأراضيهم ميت ُسقد و .في تلك المدة الوعرة

إزهاقاً في األرواح وكلفا  تطهيرهاعملية ، ويكِلف في المستقبلها منساكنيها باأللغام لكي ال ُيستفاد 

  .نقدية باهظة
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ن تراتـب  عامل اإلرتباط لخط اإلنحداربصيغته اللوغاريتمية وتبين وجود عالقة خطية بيُأستخدم ُم)  ٤

وأفضل نتيجـة   ).٠ = ρ :H٠ ( بسبب رفض الفرضية الصفرية  المراتب الحجمية وحجوم سكانها

ولكنَها إرتفعت مرة اخـرى سـنة    ١٩٨٧ثم إنخفضت سنة  ١٩٧٧خطية كانت في سنة عالقة اللل

ويمكن تسبيب ذلك بإنخفاض المستقرات الحضرية بسبب سياسة التهجير القسري للسـكان  . ٢٠٠٢

بسبب الهجرة العكسية للسكان الـى   وإزدياد أعداد تلك المستقرات الحضرية ١٩٧٧اد سنة بعد تعد

قيمـة   ولكـن  ٢٠٠٢سنة  قبل مناطقهم فضال عن إستحداث مستقرات حضرية حديثة كانت ريفية

 . ١٩٧٧لم يبلغ مستواها السابق كما في سنة  ُمعامل اإلرتباط

المثلى للنظام الحضري على مبدأ التكرارات بعد تثبيـت   يعتمد الطريقة المقترحة في تحديد الحالة) ٥

 . مجمل سكان الحضر في اإلقليم إعتمادا على الخطة اإلقليمية للمحافظة

إن الحالة المثلى للنظام الحضري بالطريقة المقترحة يحدد أدنى مرتبة حجمية للمستقرة الحضـرية    )٦

األمـاكن   من نظريـة  ةهذا الحجم مستنبط وإن).  نسمة ٤,٠٠٠(على أن ال يقل عدد سكانها عن 

 تلك الخدمات لخدمات اإلجتماعية لكي تزودل العراقية معاييرالفضال عن  )كريستالر(لـ  المركزية

   .ديةصاتإقالة وفعبصورة 

للتقدير بالمقارنة مع الحالة المثالية للطريقة المقترحة بمحاولة ُسجل أقل مقدار لإلنحراف المعياري ) ٧

وذلك مؤشـر  . ٢٠٠٢ثم إزداد إرتفاعا مرة اخرى سنة  ١٩٨٧ثم إرتفعت سنة  ١٩٧٧ سنة واحدة

سكان المستقرات الحضرية ومثيالتها الحالة المثاليـة ممـا   عدد على مدى زيادة اإلنحرافات   بين 

لعمـل  على ايثبت تجسيد اآلثار السلبية للترحيل القسري وعدم إمكانية التخصيصات المالية للتنمية 

  . لتلك المشكلة المزمنة بعد مرور ربع قرن من الزمان واقعيةالحلول اليجاد إعلية في بفا

يؤكد مؤشر الهيمنة على أن مدينة السليمانية كانت هيمنتها أكبر ضمن محافظة السليمانية في سـنة  ) ٨

 بسبب كثرة عدد المستقرات الحضرية وقلة حجوم سكانها ولكـنّ  ١٩٨٧بالمقارنة مع سنة  ١٩٧٧

بسبب عدم إنتظام الهجرة المعاكسـة مـن جهـة     ٢٠٠٢المؤشر نفسه عاد ليرتفع مرة اخرى سنة 

رة تلك ووإطالق قابلية مدينة السليمانية في إستقطاب السكان دون وضع خطة إقليمية للحد من خط

 .  الظاهرةعلى المدينة والمحافظة من جهة اخرى

على التوالي  ٢٠٠٢و  ١٩٨٧و  ١٩٧٧ة لسنوات يتم تحديد أعداد المستقرات الحضرية اإلفتراض) ٩

واصغر حجما  ونستنتج بأن عدد المتسقرات الحضرية كان مبالغا فيها. بإستخدام طريقة التكرارات

في سنتي  واصغر حجما فيما يتعلق بالمراتب الدنيا للمرااتب الحجمية وأقل عددا ١٩٧٧سنة  في

 .على التوالي ٢٠٠٢و  ١٩٨٧

 

 :التوصيات 
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وضع خطة إقليمية لمحافظة السليمانية بأسرع وقت ممكن لكي يتمكن السلطة التنفيذية فـي إقلـيم    ١) 

كوردستان بالتنسيق مع مجلس محافظة السليمانية في تنفيذها ألن البنية المكانية للمحافظة ال تتحمل 

ضمن خطـط  العمل العشوائي وتوزيع المشاريع اإلستثمارية بصورة إعتباطية بل يتوجب برمجتها 

 .  يهدف الى التوزيع العادل للثروات على مجمل سكان المحافظة إقليمية يةوتنم

تحديد ضخ اإلستثمارات ذلك بو وزيادة النمو السكاني فيها مدينة السليمانية هيمنةمحاولة الحد من   ٢)

 .مانيةميق الهوة بينها وبين مجمل النظام الحضري في محافظة السليعفيها ألن ذلك يؤدي الى ت

إلغاء اإلعتماد المطلق من قبل مجلس النواب العراقي على نسبة سكان المحافظات في تخصـيص  ) ٣

الميزانية السنوية ألقليم كوردستان وميزانية تنمية األقاليم لمحافظة السليمانية على وجه الخصوص 

البشـرية فـي   ألن ذلك يؤدي الى اإلستمرار في تشويه بنية النظام الحضري ومجمل المسـتقرات  

فـي محافظـة    ١٩٨٧و   ١٩٧٧القطر بسبب حدوث إختالالت مكانية خطيرة في المدة مـا بـين  

 .  السليمانية والمحافظات األخرى إلقليم كوردستان ومازالت آثارها باقية لحد اآلن أيضا

لكن و ١٩٩١العمل على إعادة إعمار القرى المهدمة والمعمرة بعد إنتفاضة شعب كوردستان سنة )  ٤

ـ نفيتم تفي السابق والتي إتسمت بالتشتت بل  ابالصورة التي كانت عليه تليس ذ سياسـة تجميـع   ي

القرى بالتنسيق مع سكانها لكي يتم تزويدهم بالخدمات الضرورية بصورة عقالنية وتقليل الكلـف  

 .الى حدودها القصوى اإلقتصادية
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