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 ( 0272 – 7891اتجاهاث نمو السكان في قضاء الشاميت للمدة )
 
 

 نبيل مراد صالح-& الباحث: أ.م.د. حمادي عباس حمادي

 كلية اآلداب /جامعة القادسية

 18/2/2016 -تاريخ قبول النشر :              13/1/2016 -تاريخ أستالم البحث :

 الخالصة:

قضاء الشامية بمعدالت نمو سنوية مرتفعة ، وقد تطور  لقد إتصف اإلتجاه العام لنمو السكان في
 1997( نسمة عام 173616إلى ) 1987( نسمة عام 128519حجم السكان في ىذا القضاء من )

( نسمـــــة وليبمــــغ في 230974ليبمغ ) 2007%(، ثم زاد العدد في عام 3.05وبمعدل نمو سنوي بمغ )
 (.2010-2007%( لممدة )0.62ي بمــــــغ )( وبمعدل نمو سنـــو 235381) 2010عام 

نمحظ ان ىناك تباينًا فيِ إتجاىات نمو السكان في قضاء الشامية بحسب النوع )الجنس( وعمى 
مستوى وحداتو اإلدارية طيمة مدة البحث، كما يوجد تباينًا واضحًا في اتجاىات ىذا النمو بحسب البيئة 

، وعمى العموم يظير جميًا أن ىناك زيادة سكانية في )حضر وريف( عمى مستوى الوحدات اإلدارية 
القضاء ، وتباينًا فيو عمى مستوى الوحدات اإلدارية ، ويرجع السبب الى ارتفاع معدالت الزواج وتشجيع 
كثير من األسر عمى االنجاب مما يعني زيادة الوالدات ، أو بفعل عامل ىجرة اعداد من السكان من 

  لى القضاء.مناطق قريبة أو محاذية ا

 المقدمة : 

السكان ىم الثروة البشرية لمدولة ، فيم يبعثون الحياة فييا ، والعنصر البشري من عناصر الدولة 
ومقوماتيا الفعالة والحاسمة في إستثمار مقوماتيا األخرى قديمًا وحديثًا ، وىو األكثر أىمية حتى من 

كان فييا ميمًا في توفير قاعدة لبناء دولة قوية . العناصر الطبيعية لمدولة ، وفي الغالب فإن عدد الس
ويعد نمو السكان من ابرز الظواىر الديموغرافية أىمية في العصر الحديث إذ يمثل تحديًا ىامًا لمبشرية ، 
وخاصة لشعوب الدول النامية والتي يتزايد سكانيا بمعدل عالي يزيد عن معدل التنمية اإلقتصادية فييا 

كانيا ، لذا فإن دراسة اتجاىات نمو السكان ىي ضرورية ألي دولة ، وفي العراق فإن وتوفير الغذاء لس
االتجاه العام لنمو السكان يتجو نحو الزيادة إذ يعد العراق من الدول التي تتميز بنمو عال لمسكان نسبيًا ، 

( ، 2,7لمدة )%( ، بينما في ا3,2(  )1997-1987إذ تراوح معدل النمو السنوي لمسكاني فيو لممدة )
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والحال نفسو ينطبق عمى محافظة القادسية وعمى قضاء الشامية ، إال ان ىناك تباينًا نسبيًا في معدالت 
 نمو السكان بين الوحدات اإلدارية لممحافظة عمومًا ومنيا قضاء الشامية . 

 أوالً: اإلطار النظري للبحث :

 مشكلة البحث : .1

 (1)ديدىا بعناية تمثل الخطوة األولى من خطوات البحث العممي ،إن إختيار مشكمة البحث وتح          
 وىنا يمكن صياغة المقولة العممية لمشكمة البحث الرئيسة بالتساؤالت اآلتية: 

 ما االتجاه العام لنمو السكان في قضاء الشامية؟ -
 رى ؟ىل تتباين معدالت ىذا النمو زمانيًا بين مدة واخرى؟ ومكانيًا بين وحدة إدارية وأخ -
 (؟  2010-1987ما نسبة التغير السنوية في حجم سكان القضاء لممدة ) -

 فرضية البحث :  .2

ان المنيج العممي يستمزم وضع الفرضيات لكل مشكمة ، والفرضية ىي بمثابة الحل المفترض 
لى لممشكمة بوصفيا إطارًا عامًا يصور العالقة بين عناصر الظاىرة ويفسرىا والتي ستقود خطوات البحث ا

 التحقق عن مدى صحتيا ، وجاء تحديدنا لممشكمة بالفرضية اآلتية: 
) يتجو معدل نمو السكان في قضاء الشامية نحو االرتفاع وقد تباين فيو نمو السكان زمانيًا من مدة 

  ألخرى ومكانيًا بين الوحدات االدارية( .  
 أهمية البحث : .3

كونو من المواضيع األساسية التي تيم مجتمع دراسة نمو السكان واتجاىاتو أىمية كبيرة  تحتل
السكان في قضاء الشامية ، ُبغية الكشف عن التباين الزماني والمكاني والمحاولة العممية الجادة لتحديد 
آفاق ىذا النمو  وما لذلك من أىمية في مجال التخطيط التنموي المجتمعي حيث تقدم مثل ىذه الدراسات 

 القضاء.  العون لصاحب القرار في ىذا
 منهج البحث : .4

ركزت عمى التوصيف الدقيق  التحميمي برؤية جغرافية – أعتماد المنيج الوصفي انقد آثر الباحثل
ات ذات بيانوالزماني لمجمل الوالتحميل المكاني بنمو السكان لمظواىر الطبيعية والبشرية ذات العالقة 

ليب االحصائية لمعالجة ببعض االسا انتعان الباحثالدالالت الرقمية واجراء المقارنات المناسبة ، وقد إس
، لمكشف ليا بيانية وتمثيميا كارتوغرافيًا واجراء المقارنات المناسبة  بأشكالجداول البيانات التي تم عرضيا 
 لمنمو السكاني بين الوحدات االدارية لمقضاء . والزمانية عن تفصيالت التباينات المكانية
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 انية للبحث: الحدود المكانية والزم .5

يحتل قضاء الشامية الجزء إذ بالحدود المكانية لقضاء الشامية قضاء الشامية تتمثل حدود 
وخطي   ((شمااًل ° 32 73و ° 31 303 ))محافظة القادسية ، اذ يمتد بين دائرتي عرض لالشمالي الغربي 

ل ومن الشمال والشمال حده من الشمال الشرقي محافظة بابت، و  ((شرقًا ° 44 523و ° 44 303))طول 
ناحيتي السنية والشافعية وقضاء الحمزة  )الغربي والغرب محافظة النجف ومن جية الشرق قضاء الديوانية 

خريطة ، ومن جية الجنوب ناحية الشنافية التابعة لقضاء الحمزة  (ناحية السدير ومركز قضاء الحمزة  )
(1. ) 

%( من  11.6وىي بذلك تستأثر بما نسبتو )  2( كم948تبمغ مساحة قضاء الشامية الكمية )      
مركز  ))بــ  تمثلفي القضاء تاالدارية  وحداتوال ( 2).2( كم8153)إجمالي مساحة المحافظة البالغة 

ضمن المدة  بحث( ، اما زمانيًا فقد حددت ال2خريطة ) ((نواحي الصالحية والميناوية وغماسالقضاء و 
(1987 – 2010. ) 

 وقع منطقة الدراسة من العراق ومحافظة القادسية  م (1خريطة )
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 اعتمادًا عمى :  انالمصدر: الباحث
 .2007عام  1000000: 1وزارة الموارد المائية ، الهيأة العامة لممساحة ، خريطة العراق اإلدارية بمقياس  -

 .  1991، لعام 500000: 1بمقياس وزارة الموارد المائية، الهيأة العامة لممساحة، خريطة مقاطعات محافظة القادسية 
 (2خريطة )

   2010الوحدات اإلدارية في قضاء الشامية لسنة 

 
: 1اعتمادًا عمى : وزارة الموارد المائية ، الهيأة العامة لممساحة، خريطة مقاطعات محافظة القادسية بمقياس  انالمصدر: الباحث

 .  1991، لعام 500000

 ( : 2212 -1987في قضاء الشامية بين )ثانياً : اتجاهات نمو السكان 
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ويستعمل  (Growth)يطمق عمى التغير في حجم السكان سواء بالزيادة او النقصان إسم النمو 
ونمو السكان الموجب والسالب مصدره ثالثة عوامل ىي  (3).بالمعنى نفسو أي النمو الموجب او السالب

ن بعامل واحد وانما بجميع تمك العوامل وقد يتغير التوازن )المواليد والوفيات واليجرة( فال يتقرر نمو السكا
معدل النمو دل المواليد ومعدل الوفيات بــ )ويسمى الفارق بين مع (4)،بين ىذه العوامل من وقت آلخر

او نقص( قص( خالل سنة معينة بسبب زيادة )الطبيعي( وىو النسبة التي يزيد بيا حجم السكان )او ين
ات ويعبر عنو كنسبة من إجمالي السكان ، وال يجوز الخمط بين معدل النمو الطبيعي الوالدات عمى الوفي

  (5)ومعدل النمو الخام فيذا االخير يساوي معدل النمو الطبيعي مع معدل صافي اليجرة .
قد يتأرجح عدد السكان بين الزيادة والنقصان عبر الزمن ، اال ان االتجاه العالمي في العصر       

يميل نحو الزيادة اذ شيدت معظم دول العالم ومنيا العراق )ومنطقة البحث من ضمنو( زيادة الحديث 
ممحوظة في اعداد السكان السيما في السنوات االخيرة ، وعمى ىذا فان دراسة نمو السكان تتطمب التعرف 

ر كل منيا في ىذا عمى معدالت النمو )الوالدات والوفيات واليجرة( ومدى تفاعميا فيما بينيا ، وبيان دو 
المجال وبالتالي ابراز التفاوت في الخصائص العامة لمسكان وما يمكن ان ينطوي عميو من تباين في تمك 
 المعدالت ضمن االطار المكاني لمنطقة البحث ، وسيتناول االتجاه العام لنمو السكان في قضاء الشامية . 

العددي لسكان محافظة القادسية ومن ضمنيا  ( التطور1( ومن الشكل )1يتضح من تحميل الجدول )   
- 1987منطقة البحث ومقارنتيا بالعراق فضاًل عن بيان التغير المطمق ليا ومعدالت النمو لمدة البحث )

2010 . ) 
 ( 2010 -1987تطور عدد السكان في قضاء الشامية ومحافظة القادسية والعراق لممدة ) ( 1جدول )

 

 السنوات

 معدل نمو السكان % ة المطمقة لمسكانالزياد عدد السكان

قضاء 
 الشامية

محافظة 
 القادسية

قضاء  العراق
 الشامية 

محافظة 
 القادسية 

قضاء  العراق 
 الشامية 

محافظة 
 القادسية 

 العراق 

1987 128519 559805 16335199 - - - - - - 

1997 173616 751331 22046244 45097 191526 5711045 3.05 2.8 3.05 

2007 230974 990483 29622081 57358 239152 7635837 2.89 3.0 2.7 

2010 235381 1105281 32489972 4407 114798 2807891 0.62 3.6 2,8 

 المصدر : الباحثان اعتمادا عمى : 
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 .  1987جمهورية العراق ، وزارة التخطيط ، الجهاز المركزي لإلحصاء ، التعداد العام لمسكان لسنة  -
 .  1997رية العراق ، هيئة التخطيط ، الجهاز المركزي لإلحصاء ، نتائج التعداد العام لمسكان لسنة جمهو  -

 
 ( تطور معدالت نمو السكان في قضاء الشامية ومحافظة القادسية والعراق1الشكل )

 (2010 -1987لممدة )

 
 (   1ول )المصدر : الباحثان اعتمادًا عمى بيانات جد

( نسمة وواصل 559805) 1987لقد كان عدد سكان المحافظة بحسب نتائج التعداد في عام        
( نسمة 191526( نسمة بزيادة عددية مطمقة مقدارىا )751331فاصبح ) 1997االرتفاع في عام 
كان  %( ، في حين3.5%( ، وىو معدل اقل من نظيره في العراق الذي بمغ )2.8وبمعدل نمو بمغ )

( نسمة 173616، ثم ارتفع الى ) 1987( نسمة في عام 128519حجم السكان في منطقة البحث )
%( وىي معدل يفوق نظيره في المحافظة ومساويًا لنظيره في 3.05وبمعدل نمو بمغ ) 1997في عام 

مغ الزال ارتفاع حجم السكان مستمرًا في محافظة القادسية ليب 2007العراق ، وفي تقديرات عام 
( نسمة ليبمغ معدل النمو السنوي لممدة 191526( نسمة وبزيادة عددية مطمقة بمغت )990483)
%(، ثم ارتفع حجم 2,7%( وىو قريب لنظيره في العراق لممدة ذاتيا والبالغة )3( )2007 -1997)

( 114798( نسمة وبزيادة عددية مطمقة بمغت )1105281في المحافظة الى ) 2010السكان في عام 
%( ، اما 2,8%( وىو مرتفع قمياًل قياسًا بمعدل نمو السكان في العراق )3.6نسمة وبمعدل نمو بمغ )
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،  2007( نسمة لعام 230974منطقة البحث فقد شيدت ارتفاعًا ممحوظًا في حجم سكانيا ، اذ بمغ )
ة عن ( نسم4407( نسمة وبزيادة سكانية مطمقة )235381ليبمغ ) 2010وواصل ارتفاعو  في عام 

 ( . 2010 -2007%( لممدة )0.62وبمعدل نمو سنوي بمغ ) 2007عام 
مما تقدم يتضح ان سبب الزيادة في حجم السكان يرتبط ارتباطًا كبيرًا بالسياسة السكانية لمدولة ،      

( عمى مستوى محافظة 1997 -1987لذلك شيدت معدالت النمو ارتفاعًا واضحًا لممدة التعدادية )
اذ انيا تتالءم مع الموقف الحكومي الذي يدعو الى دعم وتشجيع االنجاب من خالل تقديم  القادسية ،

خدمات صحية جيدة بيدف تحقيق زيادة بحجم السكان عمومًا تعويضًا لمنقص الحاصل لفئات الشباب 
السيما الذكور بسبب الحروب التي مرت بالعراق فضاًل عن ظروف الحصار االقتصادي الظالم بعد عام 

 عمى الشعب العراقي .  1991
( فقد شيدت انخفاضًا في معدالت النمو وذلك الرتفاع حجم االسر التي 2010 -2007اما المدة )    

تتبع برامج تنظيم النسل خصوصًا في مراكز الحضر في المحافظة ، وىذا ما ينطبق عمى منطقة الدراسة . 
%( من سكان حضر القضاء بانيم يتفقون مع 70وقد تبين ذلك من خالل الدراسة الميدانية إذ اجاب )

%( من المبحوثين 48برامج تحديد النسل في حين انخفضت ىذه النسبة عند سكان ريف القضاء الى )
( ، وترجع اسباب ذلك الى طبيعة العادات والتقاليد المتوارثة لدى سكان 2وكما موضح في الجدول ) ( 6)،

 والمباىاة بو وكقوة اجتماعية بين الناس في القضاء.الريف المشجعة عمى االكثار من النسل 
 ( 2جدول )

 التوزيع العددي ونسبة الرضا ألسر العينة المدروسة في تحديد النسل في قضاء الشامية 
  2015لعام بحسب البيئة )حضر ، ريف( 

 النسبة        

 البيئة

 المجموع 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10%

 268 10 18 12 188 15 13 5 4 3 - حضر

 433 4 9 12 18 19 25 210 45 48 43 ريف

 . 2015المصدر : الدراسة الميدانية ، استمارة االستبانة لعام 
 
 اتجاه انمو السكان بحسب النوع )الجنس( :  -1
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تحظى دراسة اتجاه نمو السكان بحسب النوع ألية منطقة او وحدة ادارية صغيرة أكانت ام كبيرة      
أىمية معروفة ، وذلك ألىمية العنصر البشري )ذكور أو اناث( في خطط التنمية االقتصادية ب

واالجتماعية والخدمية لمدولة خصوصًا تمك الخطط التي تسعى لمتقدم والرفاىية ، وفي قضاء الشامية 
ي مركز ( الى أن نمو السكان فييا كان يتجو اتجاىًا سمبيًا ف1997 -1987تشير بيانات التعدادين )

%( في حين كان 0.2-%( و)لإلناث 0.6-القضاء ، اذ سجل معدل النمو بحسب الجنس )لمذكور 
%( وىو ادنى معدل نمو في الوحدات االدارية لمقضاء ، بينما سجمت 0.4-مجمل النمو السنوي لو )

، وىو %( لإلناث 4.0%( لمذكور و)3.9%( وبواقع )3.9ناحية الميناوية اعمى معدل نمو سنوي بمغ )
%( لإلناث لتشمل نموًا 3.1%( لمذكور و)2.9اعمى من نظيره عمى مستوى القضاء الذي تراوح ما بين )

 (.3( والخريطة )2( . والشكل )3%( ، وىذا ما يشير اليو الجدول )3.0مركبًا قدره )
 ( 3جدول )

 ( 2010 -1987لممدة )لسكان قضاء الشامية بحسب الوحدات االدارية والنوع  )*(معدالت النمو السنوية 
  2010- 2007المدة   2007-1997المدة    1997 -1987المدة  الوحدات االدارية

 المجموع اناث ذكور  المجموع اناث ذكور المجموع اناث ذكور

 2.0 1.2 2.8 2.8 2.6 3.0 0.4- 0.2- 0.6- مركز قضاء الشامية

 0.8 0.4 1.2 2.9 2.6 3.1 3.2 3.3 3.2 ناحية غماس

 2.2 2.1 2.3 2.9 2.7 3.1 3.9 4.0 3.9 احية المهناويةن

 1.1 1.2 0.9 2.9 2.7 3.2 - - - )**(ناحية الصالحية 

 1.5 1.0 1.9 2.8 2.7 3.1 3.0 3.1 2.9 مجموع القضاء

  ( .1المصدر : الباحثان اعتمادا عمى بيانات الممحق )

(استخرجت معدالت النمو السنوية من قبل الباحث )عمى المعادلة :  امادعتين ا 
                100                                × r = (  

 = معدل النمو السنوي لمسكان .  rاذ ان : 
   P1 . )عدد السكان في التعداد الالحق )الثاني = 
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   P0 . )عدد السكان في التعداد االول )السابق = 
      t   التعدادين . = عدد السنوات بين 

 ينظر : 
U.N. Demographic year Book, 1988, New York, 1989,P.15. - 

 (
 )1987عام لشامية في التعداد العام لمسكان في احتسب سكان ناحية الصالحية ضمن سكان مركز قضاء ا . 
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 ية بحسب الوحدات االدارية والنوع لممدة معدالت النمو السنوية  لسكان قضاء الشام (3خريطة )
(1987-1997 ) 
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الم
 ( . 3صدر:  الباحثان اعتمادًا عمى بيانات جدول )

( فقد شيدت تقارب في معدالت نمو السكان بين الوحدات االدارية 2007-1997اما المدة الثانية )
لقضاء ارتفع فيو نمو ( ان مركز ا4( والخريطة )2( والشكل )3بحسب النوع إذ يتضح من الجدول )
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ن في %( لإلناث ، بينما كانت ناحيتا غماس والميناوية متقاربتي2.6( لمذكور و)%3.0بمغ ) السكان إذ
ية ( لإلناث عمى التوالي، اما ناح%2.7،  %2.6( لمذكور و)%3.1، %3.1معدل النمو اذ بمغ )

 ناث .( لإل%2.7( لمذكور و)%3.2) الصالحية فقد بمغ معدل النمو فييا في 
جاءت النتائج  عمى عكس المدة السابقة ، اذ اتجو نمو  (2010 – 2007)اما في المدة الثالثة      

السكان فييا اتجاىًا موجبًا السيما في مركز القضاء الذي احتل المرتبة الثانية بعد ناحية الميناوية بمعدل 
ي حين سجل ادنى معدل نمو في %( لإلناث ف1.2%( لمذكور و)2.8%( وبواقع )2.0نمو سنوي قدره )

%( لإلناث وىي معدالت نمو اقل من 0.4%( لمذكور و)1.2%( وبواقع )0.8ناحية غماس اذ بمغ )
%( لإلناث وبمجموع 1.0%( لمذكور و)1.9نظيراتيا لمذكور واالناث عمى مستوى القضاء الذي سجل )

  (5( والخريطة )2شكل )( ، وال3(، جدول )2010 -2007%( لممدة )1.5اجمالي لمقضاء بمغ )
 اتجاه نمو السكان بحسب البيئة :  -2

( الذي يمثل معدالت نمو السكان في قضاء الشامية 3( والشكل )4ان استقراء بيانات الجدول )     
%( وىو اعمى 3.3بحسب وحداتو االدارية عمى مستوى البيئة تشير الى ان معدل النمو في الريف بمغ )

-1987%( لممدة )3.0%( واعمى من معدل اجمالي القضاء )2.3)من معدل نمو حضر البالغ 
( ويعود سبب تفوق معدل نمو المناطق الريفية عمى المناطق الحضرية في القضاء لممدة المذكورة 1997

بالزواج المبكر والحث عمى االنجاب مع انخفاض المستوى التعميمي لمكثير من النساء الريفيات في تمك 
 الفترة .

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 معدالت النمو السنوية  لسكان قضاء الشامية بحسب الوحدات االدارية والنوع لممدة  (4خريطة )
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(1997-2007 ) 

 
 ( . 3المصدر:  الباحثان اعتمادًا عمى بيانات جدول ) 

 معدالت النمو السنوية  لسكان قضاء الشامية بحسب الوحدات االدارية والنوع لممدة  (5خريطة )
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 م2/2102عشر: العدد 

(2007-2010) 

 
 .( 3مصدر :  الباحثان اعتمادًا عمى بيانات جدول )ال
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ت نمو السكان في الوحدات االدارية لمقضاء بحسب البيئة ، وكما يوضحيا اما بالنسبة لمعدال         
( فأنيا تتباين حيث بمغ معدل النمو السنوي لمركز قضاء 6( والخريطة )3( ويعكسيا الشكل )4الجدول )
%( اي بفارق 3.0( وىو اقل من مجموع القضاء البالغ )1997 -1987%( لممدة )0.4-الشامية )

البالغ %( وىو اعمى من نمو سكان الريف 1.3رة الى ان نمو سكان الحضر فيو بمغ )%( مع االشا0.2)
%( ، ويدل ىذا عمى ان ريف المركز من المناطق الطاردة لمسكان بسبب الوضع االقتصادي الذي شيده 1.8-)

دي عمى العراق عمومًا ومنطقة الدراسة خصوصًا السيما ظروف سنوات حرب الخميج الثانية والحصار االقتصا
العراق آنذاك مما ادى الى ىجرة بعض سكان الريف الى مركز القضاء، في حين كانت الوحدات االدارية االخرى 

%( في كل من ناحيتي غماس والميناوية عمى التوالي ضمن 5.7%( و)2.5تتراوح فييا معدالت النمو ما بين )
اطق الريفية عمى الحضرية التي سجمت معدل المراكز الحضرية فييما مع وجود تفوق بمعدالت نمو سكان المن

%( لكل من ريف ناحيتي غماس والميناوية ، وقد يعود ذلك لألسباب ذاتيا التي ادت 3.6)نمو بمغ 
  ( .1997- 1987لتفوق معدالت نمو مناطق الريف عمى مناطق حضر القضاء لممدة )

 الدارية والبيئة )حضر وريف( معدالت نمو السكان في قضاء الشامية بحسب الوحدات ا ( 4جدول )
 ( 2010 -1987لممدة )

 الوحدات 

 االدارية

 معدل النمو % لممدة

 (1987- 1997 ) 

 معدل النمو% لممدة

 (1997-2007) 

 معدل النمو % لممدة

 (2007- 2010 ) 

 المجموع ريف حضر  المجموع ريف حضر  المجموع ريف حضر 

 1.4 7.1- 9.9 2.8 3.0 2.6 0.4- 1.8- 1.3 مركز قضاء الشامية

 0.6- 3.5- 5.9 2.9 3.0 2.6 3.2 3.6 2.5 ناحية غماس

 2.0 0.1- 12.1 2.9 3.0 2.6 3.9 3.6 5.7 ناحية المهناوية

 0.04 1.3- 15.4 2.9 3.3 2.6 - - - )*(ناحية الصالحية

 0.63 3.4- 8.9 2.8 3.0 2.6 3.0 3.3 2.3 مجموع القضاء

 ( . 1)عمى بيانات الممحق  اً اعتماددر : الباحثان المص

( احتسب سكان ناحية الصالحية ضمن سكان مركز قضاء الشامية بحسب نتائج التعداد العام لمسكان لعام )1987 . 
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 معدالت نمو السكان في قضاء الشامية بحسب الوحدات االدارية والبيئة )حضر وريف(  (6خريطة )
 (1997 -1987لممدة )
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 .( 4لمصدر: الباحثان اعتمادًا عمى بيانات جدول )ا      
( 2007-1997)ان معدالت النمو في المدة ( 7( والخريطة )3والشكل )( 4من الجدول ) يالحظ       

في الريف عمى الحضر إذ سجمت  نمو السكانقريبة لمعدالت النمو في المدة السابقة وبقي تفوق معدالت 
الريف في عموم القضاء ، اما عمى مستوى الوحدات في  %(3( في الحضر ومعدل )%2.6معدل )

( لمريف ما عدا ناحية %3.0( لمحضر و)%2.6تمثل ) اً االدارية فقد سجمت معظميا نموًا سكانيًا متقارب
 ( في نمو سكان الريف.%3.3الصالحية التي سجمت ارتفاع بمغ )

( الى ان معدالت نمو السكان وفق تقديرات 8والخريطة ) (3( والشكل )4في حين اشار الجدول )    
( قد ارتفعت في المناطق الحضرية عما ىي عميو في المناطق الريفية 2010 -2007السكان لممدة )

%( 15.3%( و)12.00%( و)5.9%( و)9.8ولكل وحدات القضاء االدارية ، اذ بمغت معدالت النمو )
س والميناوية والصالحية عمى التوالي ويمكن ان يرجع سبب او لكل من مركز قضاء الشامية ونواحي غما

ارتفاع معدالت نمو السكان في مناطق حضر القضاء الى ىجرة اعداد غير قميمة من سكان ارياف القضاء 
الى المدن والسكن في اطراف مدن القضاء عمومًا وترك االراضي الزراعية والبحث عن مجاالت اخرى 

و الوظائف الحكومية بدرجة كبيرة ولكال الجنسين ، وىذا ما تبين من اجابات لمعمل وخاصة التوجو نح
المبحوثين خالل الدراسة الميدانية اذ شكل الموظفون المرتبة االولى من مجموع المين الرئيسة في عموم 

وما لذلك من آثار  (7)%( من حجم العينة المختارة ،34.4( موظفًا اي ما نسبتو )241القضاء بعدد )
 مبية عمى البيئة الحضرية والريفية في القضاء .س
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 معدالت نمو السكان في قضاء الشامية بحسب الوحدات االدارية والبيئة )حضر وريف( (7خريطة )

 (2007 -1997لممدة )
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 .( 4اعتمادًا عمى بيانات جدول ) انالباحث : لمصدرا
 ب الوحدات االدارية والبيئة )حضر وريف( معدالت نمو السكان في قضاء الشامية بحس (8خريطة )

 (2010 -2007لممدة )
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 .( 4اعتمادًا عمى بيانات جدول ) انالباحث : لمصدرا

 نسب التغير في حجم السكان :  -3
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يراد بالتغير التبدل او التغير الكمي لمسكان ، اذ ان اي مجتمع سكاني يتصف بالطبيعة الحركية       
يستنتج من ىذه الحركة الزيادة في عدد السكان او التناقص ، كما انيا تعكس المستمرة التي ال تتوقف ، 

الفعاليات الحيوية لممجتمع السكاني )الوالدات والوفيات( إذ تكون االولى عامل زيادة اما الثانية فيي التي 
عامًا  وفي ما يتعمق بالعراق فقد شيدت سنوات القرن العشرين اتجاىاً ( 8)تسبب النقص في عدد السكان،

 1947( نسمة عام 4816185نحو الزيادة المطردة في حجم السكان إذ تطور عدد سكان العراق من )
، اي تضاعف العدد 1997( نسمة عام 22046244والى ) 1987( نسمة عام 16335199الى )

ليصل  2007واستمرت الزيادة السكانية بحسب تقديرات السكان لعام  (9)سنة(، 50خمس مرات خالل )
، ومن تحميل  2010( نسمة بحسب تقديرات 32489972( نسمة والى )29682081دد السكان الى )ع

( يتضح ان الزيادة في حجم السكان في قضاء الشامية كانت اعمى مما ىي عميو عمى مستوى 5الجدول  )
 %( من اجمالي السكان في42.2( ما نسبتو )1997 – 1987محافظة القادسية ، اذ شكمت في المدة )

( كانت نسبة 2007 -1997%( ، وفي المدة )35.1حين شكمت ثمث السكان عمى مستوى المحافظة )
الزيادة عمى مستوى قضاء الشامية وىي االعمى ايضًا ، اذ بمغت اكثر من نصف اجمالي السكان 

 – 2007%( ، اما المدة )43.8%( في حين كانت نظيرتيا في المحافظة قد شكمت ما نسبتو )53.6)
( فقد شيدت ايضًا تفوق نسبة الزيادة السكانية في محافظة القادسية عمى نظيرتيا في قضاء 2010

%( في القضاء ، وبشكل عام وعمى مدى مدة الدراسة تشير نتائج 4.1%( مقابل )21الشامية ، اذ بمغت )
عمى مستوى التعدادات والتقديرات الى ان نسبة الزيادة السكانية في قضاء الشامية تفوق ما ىي عميو 

 ( التي شيدت تفوق المحافظة عمى القضاء .2010 -2007المحافظة باستثناء المدة االخيرة )
 
 
 
 
 
 
 
 ( 5جدول )
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  2010 -1987في حجم سكان قضاء الشامية ومحافظة القادسية لممدة  )*(نسبة التغير
 

 المدة

 محافظة القادسية قضاء الشامية

حجم 
 السكان

في  نسبة التغير حجم الزيادة
 حجم السكان %

نسبة التغير في  حجم الزيادة  حجم السكان 
 حجم السكان % 

1987 128519 - - 559805 - - 

1987-1997 173616 45097 35 751331 191526 34.2 

1997-2007 230974 57358 33 990483 239152 31.8 

2007-2010 235381 4407 1.9 1105281 114798 11.5 

 - 545476 - - 106862 - اجمالي المدة

 المصدر : عمل الباحثان باالعتماد عمى : 
، محافظة  1987جمهورية العراق ، وزارة التخطيط ، الجهاز المركزي لالحصاء ، نتائج التعداد العام لمسكان لسنة  -

 .  85، ص 22القادسية . الجدول 
محافظة ،  1997 لتعداد العام لمسكان لسنةالجهاز المركزي لالحصاء ، نتائج اجمهورية العراق ، هيأة التخطيط ،  -

   .  76، ص 22القادسية . الجدول 
، وزارة التخطيط والتعاون االنمائي ، الجهاز المركزي لالحصاء وتكنولوجيا المعمومات ، تقديرات السكان  جمهورية العراق -

 .  45، ص 33، الجدول  2010و  2007لعام 
 :  يةاألت المعادلة وفققبل الباحثين  من السنوية الزيادة نسبة استخرجت( *)
  100×   ت5/ك=  ز ن

 .  السكانية الزيادة نسبة=  ز ن:  ان عمماً 
 .  التعدادين بين المطمقة السكانية الزيادة=  ك
 :  إنظر.  السابق التعداد في السكان عدد=  5 ت

 . 119ص ، سابق مصدر ،( عامة اسس) السكان جغرافية ، الخفاف عمي عبد
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( 2010 -2007وعميو فأن نسبة التغير في حجم السكان وفق تقديرات السكان لممدة االخيرة )        
( ، وان سبب ذلك 4%( كما موضح في الشكل )21كانت مرتفعة )ايجابية( باتجاه المحافظة اي بمقدار )

تشجيع عمى االنجاب قد يعود الى وجود زيادة طبيعية عمى مستوى المحافظة إذ ارتفاع معدالت الزواج وال
مما يعني زيادة الوالدات وذلك بسبب ارتفاع المستوى المعيشي والخدمات الصحية ، او قد يعود ايضًا الى 
عامل اليجرة السكانية وان كانت قميمة من محافظات او مناطق مجاورة او قريبة الى محافظة القادسية ، 

ين نزحوا باتجاه المحافظة واقضيتيا عمومًا ، بسبب فضاًل عن وجود اعداد من السكان الميجرين قسرًا الذ
، اما منطقة  2003الظروف االمنية وتزايد أعمال العنف واالرىاب في الكثير من مناطق العراق بعد عام 

%( ، وقد يرجع 4.1( كانت منخفضة )2010 -2007الدراسة فان نسبة التغير في حجم سكانيا لممدة )
ضاء باتجاه مركز المحافظة او مناطق خارج المحافظة وذلك بحثًا عن ذلك ليجرة اعداد من سكان الق

 ظروف معيشية واقتصادية واجتماعية وخدمية افضل . 

(4شكل )  
2010 -1987في حجم سكان قضاء الشامية ومحافظة القادسية لممدة  نسبة التغير  

 
 ( .10جدول )المصدر : الباحثان اعتمادًا عمى  بيانات 
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 االستنتاجات : 

%( 3.05إتصف االتجاه العام لنمو السكان في قضاء الشامية باالرتفاع وبمعدل سنوي قدره ) -1
 (. 2010-2007%( لممدة )0.62( في حين إنخفض ىذا المعدل الى )1997-1987لممدة )

سالبًا في مركز ( قد اتجو إتجاىًا 1997-1987ان نمو السكان في قضاء الشامية خالل المدة ) -2
%( ، 0.2-%( ولإلناث )0.6-القضاء بحسب النوع )الجنس( ، إذ سجل معدل نمو الذكور )

( إتجو النمو 2007-1997%( ، وفي المدة )0.4-وقد بمغ مجمل النمو السنوي لمركز القضاء)
االدارية ،  السكاني موجبًا نحو االستقرار فكانت النسب متقاربة ال تشكل تفاوتًا كبيرًا بين الوحدات

( اتجاىًا موجبًا السيما في مركز القضاء 2010-2007في حين إتجو نمو السكان في المدة )
%( 2.8%( وبواقع )2.0الذي احتل المرتبة الثانية بعد ناحية الميناوية بمعدل نمو سنوي قدره )

 %( لإلناث. 1.2لمذكور و)
مرتفع عامًة ، فقد كشف البحث تفوق ان معدل نمو السكان عمى مستوى البيئة في قضاء الشامية  -3

%( 2.3%( وىو اعمى من معدل نمو حضر القضاء البالغ )3.3معدل النمو في الريف إذ بمغ )
( ، كما كشف 1997-1987%( لممدة )3.0وكذلك أعمى من معدل نمو إجمالي القضاء البالغ )

 دارية في القضاء.البحث عن وجود تباين واضح بمعدالت نمو السكان عمى مستوى الوحدات اال
( كانت 2010-2007تبين من البحث أن نسبة التغير في حجم السكان في القضاء لممدة ) -4

%( وسبب ذلك قد يعود الى عامل ىجرة اعداد من سكان القضاء 4.1منخفضة إذ سجمت )
باتجاه مركز المحافظة او الى مناطق خارج المحافظة ، وان ثمة تباين في معدالت النمو 

  عمى مستوى الوحدات االدارية لقضاء الشامية.     السكاني 
 المقترحات : 

تحديات ح المتزايد جم السكان في عموم قضاء الشامية من  جيةاضرورة التخطيط المبكر لمو  -1
حيث معالجة مشكمة السكن بكافة متطمباتو ، واالىتمام بالتعميم من جوانبو كافة ومواكبة تطور 

 كفاية الخدمات المجتمعية ومرونتيا. حجم السكانيبما يضمن كفاءة و 
االىتمام بتطوير الجانب الصحي بزيادة المؤسسات الصحية والمالكات الصحية المتخصصة  -2

وتطوير عمميا من الناحيتين الوقائية والعالجية في عموم القضاء والسيما مناطق االرياف 
 وأطرافيا البعيدة والسيما في ناحية غماس.
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فة بيدف تطوير ريف قضاء الشامية  من خالل النيوض بالقطاع الزراعي اجراء الدراسات المختم -3
 وتطويره لخمق المزيد من فرص العمل بما يؤمن الحياة الكريمة لمسكان.

ضرورة سّن القوانين الخاصة بتقميل او تحديد اليجرة الوافدة الى قضاء الشامية                -4
ريف القضاء ، منيا تدىور االنتاج الزراعي من التي ستؤدي الى حدوث اضرار عديدة سواء في 

ناحية وقمة فرص العمل من ناحية اخرى او في الحضر والتي ستسبب زيادة في حجم السكان 
وبالتالي الضغط عمى الخدمات المجتمعية والبنى التحتية في مركز القضاء مما يؤدي الى 

  تدىورىا.    

 هوامش ومصادر البحث :
طيحي ، طرائق البحث الجغرافي ، دار الكتب لمطباعة والنشر ، جامعة الموصل ، الموصل عبد الرزاق محمد الب -1

 . 32، ص1988، 
جميورية العراق ، مجمس الوزراء ، ىيئة التخطيط ، الجياز المركزي لإلحصاء ، المجموعة االحصائية السنوية ،  -2

 .  14، ص 2000
إبن ينظر:  ،نموا ( زاد او كثر، والنمو يعني الزيادة –ينمو  –نما وردت كممة النمو في المغة من الفعل الثالثي ) )*( 

  . 725، ص 1996، بيروت ،  11منظور ، لسان العرب ، مجمد 
( ، مجمة جامعة 1997 -1997جواد كاظم الحسناوي ، تغير توزيع سكان محافظتي صالح الدين ونينوى لممدة ) -3

  1، ص 2007بابل لمعموم االنسانية ، العدد الثاني ، 
، مديرية دار الكتب لمطباعة والنشر ، جامعة بغداد  ، بغداد ،  1عباس فاضل السعدي ، جغرافية السكان ، ج -4

  .  239، ص 2002
، منشورات شمال جنوب المغاربية لمطباعة والنشر ،  1عمي لبيب ، جغرافية السكان )الثابت والمتحول( ، ط -5

  .  69، ص 2003المنزه ، تونس ، 
  ( .   8لميدانية ، استمارة االستبانة، الفقرة )الدراسة ا -6
  ( . 1الدراسة الميدانية ، بيانات الممحق ) -7
، دار الفكر لمطباعة والنشر والتوزيع ، عمان ، االردن  2عبد عمي الخفاف ، جغرافية السكان )اسس عامة( ،  ط -8

 .  116، ص 2007، 
  1997و  1987و  1947تعداد العام لمسكان لالعوام وزارة التخطيط ، الجياز المركزي لإلحصاء ، نتائج ال -9

 
 
 
 



 
اهاث نمو السكان في اتج                   نبيل مراد صالح-أ.م.د. حمادي عباس حمادي & الباحث:

  قضاء الشاميت

 

277 
 

المجلد التاسع                                                               نسانيت     اإل مجلت القادسيت للعلوم

 م2/2102عشر: العدد 
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 ( 2الممحق)
 استمارة االستبانة 

 وزارة التعميم العالي والبحث العممي 
 جامعة القادسية / كمية اآلداب 
  قسم الجغرافية / الدراسات العميا

( تيدف 2010-1987و سكاني في قضاء الشامية لممدة )استبيان خاص بالبحث الموسوم )اتجاىات النم
ىذه االستمارة الى جمع المعمومات عن السكان والنشاط االقتصادي ومستوى الدخل وسوف تكون 
المعمومات سرية وألىداف البحث فقط لذا ارجو التعاون واالجابة عن االسئمة المطروحة بوضوح وقد 

نكم معنا.                                                                تتطمب االجابة بعض التوضيح شاكرين تعاو 
 : انالباحث

 د. حمادي عباس حمادي                                            
 نبيل  مراد صالح   

 البيانات التعريفية: -1
 المحافظة .................
 القضاء....................

 ............الناحية .......
 البيئة ....................

 ............64-15: ما عدد افراد االسرة  2: ما عدد افراد األسرة .............      ، س1س
 ريف  -2حضر                                       -1

 اسم المحمة او الحي .............               اسم القرية .............
 نوع ممكية السكن  : ما3س

 اخرى سكن مجاني رهن ايجار ممك
     

 : اذا كان السكن ايجار ما مقدار االيجار الشيري بالدينار العراقي .....................4س
 : ما مساحة المكن ............ ، عدد الغرف ..............، الخدمات المتوفرة في المسكن 5س
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 مكيف  مبردة  تمفون مطبخ حمام ماء كهرباء 
       

 : ىل انت مياجر من محافظة اخرى ؟    نعم                    كال     6س
 أذا كان الجواب نعم ، فمن أي محافظة ىاجرت ؟ محافظة .......... ريف           حضر 

 ما عدد المياجرين من األسرة ............؟ وما سبب اليجرة ............
 ت مياجر من منطقة أخرى في المحافظة ؟    نعم             كال    : ىل ان7س

 إذا كان الجواب نعم ، من أي منطقة ىاجرت ؟ المنطقة .........، ريف            حضر    
 ما عدد المياجرين من األسرة ..........؟ ، ما سبب اليجرة .............؟. 

 ألسرة ، ما ىي نسبة رضاك عن ذلك ؟ : إذا كنت تتفق مع تحديد النسل في ا8س
10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 

          

 ( في الحقل امام العدد .√: ما عدد الذكور واإلناث في األسرة ؟ آشر بعالمة )9س
 إناث ذكور  العدد

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

  

  

  

  



 
اهاث نمو السكان في اتج                   نبيل مراد صالح-أ.م.د. حمادي عباس حمادي & الباحث:

  قضاء الشاميت

 

282 
 

المجلد التاسع                                                               نسانيت     اإل مجلت القادسيت للعلوم

 م2/2102عشر: العدد 

9   

10   

رسيا افراد االسرة ؟ اذكر عدد من يمارسون المين امام اسم المينة في : ما ىي المين التي يما10س
 حقل العدد.

 عاطل  ربة بيت  سائق بائع  حرفي  معمم  مدرس  موظف  عامل  فالح  المهنة 

           العدد 

 : ما متوسط دخل االسرة )بالدينار العراقي(؟ 11س
 مميون فأكثر  ( الف 900-750) ( الف 749-500) ف ( ال499-250) ( الف 249-100) ( الف 100)أقل من 

      

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


