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 تحليل الوظيفة السكنية لمدينة كركوك
 حمد جابر حسنأ عطية .د. نعمان حسين أ

 قسم الجغرافية –كلية التربية للعلوم اإلنسانية  –جامعة تكريت 
 

 المستخلص
خصائص الجغرافية الجاءت هذه الدراسة في مبحثين، تم من خاللها التعرف على     

ومدى تأثيرها على الوظيفة السكنية، وكذلك تم توضيح المتغيرات المؤثرة على الوظيفة للمدينة 
فضاًل عن التركيب السكني للمدينة وأقاليمها السكنية وتم توضيح كفاءة الوحدات السكنية  السكنية ،

النمو ان شكلة السكنية التي تعانيها المدينة ووضع الحلول لها، وقد توصلت الدراسة إلى والم ،
السكاني في المدينة مرتفع، بسبب الهجرة نحو المدينة ،وهذا يدل على توسع الوظيفة السكنية بشكل 
كبير بحيث ال يتالءم نمو السكان مع نمو الوحدات السكنية ، لذا توصي الدراسة بضرورة وضع 
تصميم أساس للمدينة لتنظيم استعماالت األرض فيها وايجاد التوازن المفقود بين عدد السكان 

 ونسب هذه االستعماالت والخدمات التي يجب توفرها في األحياء السكنية.
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 المبحث االول
 االطار النظري والخصائص الجغرافية لمنطقة الدراسة

 االطار النظري -اواًل:
 مشكلة البحث-1

نمو الوظيفة السكنية وامتدادها  ن  فإ اكبر االستعماالت داخل المدينة لذأهم و أ الوظيفة السكنية هي 
نمو الوظيفة السكنية لم يكن موحدًا  ن  أمشاكل كثيرة كما  قافقيًا وعموديًا وبشكل غير مخطط خل

 -االسئلة االتية :وجاءت هذه الدراسة لتجيب عن لم يكن ملبيًا لنمو السكان وفي اتجاه واحد 
 طبيعيًا وبشريًا ؟ نمو المدينة ماهي اتجاهات -أ

 الوحدات عددي في  عجزهناك ،وهل  السكاني  ما مقدار المشاكل التي خلفها هذا النمو -ب
 ؟بسبب هذا النمو السكاني ،السكنية

 هل هناك توازن في زيادة السكان وعدد األسر من جهة والسكن من جهة ثانية ؟ -ج
 
 البحث فرضيات-2
 .ثرًا بالغًا في نمو الوظيفة السكنية أللعوامل البشرية  ن  ا   -أ

تعاني مدينة كركوك من مشكلة مركبة فيما يخص السكن منها ما يتعلق بالعجز السكني  -ب
خرى متعلقة بالخدمات الملحقة بالسكن من طرق معبدة وشبكة مياه وصرف صحي وكهرباء أو 

 .وتعليم وصحة....الخ
عدم توافق الزيادات السكانية وعدد االسر مع النمو في الرصيد السكني وعدم وجود خطة  -ج

 .مالك العامةاستراتيجية لمعالجة مشكلة السكن وتداعياتها من التجاوزات على األ
 
 هدف الدراسة:-3
.                                                                        نماط سكنيةألى الكشف عن توزيع المساكن و بيان ما يخلُقه توزيعها من إيهدف البحث  -أ

معرفة العوامل المقترنة بالتوزيع المكاني للمساكن وهي عوامل متنوعة تشتمل على ظروف  -ب
          .   .         االجتماعية الموقع والموضع و ظروف المعيشة االقتصادية و الظروف

 قليم ،إقاليم داخل المدينة وتحليل ذلك وبيان الخصائص المميزة لكل ألى إ تقسيم المساكن -ج
 .يضاح طراز بناء البيوت و مواد البناء المستخدمةا  و 
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 موقع منطقة الدراسة: -4
كم مربع( موقعًا متميزًا في الجزء الشمالي 11،,33البالغة مساحتها )مكانيًا تحتل مدينة كركوك     

 11  51عند تقاطع دائرة عرض    فلكياً وتقع  الذي يصل بغداد بأربيل،من العراق على الطريق 
 (.3، انظر خارطة رقم)شرقاً  44   54شمااًل وخط طول 
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 الخصائص الجغرافية لمنطقة الدراسة  -ثانيًا :    
 الخصائص الطبيعية -1
 البنية الجيولوجية-أ
يظهر في مدينة كركوك تكوينات صخرية مختلفة من مكان إلى أخر بسبب التباين في الحركات  

االرضية التي تعرضت لها المنطقة في العصور الجيولوجية القديمة ،حيث يظهر تكوينات الفارس 
األعلى الذي ترجع إلى بداية العصر الجوراسي وحتى أواخر عصر الكريتاسي ، يوجد هذا التكوين 

أجزاء من المنطقة الوسطى من المدينة واألجزاء الشمالية منها ومن خصائصه الطبيعة تكون في 
ويظهر في المدينة تكوينات المقدادية  تكويناته هشة والصخور مؤكسدة وكذلك الصخور الرملية،

ويمكن إنشاء الوحدات السكنية عليه وبما أن ه  وتكوين باي حسن وتشغل اجزاء قليلة من المدينة،
 .(3)كوينات هذا النوع هشة فإن إنشاء عمارات متعددة الطوابق يحتاج الى تكاليف عاليةت

 مظاهر السطح  -ب   
تُعد مدينة كركوك من المدن التي تقع أراضيها في منطقة شبه جبلية و تمتاز المنطقة بسالسلها  

، ومدينة (5)الجبلية الواطئة و تاللها الكثيرة و سهولها الواسعة الممتدة بين هذه السالسل و التالل
هة الشرق و تنحصر بين الحدود العراقية و االيرانية من ج التيكركوك هي جزء من هضبة كركوك 

التالل في الجنوب و يتراوح ارتفاع السل الجبال العالية في الشمال و سهل أربيل من الغرب وبين س
م( فوق مستوى سطح البحر ،وقد تكونت هذه الهضبة نتيجة حركة 122 – 522المدينة ما بين )

م( وجبال خلخال 66,أرضية قافزة وحدثت على حافتها الغربية التواءات محدبة كتالل تساق)
م( كما امتدت على حافتها الشرقية سلسلة جبال )باسكي زنور( 421م( و تالل شاكل )3361)

هر العظيم و كذلك نهر ديالى  على تقطيع الهضبة إلى ،ولقد عمل نهر الزاب الصغير وتوابع ن
 .(1)قلة صالبة الصخوروديان، وساعد على ذلك فقر الهضبة بالنبات الطبيعي و 

يمكن القول أن  المدينة مقيدة ومحددة من الجهات الشمالية الشرقية، وجزًء من الجهة الشرقية مقيد  
( ،بينما تكون 5اعات منطقة الدراسة خارطة )رض مرتفعة ومتموجة كما موضح في خارطة ارتفأب

طبيعة األراضي في الجهتين الغربية و الجنوبية الغربية منبسطة تقريبًا ،لذا تكون تضاريسها ذات 
لى الجنوب الغربي و على امتداد ضفتي وادي خاصة إانحدارات متجهة من الشمال الشرقي 

  .(4)جاي
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 التربة -ج
  -انواع من الترب هي:يوجد في منطقة الدراسة 

تغطي هذه التربة األجزاء الشمالية من منطقة الدراسة وتشكل أجزاء قليلة   -:التربة البنية  -1
 وتمتاز بخصوبتها، و وجود المواد المعدنية فيها وترتفع فيها نسبة الملوحة ،ولونها بني مائل إلى

وال تتحمل ( %11 – 52اللون األسود ونسيجها خشنًا وتوجد فيها أحجار الكلس بنسبة تتراوح بين )
 األوزان الكبيرة في عمليات البناء العمودي.

يمتاز هذا النوع من التربة بضحالته وهي  -تربة اليتوزول مع الحجر والرمل والجبس : -2
 لتربة على األجزاء الشمالية الشرقية من مدينة.أراضي غير جيدة لالستعمال الزراعي ،تتوزع هذه ا

يشمل هذا النوع من التربة معظم أراضي منطقة الدراسة  -التربة البنية ذات السمك العميق : -3 
وتمتاز بخصوبتها وكثرة المواد العضوية فيها وتصلح لالستعماالت كافة ومنها السكني ويمكن 

 ا ولونها بني يميل إلى اللون األحمر .إنشاء األبنية ذات الطوابق المتعددة عليه
وتشغل األجزاء الجنوبية من المدينة وهي ذات حبيبات  -: تربة بنية محمرة ذات سمك عميق -4

 (.1كبيرة الحجم تصلح لجميع االستعماالت ومنها االستعمال السكني، انظر خارطة )
صالحة لالستعمال السكني وبناء من خالل ما تقدم يمكن لنا أْن نقول أن  التربة في مدينة كركوك 

عند بناء ة في المدينة ال يعد مشكلة يعانيها السكان ت السكنية عليها لهذا عامل التربالوحدا
  .وتصميم الوحدات السكنية

 
  -ويتمثل بعناصره التي تؤثر على الوظيفة السكنية وهذه العناصر هي: -: المناخ-د
 -درجات الحرارة:-1
ترتفع معدالت درجات الحرارة في مدينة كركوك وتبلغ أقصى معدل لها خالل شهر تموز إذ تبلغ  
م( ،أما اوطأ  1،,1م( و المعدل العام لشهر تموز ) 56،2مئوية ( العظمى والصغرى )41،1)

معدل تصل اليه درجات الحرارة فهو شهر كانون الثاني إذ بلغ معدل درجات الحرارة العظمي لشهر 
    م(، والمعدل العام للشهر هو 4،6م( ومعدل درجات الحرارة الصغرى )34،2ون الثاني )كان
م( ،وهذا يدل على كبر المدى الحراري السنوي و اليومي ويمكن مالحظة ذلك من خالل  1،3)

 ( . 3الجدول )
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يتضح لنا في منطقة الدراسة أْن تأثير درجات الحرارة في تصميم الوحدات السكنية ضعيف جدًا   

أو معدوم لتأثير العامل االقتصادي في تصميم الوحدات إذ أن  انخفاض المستوى االقتصادي 
للسكان جعلهم يبحثون عن مواد رخيصة الثمن بغض النظر عن كونها عازلة للحرارة أم ال وذلك 

المدينة  فاع المواد التي تعد عازلة للحرارة كالطابوق والثرمستون ،حيث يستخدم أغلب سكانالرت
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بناء وحداتهم السكنية وهذه المادة غير عازلة للحرارة ،لهذا يمكن أْن نقول إن  تأثير  في البلوك
عند  درجات الحرارة على الوظيفة السكنية ضعيف، ولم يأخذ السكان هذا العامل بنظر االعتبار

  .السكنيةبناء وحداتهم 
 (1جدول )

 (3313-1923معدالت درجات الحرارة الشهرية لمدينة كركوك للمدة )

درجات   االشهر ت

الحرارة 

 العظمى

درجات 

الحرارة 

 الصغرى

معدالت درجات 

 الحرارة

 941 242 1243 كانون الثاني 1

 1342 249 1242 شباط 3

 1249 942 3342 اذار 2

 3342 1242 3242 نيسان 2

 3242 3342 2243 مايس 2

 2242 3242 2341 حزيران 2

 2242 3242 2242 تموز 2

 2242 3243 2349 اب 2

 2143 3242 2241 ايلول 9

 3242 1249 2143 تشرين االول 13

 1242 1142 3342 تشرين الثاني 11

 1141 242 1243 كانون االول 13

 3342 1242 3242 المعدل 12

 .0202وزارة النقل والمواصالت ،الهيئة العامة لألنواء الجوية واالرصاد الزلزالي ،بيانات غير منشورة ، -المصدر:

 االمطار -2
( يشير الى ان مدة سقوط األمطار تقع خالل ثمانية شهور من السنة موزعة على 5)الجدول أن  

أكبر كمية من األمطار من فصول الخريف والشتاء و الربيع أما الصيف فإنُه جاف تمامًا، وتسقط 
ملم( و 1،5,تشرين الثاني حتى نيسان حيث يستلم شهر كانون الثاني أعلى كمية من األمطار )

 ملم(. 2،3أقل شهر أو ينعدم فيه التساقط هو شهر اب )
إن  تأثير األمطار على تصميم الوحدات السكنية في منطقة الدراسة كان واضحًا إذ أن  جميع 

ة يوجد فيها فتحات لتفريغ ماء األمطار باإلضافة إلى أن  جميع سطوح الوحدات الوحدات السكني
ْن كان بشكل بسيط ألن ه ال يمكن بناء سطوح الوحدات السكنية بدون أْن يوجد فيها  ذات انحدار وا 

 انحدار إلى إحدى الجهات لتفريغ الماء.
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 (3جدول )

 (3313-1923)معدالت األمطار الشهرية لمدينة كركوك للمدة 

 كمية األمطار/ملم األشهر ت

 2243 كانون الثاني 1

 2242 شباط 3

 2342 اذار 2

 2942 نيسان 2

 1242 مايس 2

 343 حزيران 2

 342 تموز 2

 341 اب 2

 349 ايلول 9

 1249 تشرين االول 13

 2242 تشرين الثاني 11

 2242 كانون االول 13

 22942 المجموع 

 .0202وزارة النقل والمواصالت ،الهيئة العامة لألنواء الجوية واالرصاد الزلزالي ،بيانات غير منشورة، -المصدر:

 

 الرياح -3
أن  الرياح  السائدة في مدينة كركوك رياح شمالية غربية و جنوبية شرقية وتسود هذه الرياح أغلب 
أيام السنة حيث تبدأ من شهر شباط الذي تسود فيه الرياح الجنوبية الشرقية والتي تستمر إلى نهاية 

شمالية شهر مايس )أيار( اي في بعض أشهر الشتاء و بعض من أشهر الربيع ،أما الرياح ال
الغربية فإن ها تسود في معظم أشهر السنة و يصيبها انخفاض شديد في درجات الحرارة في اشهر 

 الشتاء أما في أشهر الصيف ترتفع درجات حرارتها.
إن  تأثير الرياح على االستعمال السكني من خالل تصميم الوحدات السكنية واتجاهاتها لم يؤخذ    

حيث يأخذ السكان الجمالية بشكل أكبر من اتجاه الرياح، لهذا يمكن بنظر االعتبار من قبل السكان 
 لنا أْن نقول أن  أثر الرياح على الوظيفة السكنية قليل جدًا.

نستطيع القول أن  المناخ انعكس أثره على تصميم المدينة من حيث خطة التصميم االساسي للمدينة 
ن حيث اتجاه المبنى ونوعية المادة المستخدمة و اتجاه الشوارع و على تصميم الوحدات السكنية م

في البناء من أجل التغلب على التغيرات المناخية بين فصل وآخر ويظهر ذلك  واضحًا في األحياء 
القديمة من المدينة، أما األحياء الحديثة بالرغم من أْنها تأخذ بعين االعتبار عامل المناخ حيث 
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التي تعد من المواد المانعة للرطوبة إآل أن ها  ركزت بالدرجة يستخدم السكان مادة ) االفالنكوت ( 
االولى على التصاميم الهندسية و الديكورات أكثر من المالئمة المناخية ويعزى ذلك إلى تحسن 

 التكنلوجي. الوضع االقتصادي متزامنة مع التقدم
 
 الخصائص البشرية -2
 النمو السكاني ومعدل النمو لمدينة كركوك-أ
حد المدن العراقية التي شهدت زيادة في عدد سكانها فمنذ مطلع القرن الماضي أمدينة كركوك  ن  إ

همية أ حيث زاد من 3125عام وبعد اكتشاف النفط فيها وانتاجُه منها السيما بعد تأميم النفط 
نظار جميع الناس و السيما الذين يبحثون عن فرص عمل لذلك أصبحت المدينة محطة أالمدينة و 

نحاء القطر، مما زاد أفي شركات النفط والغاز و من جميع ل تقطبت المدينة عدد كبير من العمااس
تحسن الوضع االقتصادي و المعاشي و الصحي و من عدد سكانها ،فضاًل عن وجود فرص العمل 

في عدد  زيادةاالطفال الرضع الذي يمثل الزيادة الطبيعية مقابل  وفياتقلل من عدد ا للمدينة مم
  (.1والدات، انظر جدول )ال
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 (1جدول )
 (2111-1591)للمدة ونسبة سكان المدينة من المحافظة ومعدل النمو عدد سكان مدينة كركوك والمحافظة 

 عدد سكان السنوات ت

 المحافظة

معدل 

 النمو%

عدد سكان  

 المدينة

معدل 

 النمو%

نسبة سكان المدينة 

 من المحافظة %

1 1922 222232 - 133233 - 2341 

3 1922 292232 142 323322 242 2242 

2 1922 231319 149 299129 242 2242 

2 1992 222121 342 222213 142 2342 

2 3311 1333312 242 212239 241 2242 

،بغداد 1591وزارة الداخلية ،مديرية النفوس العامة ،المجموعة االحصائية لتسجيل عام  -1 -المصدر:
،1595. 
،بغداد  1511التخطيط ، الجهاز المركزي لإلحصاء ،نتائج ترقيم المباني وحصر السكان لسنة  وزارة -2

 .519،ص
،محافظة التأميم ،بيانات 1551وزارة التخطيط، الجهاز المركزي لإلحصاء ، نتائج التعداد العام للسكان لسنة  -3

 .2غير منشورة ،ص
،محافظة التأميم ،بيانات 1551ج التعداد العام للسكان لسنة وزارة التخطيط ،الجهاز المركزي لإلحصاء ،نتائ -4

 . 2غير منشورة ،ص
 .1، ص2111وزارة التخطيط  والتعاون االنمائي ،دائرة احصاء كركوك ،بيانات غير منشورة  -9

𝒓  -1×111 ( 9) تم استخراج معدالت النمو بمعادلة النمو السكاني -* = √
𝒑𝟏

𝒑𝒐

𝒕 

 = عدد السكان في التعداد االحقp1 ،= عدد السنوات بين التعدادينt -حيث ان :
Poعدد السكان في التعداد السابق = 

 
في عدد سكانها وأن  زيادة كبيرة  ت سكان مدينة كركوك حقق ن  أ (1) يتضح لنا من خالل الجدول

هذه الزيادة سببها الزيادة الطبيعية و  ن  وأعدد الوحدات السكنية زيادة في حجم الزياد يرتبط به 
 عامسكان المدينة كان  ن  اذ إخرى للبحث عن عمل في المدينة الهجرة من الريف و المدن األ

( 3122) أما في عام( من سكان المحافظة %15،3)( نسمه وشكل نسبة 352425)(  3112)
( وهو %4،1ني للمدينة بلغ )( نسمه وكان معدل النمو السكا562512فقد بلغ عدد سكان المدينة )

( من %,،,1( وشكل سكان المدينة نسبة )%3،4أكبر بكثير من معدل نمو المحافظة الذي بلغ )
لى كركوك للبحث إخرى و الريف لى الهجرة من المدن األإوسبب الزيادة يعود سكان المحافظة، 
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سكان المدينة بالزيادة ليصل ر واستم (3125عن عمل السيما بعد اكتشاف النفط وتأميم النفط عام)
( للمدينة وبقى معدل النمو اعلى من %,،1وبمعدل نمو )( 3162) ( نسمة عام111361الى )

( من سكان المحافظة %4،,,( وشكل سكان المدينة نسبة )%3،1معدل نمو المحافظة الذي بلغ )
في  السكنسبب و  ،صبح اكثر من نصف سكان المحافظة يسكنون المدينةأكبيرة حيث وهذه نسبة 

هل الريف على الوضع أ طالع ا  هو الخدمة العسكرية و إلى المدينة لى الهجرة إالمدينة ودفع الناس 
لى غير ذلك من الخدمات التي ا  الخدمات الصحية و التعليمية و فيها من توفر ي ومادن مداخل ال

حسن الوضع تقدمها المدينة للساكن الحضري ،كذلك ساعد على الزيادة في عدد السكان هو ت
و ارتفاع عدد الوالدات كذلك الهجرة التي كانت  المعاشي و الصحي مما قلل من عدد الوفيات

( 3112حيث بلغ عدد سكان المدينة عام )نسبة هذه اللكن سرعان ما انخفضت ،الحكومة تدعمها 
ع ( انظر الشكل أعاله ،في المقابل ارتف%3،1( نسمة وبمعدل نمو في المدينة بلغ )411,32)

( لهذا انخفضت نسبة سكان المدينة مقارن مع %5،1معدل نمو السكان في المحافظة ليصل إلى )
وهذا يدل من مجموع سكان المحافظة  (%2،1,سكان المحافظة حيث شكل سكان المدينة نسبة )

على انخفاض الطلب على الوحدات السكنية في المدينة لتلك المرحلة وانخفاض أسعار أراضي 
يجارات مما يدل على انخفاض نسبة االستعمال السكني الذي يمثل الوظيفة السكنية السكن واال

لى تدهور الوضع االقتصادي إدى أوكان السبب الرئيس هو الحصار الذي فرض على العراق مما 
والصحي حيث زاد عدد الوفيات من االطفال الذي يمثل الزيادة الطبيعية ،كذلك الهجرة  و المعاشي

بسبب الوضع المعاشي المتدهور في المدينة  ،بدأ المواطنون بالهجرة الى الريف المعاكسة حيث
( فقد بلغ عدد سكان المدينة 5233) عامواالفضل في الريف مما دفعهم الى الهجرة ،اما 

وهذه نسبة كبيرة جدًا وكان وراء  المحافظةسكان  ( من%6،,,( نسمه وشكل نسبة )631621)
 دهوك( -سليمانية -الهجرة الى المدينة من المحافظات الشمالية )اربيلهمها أ هذه الزيادة عوامل 

 .لذلك ارتفعت نسبة سكان المدينة بالنسبة للمحافظة لزيادة نسبة االكراد في المدينة،
 
 -التركيب النوعي والعمري لسكان منطقة الدراسة:-ب
 :للسكانالتركيب النوعي  -1

ناث ،وتصل هذه النسبة يقصد بالتركيب النوعي بما يعرف بنسبة النوع عدد الذكور لكل مئة من األ
ناث( وهذه ظاهرة بيولوجية في جميع من األ322ذكور مقابل  321عند المواليد) اي  321الى 
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بسبب ارتفاع الوفيات بينهم ويتساوى  ،يلبث عدد الذكور في االنخفاض المجتمعات البشرية، وما
عمار المتوسطة وفي سن الخامس و ناث في سن الطفولة والمراهقة و األتقريبًا عدد الذكور و األ

.ويمكن (,)ناث على الذكورقل من مئة حيث يزيد عدد األألى إربعين تبدأ نسبة النوع باالنخفاض األ
ناث و األساس قسمة عدد  الذكور على أحيانًا بنسبة الذكور على أما يسمى  وأحساب نسبة النوع 

 .(2)ضرب الناتج في مائة
خرى حيث يظهر التعداد العام للسكان ألى إمدينة كركوك شهدة تباينًا في نسبة النوع من سنة  ن  إ

ناث( وهذا من األ 322ذكرًا لكل ,،,35نسبة النوع عالية جدًا حيث وصلت الى ) ن  أ 3122عام 
مر عادي لكن أهجرة الذكور  نْ أحيث يدل على وجود هجرة للشباب الى المدينة للبحث عن عمل 

 322ذكرًا لكل  321ناث ،لكن سرعان ما انخفض هذا العدد ليصل الى)تهاجر األ نْ أمن الصعب 
يرانية التي راح اال –سبب االنخفاض هو الحرب العراقية  ن  أويمكن القول  3162من االناث( عام 

السبب الرئيس النخفاض نسبة النوع في  عداد كبيرة من الذكور و السيما الشباب وهذا هوأ ضحيتها 
ويمكن  من االناث( 322ذكرًا لكل 16الى ) 3112المدينة ،و استمر االنخفاض حيث و صل عام 

االيرانية في عقد الثمانينات من القرن  –سباب االنخفاض هي تأثير الحرب العراقية أن أالقول 
الماضي و الحصار الذي فرض على  الماضي و حرب الخليج في بداية عقد التسعينات من القرن

عدد الذكور عند الوالدة اكثر فأن عدد وفيات  ن  أالعراق و انتشار االمراض بين االطفال وبما 
من  322ذكرًا لكل 16،5فقد بلغت نسبة النوع ) 5233الذكور اكثر من االناث، وما في عام 

 5221مني المتدهور  بعد عام لى الوضع األإاالناث ( ويعود السبب في انخفاض عدد الذكور 
لى عمليات قتل بالعبوات و المفخخات واالغتياالت و إحيث تعرضت المدينة كباقي مدن العراق 

،وهذا هو السبب الرئيس في انخفاض نسبة  اإلناثهي غالبًا ما تكون بالذكور وقليل جدًا من 
قل من ذلك لكن الهجرة ألى إولو ال الهجرة من المحافظات الشمالية النخفض عدد الذكور  النوع،

 ن  أنستطيع القول و التي غالبًا ما تكون من الذكور هي التي ساعدت على ارتفاع الذكور في المدينة 
حيث ارتفعت  5233ناث متباينة ولكن بقية مستمرة باالنخفاض حتى عام لى األإنسبة الذكور 

 (.4، انظر الجدول )قليالً 
السكنية يكمن من خالل ارتفاع وانخفاض الطلب على الوحدات إن  أث ر هذا العامل في الوظيفة 

السكنية حيث يزداد الطلب مع ارتفاع نسبة الذكور، ألْن الذكور هم من يقع على عاتقهم بناء 
الوحدات السكنية وهذا يدل على توسع هذه الوظيفة أما مع انخفاض نسبة النوع يقل الطلب على 
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( ان 4سع الوظيفة السكنية قليل، ومن خالل ما بينه الجدول)الوحدات السكنية وبالتالي يكون تو 
 مدينة كركوك تقريبًا تتساوى فيها نسبة النوع.

 (2جدول )

 (3311-1922) للمدةالتركيب النوعي لسكان لمدينة كركوك 

 ناث%لى األإنسبة الذكور  اناث ذكور مجموع سكان المدينة السنوات ت

1 1922 323322 122321 132332 13342 

3 1922 299129 332222 192232 132 

2 1992 222213 332222 339922 92 

2 3311 212239 232129 211223 9243 

 -المصدر :
،محافظة التأميم  1511وزارة التخطيط ،الجهاز المركزي لإلحصاء ،نتائج التعداد العام للسكان لسنة -(1)

 .23،بيانات غير منشورة ،ص
، محافظة التأميم ، 1551وزارة التخطيط ، الجهاز المركزي لإلحصاء ، نتائج التعداد العام للسكان لسنة  -(2)

 .19بيانات غير منشورة ، ص
، محافظة التأميم ، 1551وزارة التخطيط ،الجهاز المركزي لإلحصاء ، نتائج التعداد العام للسكان لسنة  -(3)

  .2صح( ،1بيانات غير منشورة ،جدول رقم )
 -: (5)ومعادلة االسقاطات السكانية  1551من عمل الباحث باالعتماد على نتائج عام -(4)

𝛒𝐧 = 𝛒𝒐 (𝟏 + 𝜸)𝑵 
        -حيث إّن :

 poعدد السكان في التعداد الخير =         ،     pnعدد السكان المستقبلي =   
  n عدد السنوات بين سنة االساس و السنة المستقبلية  =      ،  r معدل النمو السنوي للسكان =   

 
  للسكان: التركيب العمري -2

 31عمارهم عن أ لى الذين تقل إي أعمار الثالثة لى فئات األإيقصد بالتركيب العمري توزيع السكان 
لى الفئة العمرية التي تقع إسنة( و 34 –2سنة ) 34لى إي الفئة العمرية التي تبدأ من الوالدة أسنة 

فأكثر( والتي تمثل قمة الهرم السكاني  1,لى الفئة العمرية )إسنة( و 4,-31في سن العمل )
 .(1)عمارحسب األ

كبر الفئة التي تشكل النسبة األ نْ أال أخر ألى إتتباين الفئات العمرية في مدينة كركوك من تعداد 
سنة( التي تقع في سن العمل وسن الزواج والتي يعتمد عليها نمو السكان 4,-31هي الفئة الشابة )
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عتمد عليها الفئتان األخيرتان صغار وكبار السن ،والفئة صغار السن و تمثل الفئة المنتجة و التي ي  
بلغت النسبة المئوية  3122 عام تأتي في المرتبة الثانية و فئة كبار السن هي االخيرة، ففي تعداد

القاعدة الهرمية السكانية  نْ أي أ( وهي ما يقارب النصف %44،62( ) 34-2للفئة العمرية )
لى إبسبب الهجرة  ،كبر( و هي النسبة األ% 13،46( )4,-31وبلغت الفئة العمرية ) عريضة،
 عام ي تعداد( وهي االقل ،وف%1,،1فأكثر( فقد بلغت نسبتهم ) 1,ما فئة كبار السن)أالمدينة 
ما أو  ،(%,44،6( محافظة على نسبتها حيث بلغت نسبتهم )34-2بقية فئة صغار السن ) 3162

( ، وفئة كبار السن %13،35( فقد انخفضت شيئًا قلياًل حيث بلغت نسبتهم )4,-31الفئة الشابة )
فئة  ن  أيتبين  3112( فقد ارتفعت نسبتهم قلياًل، وفي عام %4،25فأكثر( بلغت نسبتهم )1,)

لى الحصار و انتشار االمراض في إ( ويعود السبب %11،11لى )إصغار السن انخفضت 
بسبب  ،( وهي اكبر نسبة سجلتها هذه الفئة%32،,1لى )إتصل لاالطفال وارتفعت الفئة الشابة 

( ،وفي عام %1،4ما فئة كبار السن فقد وصلت الى )أالهجرة وانخفاض نسبة صغار السن 
استخراج معدالت النمو للفترات السابقة واستخدام معادلة االسقاط السكانية فقد ومن خالل  5233

بسبب تحسن الوضع  ،( وقد ارتفعت قليالً %43،36( )34-2بلغت نسبت فئة صغار السن )
( فقد انخفضت نسبتهم عما 4,-31ما الفئة الشابة )أالمعاشي والصحي واالقتصادي نوعًا ما ،و 

( و يعود سبب انخفاض نسبة هذه الفئة %5,،11فقد بلغت نسبتهم ) 3112كانت عليه في التعداد
فأكثر ( فقد بلغت 1,ما فئة كبار السن )ا  و  ،ف الشبانالآمني الذي حصد لى تدهور الوضع األإ

( الذي يوضح 1،وكما مبين في الجدول ) 3112بقليل من تعداد عام أقل ( وهي%1،5نسبتهم )
 .خر بشكل كبيرألى إالفئات العمرية متقاربة من تعداد  نْ أتضح توزيع الفئات العمرية ومن خالله ي

يؤثر هذا العامل وبشكل مباشر في الوظيفة السكنية إذ يؤدي ارتفاع نسبة من تتراوح أعمارهم بين 
سنة( إلى زيادة الطلب على الوحدات السكنية إذ أن  هذه الشريحة من السكان هي التي 51-42)

بناء الوحدة السكنية بعد الزواج وبالتالي تتوسع مساحة الوظيفة السكنية ، يقع على عاتقها مسؤولية 
( نستطيع القول أن  هذه الفئة العمرية ترتفع في المدينة مما ولد زياد في 1ومن خالل الجدول )

 الطلب على الوحدات السكنية وقطع األراضي وااليجارات في المدينة.
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 (2جدول ) 

 (3311-1922) للمدةتوزيع السكان حسب الفئات العمرية والجنس لمدينة كركوك 
0711 

 النسبة المئوية % مجموع ناثأ ذكور الفئة العمرية

2- 01 91177 90009 001101 11،41 

01 - 91 48808 92712 011078 10،14 

 8،91 02007 1402 1127 فأكثر 91

 022 042081 001229 018080 مجموع

0741 

 النسبة المئوية % مجموع اناث ذكور الفئة العمرية

2- 01   78801 41198 017272 11،49 

01- 91 028800 022111 021291 10،00 

 1020 09280 4021 1401 فأكثر 91

 022 877047 071101 021191 مجموع

0771 

 النسبة المئوية % مجموع اناث ذكور الفئة العمرية

2- 01 70940 47111 040007 87،78 

01 - 91 009212 082744 011214 19،91 

 8،1 01108 4920 9400 فأكثر 91

 022 118902 007289 001111 مجموع

0200 

 النسبة المئوية % مجموع اناث ذكور الفئة العمرية

2 - 01 018179 090111 881712 10،04 

01 - 91 007040 081110 118118 11،90 

 8،0 09029 01901 00170 فأكثر 91

 022 401427 100912 121097 مجموع

 من عمل الباحث باالعتماد على -المصدر:
، محافظة التأميم ، بيانات غير 1511وزارة التخطيط ، الجهاز المركزي لإلحصاء ،التعداد العام لسنة  -(1)

 .24منشورة ، ص
، محافظة التأميم ،بيانات غير 1551وزارة التخطيط ، الجهاز المركزي لإلحصاء ، التعداد العام لسنة  -(2)

 .14-95منشورة ، ص
، محافظة التأميم ، بيانات غير 1551وزارة التخطيط ، الجهاز المركزي لإلحصاء ،التعداد العام لسنة  -(3)

 منشورة.
𝛒𝒏 -من عمل الباحث باالعتماد على معادلة االسقاط السكاني: -(4) = (𝝆𝒐 + 𝜸)𝒏. 



  عطية حسني نعامن. د.أ  

 حسن جابر أ محد

 4192 اذار( 91العدد )
 

 

 

 

 

239 
 

دي   رآهي  لة  آ دآب  الف   كركوك ملدينة السكنية الوظيفة حتليل مج 

 :سر وحجمهاعدد األ -ج
و أقارب هي وحدة بنائية تتكون من الزوج و الزوجة مع االطفال او بدونهم ، ومع األ -سرة :األ

سر حجام األأ،وتختلف  (32)واصر الدمأفرادها عالقات قوية متماسكة تعتمد على أبدونهم وتربط 
سرة األو  شخاصأ(  1-3سرة الصغيرة ) األ (33)صناف أبع أر لى إسرة في العراق حيث تقسم األ
 32سرة الكبيرة جدًا من األو  شخاصأ(  1- 2سرة الكبيرة ) األو  شخاصأ( , -4المتوسطة ) 

عدد الوحدات السكنية المبنية والمطلوب بناؤها إْن كان عدد  سريعكس عدد األ شخاص فأكثر.أ
ما حجم االسرة يعكس مساحة الوحدة السكنية حيث كلما كان وأ ،األسر يفوق عدد الوحدات السكنية

 عامسر مساحة الوحدة السكنية ،ففي مدينة كركوك كان عدد األ يفترض أْن تتسعسرة كبير حجم األ
سرة هو بين حجم األ ن  أفرد ( وهذا يدل على 1،,سرة )ألاسرة( و حجم ا 41342) 3122

المتوسطة و الكبيرة مما يجعل حاجتها الى وحدات سكنية ذات مساحة كبيرة تلبي احتياجات 
 2،,سرة )سرة( و حجم األأ 11616لى )إسرة ليصل ارتفع عدد األ 3162 عامالساكنين ،وفي 

فقد وصل عدد  3112 عامسرة عما كان علية في الفترة السابقة ،اما في حجم األ ارتفعفرد( حيث 
سرة هو لى توسع الوظيفة السكنية في المدينة وكان حجم األإسرة ( وهذا يدل أ 22122لى )إسر األ
سرة سرة النووية والتحرر من األسرة وهذا يدل على ظهور األحجم األ انخفضفرد ( حيث  4،,)

 331243لى )إسر فقد وصل عدد األ 5233 عامما أا توجد في الريف ،و الممتدة التي غالبًا م
عدم قدرة الزوج و الزوجة في الحصول  بسببفرد(  2،5لى )إسرة ارتفع ليصل حجم األ ن  أاسرة( و 

سر و عددها في الوحدة السكنية ،انظر على وحدة سكنية لذلك يبقى مع والده وبذلك زاد حجم األ
 (.,الجدول )
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 (9جدول )

 (0200-0711عدد االسر و حجمها لمدينة كركوك للمدة )

 حجم األسرة عدد األسر عدد السكان السنوات ت

0 0711 042081 18011 9،1 

0 0741 877047 17474 9،1 

8 0771 118902 12722 9،1 

1 0200 401427 008210 1،0 

،بيانات 1511وترقيم المباني لسنة وزارة التخطيط، الجهاز المركزي لإلحصاء ،نتائج حصر  -(1) -المصدر:
 .519غير منشورة ،ص

، محافظة التأميم ،بيانات غير 1551وزارة التخطيط، الجهاز المركزي لإلحصاء ،نتائج التعداد العام لسنة  -(2)
 .2منشورة ،ص

يانات غير ، محافظة التأميم ،ب1551وزارة التخطيط، الجهاز المركزي لإلحصاء ،نتائج التعداد العام لسنة  -(3)
 .2منشورة ، ،ص

 2111وك ،بيانات غير منشورة ،وزارة التجارة ، الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية ،مركز تموين كرك -(4)
 .1،ص

 
 المبحث الثاني

 ومشكلة السكن والحلول المقترحة لحلهامدينة واقاليمها السكنية لالبنية السكنية ل
 البنية السكنية للمدينة -اواًل:

تتباين المعايير التي استعملت لدراسة البنية السكنية من مجتمع ألخر ، وقد تتغير هذه المعايير في 
فقد ، المجتمع الواحد مع مرور الزمن وتؤشر هذه المعايير المستوى الحضاري واالجتماعي للمجتمع

خاللها تحليل استعملت مجموعة من المعايير لدراسة البنية السكنية لمدينة كركوك التي يمكن من 
، وهذه المعايير تركيب الوظيفة السكنية للمدينة ، وما أوجدته من أنماط أو أقاليم سكنية مختلفة 

  -هي :
 تاريخ بناء الوحدة السكنية -1

إن  الوحدات السكنية في منطقة الدراسة متباينة من حيث تاريخ بنائها بينت الدراسة الميدانية 
 3112( أن  عدد الوحدات السكنية التي بنيت قبل  2الجدول )وهذا أمر طبيعي ،حيث اظهر 

( من عينة الدراسة ،والوحدات التي شيدت ما بين %,33،2( وحدة سكنية وشكلت نسبة )323)
( من حجم العينة ،أم ا %31،42( وحدة سكنية وشكلت نسبة )351( بلغ عددها )3112-3122)
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( وحدة سكنية وشكلت نسبة 151( فقد بلغ عددها )3112-3122الوحدات التي تم بناؤها ما بين )
( ,,1( فقد بلغ عددها )5233-3112( من العينة ،أم ا الوحدات التي بنيت ما بين )11،16%)

 .( %42،21وحدة سكنية وشكلت نسبة )
إن  ارتفاع عدد الوحدات في مدة معينة عائد إلى ارتفاع عدد السكان وتحسن المستوى 

نجد المدة األخيرة زيادة السكان وتحسن المستوى المعاشي إذ ارتفع في هذه االقتصادي لهم لذا 
 الفترة نسبة تشييد الوحدات السكنية.

في أحياء )الشورجة ،بكلر  3112أما على مستوى األحياء إذ تركز بناء الوحدات السكنية قبل 
األحياء قديمة حيث  ،تسعين ،ساري كهيه ،امام قاسم ،بريادي ،الزهراء ،سلطان ساقي ( لكون هذه

لذا فهي ترتفع فيها نسبة تحوير الوحدات السكنية والصيانة  3112بنيت وحداتها السكنية قبل 
 وتعاني من مشاكل في الخدمات وبعض التسهيالت .

( فهي )الخضراء، 3122-3112أما األحياء التي ارتفعت فيها نسبة بناء الوحدات السكنية ما بين)
بريادي ،جنكالوة( في حين تركزت نسبة تشييد الوحدات السكنية في المدة بكلر ،تسعين ،المصلى ،

( في األحياء )ازادي ،التأخي ،االسكان ،االنتفاضة ،الرشيد ،الزهور ،السكك 3122-3112)
 م،حزيران ،رحيم اوه ،عرفة ،شقق الغاز ،المصلى ،امام قاس3،الشورجة ،العسكري، المنصور، 

 (1جدول )
 تاريخ بناء الوحدات السكنية ألحياء منطقة الدراسة 

 حجم العينة 0200-0771 0771-0711 0711-0711 0711قبل األحياء 

 % عدد % عدد % عدد % عدد % عدد

 022 08 19001 9 19001 9 1012 0 - - ازادي

 022 00 01001 8 98091 1 7027 0 - - التأخي

 022 80 04011 9 19001 04 01098 1 7081 8 االسكان

 022 91 07041 02 10001 81 02011 1 1019 1 االنتفاضة

 022 84 14071 82 00021 4 - - - - الجامعة

 022 11 11019 01 00000 02 01019 1 9091 8 الحرية

 022 1 - - - - 022 1 - - الخضراء

 022 01 14040 02 10004 1 - - - - الرشيد

 022 01 12017 00 07010 1 - - - - الزهور

 022 04 87007 00 18011 01 1001 0 - - السكك

 022 80 00041 1 80001 02 01 4 00044 1 الشورجة

 022 11 80040 01 07011 08 00018 02 01070 1 العروبة

 022 12 01 02 11 82 - - - - العسكري

 022 07 11081 7 01017 8 00021 1 02018 0 الماس

 022 00 14088 1 10091 1 - - - - المنصور

 022 7 - - - - 11019 1 11011 1 بكلر
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 حجم العينة 0200-0771 0771-0711 0711-0711 0711قبل األحياء 

 % عدد % عدد % عدد % عدد % عدد

 022 09 01 1 12 4 0001 0 0001 0 حزيران0

 022 9 - - - - 12 8 12 8 تسعين

 022 70 14070 11 80090 82 08021 00 1018 1 رحيم اوه

 022 02 14040 02 08018 1 1044 0 01019 0 شاطرلو

 022 09 8041 0 82011 4 07008 1 19001 00 ساري كهيه

 022 02 02 0 72 04 - - - - عرفة

 022 00 - - 022 00 - - - - شقق الغاز

 022 04 11011 4 09091 8 00000 1 09091 8 غرناطة

 022 02 01 1 12 4 82 9 1 0 قصاب خانه

 022 01 12 02 00 8 01 9 01 9 المصلى

 022 01 08018 1 81007 9 1044 0 81007 9 امام قاسم

 022 08 022 08 - - - - - - بارود خانه

 022 4 - - 0001 0 12 1 8101 8 بريادي

 022 07 02097 9 02097 9 01001 1 10084 00 الزهراء

 022 1 022 1 - - - - - - دروازة

 022 80 01 4 8101 00 80001 02 9001 0 جنكالوة

 022 07 98009 00 89041 1 - - - - التضامن

 022 4 022 4 - - - - - - الحصار

 022 4 022 4 - - - - - - الشعب

 022 1 022 1 - - - - - - االفق

 022 9 99091 1 88088 0 - - - - الخاصة

 022 09 8101 9 0001 0 04011 8 80001 1 سلطان ساقي

 022 08 91000 01 82018 1 1081 0 - - المدينة

 022 01 14011 00 00018 8 - - - - العمل الشعبي

 - - - - - - - - - - الحي الصناعي

 022 01 14040 02 10004 1 - - - - السالم

 022 708 12027 899 81084 808 08011 008 00029 020 المجموع

 الدراسة الميدانية ،استمارة االستبيان. -المصدر :

،التضامن ،الخاصة ،السالم (، اما المدة االخيرة فقد تركزت أعلى النسب في األحياء)  ،جنكالوة
ازادي ،الجامعة ،الحرية ،الرشيد ،الزهور، الماس ،المنصور ،رحيم اوه ،شاطرلو ،غرناطة ،بارود 

 إن   ، خانه،دروازة ،التضامن ،الحصار ،الشعب ،االفق ،الخاصة ،المدينة ،العمل الشعبي ،السالم(
تاريخ بناء الوحدات السكنية يعد معيارًا مهمًا في تحديد األقاليم السكنية في المدينة ونوع الوحدة 

 السكنية هل هي قديمة أم جديدة.
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 مساحة المسكن: -2
إن  تباين مساحة الوحدات السكنية يرجع إلى نمط البناء وحجم األسرة ومدى توفر األراضي 

ونظرًا لتداخل هذه العوامل بعضها ، والظروف القانونية المتصلة بالملكيةواالمكانيات االقتصادية 
مع البعض اآلخر اختلفت مساحة الوحدات السكنية في المدينة من مكان إلى آخر ومن حي إلى 

( ،إن  مساحة الوحدات السكنية التي ال تزيد مساحتها على 6آخر إذ يتبين من خالل الجدول )
( من المجموع الكلي للوحدات الممسوحة ميدانيًا ،أما مساحة %33،11)( بلغت نسبتها 2م322)

( من %14،55( فقد احتلت المرتبة االولى حيث شكلت نسبة )2م522 -323الوحدات السكنية )
( فقد شكلت نسبة 2م122-523مساحتها )الوحدات الممسوحة)العينة(،،أم ا الوحدات السكنية التي 

 .( %6،14( فقد بلغت نسبتها )2م123مساحتها )( ،ثم الوحدات التي 51،61%)
فأقل( 2م322أم ا على مستوى األحياء ، فقد تمثلت األحياء التي مساحة وحداتها السكنية )        

( هي األحياء )بكلر وبريادي والقلعة(، ألن ها أحياء قديمة قسمت %16 -12شكلت فيها نسبة )
نية وبما أن  الوحدات القديمة تمتاز بصغر مساحتها القطع السكنية على وفق مساحة الوحدة السك

( في هذه األحياء ،أما باقي األحياء فقد شكلت هذه المساحة أقل 5م322لهذا ترتفع نسبة مساحة )
 ( .%12من )

فأكثر( فهي )التأخي 2،3,( عن نسبة )2م522-323أما األحياء التي تزداد فيها مساحة )
حزيران ،شقق الغاز ،غرناطة ،قصاب خانه 3الشورجة ،المنصور ،،الحرية ،الخضراء ،السكك ،

،بريادي والقلعة ،دروازة ،سلطان ساقي ،العمل الشعبي( إن  أغلب قطع األراضي في هذه األحياء 
 ( وهذا سبب ارتفاعها النسبة في هذه األحياء5م522وزعت من قبل الدولة على موظفيها بمساحة )

( فهي )ازادي %2,-42،3( فيها نسبة )2م522 -323احة )،أما األحياء التي  شكلت مس
،االسكان ،الجامعة والصيادة ،الرشيد ،الزهور ،العروبة ،العسكري ،الماس ،بكلر ،رحيم اوه ،شاطرلو 
،ساري كهيه ،المصلى ،امام قاسم ،بارود خانه ،الزهراء ،جنكالوة ،التضامن ،الشعب ،المدينة( إن  

عائد إلى أن  هذه القطع كما ذكرنا موزعة على سكنه هذه األحياء من ارتفاع نسبة هذه المساحة 
  قبل بلدية المدينة .

فأكثر ( فهي ) الجامعة %12( فيها نسبة )2م122 -523أما األحياء التي شكلت مساحة )
 .)والصيادة ،الشعب ،االفق ،الخاصة 
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 (4جدول )
 0200مساحة الوحدات السكنية ألحياء منطقة الدراسة لعام 

 حجم العينة فأكثر0م820 0م822-020 0م022-020 0متر022 حياءاأل

 % العدد % العدد % العدد % العدد % العدد

 022 08 1097 0 08021 8 18014 1 01087 0 ازادي

 022 00 7027 0 7027 0 40040 7 - - التأخي

 022 80 9001 0 01 4 19001 04 0001 1 االسكان

 022 91 84040 09 80081 00 09041 04 0017 0 االنتفاضة

 022 84 - - 10098 02 11081 04 - - الجامعة وصيادة

 022 11 4047 1 9091 8 18088 88 00000 1 الحرية

 022 1 - - 01007 0 41010 9 - - الخضراء

 022 01 - - 00011 0 14040 02 07010 1 الرشيد 

 022 01 00019 0 81007 9 11029 4 1044 0 الزهور

 022 04 - - 81010 02 91007 04 - - السكك

 022 80 8000 0 80001 02 91098 00 - - الشورجة

 022 11 9040 8 01002 00 12 00 09 1 االمل-العروبة

 022 12 - - 0001 7 1101 08 02 4 العسكري

 022 07 - - 11081 7 10000 4 02018 0 الماس

 022 00 - - - - 70091 00 4088 0 المنصور

 022 7 - - 00000 0 11019 1 88088 8 تعليم تبه-بكلر

 022 09 - - 9001 0 4101 01 9001 0 حزيران0-بهار

 022 9 - - 88088 0 09091 0 12 8 تسين والحمزلي

 022 70 02041 02 07081 01 10001 14 1090 1 رحيم اوه

 022 01 08018 1 07010 1 11021 4 - - شاطرلو

 022 09 00011 8 09070 1 19001 00 01084 1 ساري كهية

 022 02 02 0 92 00 02 1 02 0 عرفة

 022 00 - - - - 022 00 - - شقق الغاز

 022 04 00000 0 - - 99091 00 00000 1 غرناطة

 022 02 - - - - 42 09 02 1 قصاب خانة

 022 01 00 8 02 1 19 01 00 8 المصلى

 022 01 1044 0 08018 1 10004 1 07010 1 امام قاسم

 022 08 4012 0 08021 8 14004 01 08017 1 بارود خانه

 022 4 - - - - 9001 1 8101 8 بريادي والقلعة

 022 07 - - 10084 00 14090 01 - - الزهراء

 022 1  - 02 0 42 1 - - دروازه

 022 80 7084 8 01090 1 19044 01 04000 7 جنكالوة

 022 07 1009 0 09080 1 10098 02 01017 8 التضامن

 022 4 - - 01 0 01 0 12 1 الحصار

 022 4 - - 12 1 12 1 - - الشعب

 022 1 - - 42 1 02 0 - - االفق

 022 9 09091 0 12 8 88088 0 - - الخاصة

 022 09 - - - - 4101 01 0001 0 سلطان ساقي

 022 08 - - 81014 4 18014 02 00011 1 المدينة
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 حجم العينة فأكثر0م820 0م822-020 0م022-020 0متر022 حياءاأل

 % العدد % العدد % العدد % العدد % العدد

 022 01 - - 1001 0 70049 08 - - العمل الشعبي

 022 1 11001 1 10049 8 - - - - 0و0الصناعي

 022 01 81007 9 07010 1 08018 1 00019 0 السالم

 022 708 4011 14 01041 089 11000 171 00087 021 المجموع

 الدراسة الميدانية ، استمارة االستبيان . -المصدر :

 

 

 الطوابق في الوحدات السكنية: عدد -3
تتباين الوحدات السكنية في مدينة كركوك من حيث عدد الطوابق ،فهناك وحدات تتكون من 

( التي تشير معطياته بأن 1طابق واحد وأخرى من طابقين وثالث طوابق كما في الجدول )
من  (%,42،6( وحدة سكنية حيث شكلت نسب )121الوحدات ذات طابق واحد بلغ عددها )

( وحدة 4,2مجموع الوحدات التي تم مسحها ميدانيًا ،أما الوحدات ذات الطابقين فقد بلغ عددها )
( من مجموع الوحدات التي أجريت عليها الدراسة الميدانية %12،16وشكلت أعلى نسبة والبالغة )

ى نسبة ( وحدة سكنية وشكلت ادن62،في حين بلغ عدد الوحدات السكنية ذات ثالث طوابق فأكثر )
 .( من مجموع الوحدات السكنية التي مسحت ميدانيًا %,6،2والبالغة )

إن  الوحدات ذات ثالثة طوابق هي الشقق السكنية )العمارات( وتعود قلة هذه الوحدات إلى صعوبة 
االنتقال إلى الطوابق العليا السما من قبل كبار السن وما يتطلبه االنتقال إلى الطوابق العليا من 

بدني من قبل الساكنين ،إال  أن  هذه الوحدات بنيت من قبل القطاع الحكومي ، أم ا الوحدات جهد 
الوحدات  ذات الطابقين حيث شهدت المدينة ارتفاع في عدد الوحدات ذات الطابقين بعد أْن كانت

ر في ذات طابق واحد هي السائدة في األحياء السكنية القديمة والمناطق المجاورة لها ،فبعد التطو 
مواد البناء والرغبة في زيادة عدد الغرف في المنزل بإضافة طابق للمسكن ،للتقليل من مشكلة 

 السكن عن طرق توفير غرف اضافية .
( تباين في عدد طوابق الوحدات السكنية في 1أما على مستوى األحياء فقد اظهر الجدول )

فأكثر(  %12ذات طابق واحد نسبة )األحياء ،ففيما يخص األحياء التي شكلت الوحدات السكنية 
حزيران ،عرفة ،المصلى ،بريادي والقلعة ، 3فهي )التأخي ،الحرية ،العسكري ،الماس ،بكلر ،
 جنكالوة ،الحصار ،الشعب ،العمل الشعبي ،السالم( 

( %41،1-52أما عن األحياء التي شكلت فيها الوحدات السكنية ذات طابق واحد نسبة )
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،االسكان ،االنتفاضة ،الجامعة وصيادة ،الخضراء ،الرشيد ،الزهور ،السكك ،الشورجة  فهي )ازادي
،العروبة ،المنصور ،تسعين ،رحيم اوه ،غرناطة ،امام قاسم ،بارود خانه ،دروازة ،التضامن ،االفق 
،سلطان ساقي ،المدينة ( ،أما األحياء التي شكلت فيها الوحدات السكنية ذات الطابقين نسبة 

فأكثر ( فهي )االسكان ،االنتفاضة ،الجامعة وصيادة ،الخضراء ،الرشيد ،الزهور ،السكك  12%)
،الشورجة ،العروبة ،العسكري ،المنصور ، تسعين والحمزلي ،رحيم اوه ،شاطرلو ،ساري كهيه ،امام 

وحدات قاسم ،دروازة ،التضامن ،الشعب ،الخاصة ،المدينة ( ،أما باقي األحياء فيتراوح نسبة وجود ال
( ،أما األحياء التي شكلت فيها الوحدات السكنية %41،1-52السكنية ذات الطابقين فيها ما بين )

فأكثر( فهي ثالث أحياء فقط )شقق الغاز ،غرناطة ،الزهراء ( ، من %12ثالث طوابق نسبة )
ي ( نستطيع القول ان الوحدات ذات الطابق والطابقين هي الوحدات السائدة ف1خالل الجدول )

 المدينة وال يظهر وجود الوحدات المكونة من ثالث طوابق إال  نادرًا .
 (7جدول )

 0200عدد الطوابق في الوحدات السكنية ألحياء منطقة الدراسة لعام   

 المجموع ثالث طوابق فأكثر طابقان طابق واحد حياءاأل

 % العدد % العدد % العدد % العدد

 022 08 01084 0 84019 1 19001 9 ازادي

 022 00 - - 89089 1 98091 1 التأخي

 022 80 - - 80001 02 94011 00 االسكان

 022 91 1071 1 10001 81 10017 04 االنتفاضة

 022 84 9047 8 10098 02 87011 01 الجامعة وصيادة

 022 11 0000 0 81014 04 92 01 الحرية

 022 1 - - 10018 1 04011 0 الخضراء

 022 01 1044 0 14040 02 81007 9 الرشيد

 022 01 - - 10071 7 11029 4 الزهور

 022 04 02010 8 18011 01 81010 02 السكك

 022 80 9001 0 91098 00 04000 7 الشورجة

 022 11 - - 94004 82 80040 01 االمل-العروبة 

 022 12 - - 12 02 12 02 العسكري

 022 07 02018 0 89041 1 10098 02 الماس

 022 00 - - 14088 1 10،91 1 المنصور

 022 7 - - 11011 1 11019 1 تعليم تبه–بكلر 

 022 09 - - 18011 1 19001 7 حزيران0-بهار 

 022 9 - - 99091 1 88088 0 تسين والحمزلي

 022 70 - - 14012 11 10082 84 رحيم اوه

 022 01 4044 0 12017 00 08018 1 شاطرلو

 022 09 - - 42011 00 07008 1 ساري كهية

 022 02 - - 02 1 42 09 عرفة
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 المجموع ثالث طوابق فأكثر طابقان طابق واحد حياءاأل

 % العدد % العدد % العدد % العدد

 022 00 14088 1 10091 1 - - شقق الغاز

 022 04 84047 1 88088 9 01014 1 غرناطة

 022 02 11 01 01 1 - - قصاب خانه

 022 01 1 0 80 4 91 09 المصلى

 022 01 401 0 10071 7 10004 1 امام قاسم

 022 08 401 0 11048 00 18014 02 بارود خانه

 022 4 - - 01 0 11 9 بريادي والقلعة

 022 07 94071 02 80028 7 - - الزهراء

 022 1 - - 92 8 12 0 دروازه

 022 80 9001 0 8101 00 19001 04 جنكالوة

 022 07 - - 98009 00 89041 1 التضامن

 022 4 - - 8101 8 9001 1 الحصار

 022 4 - - 12 1 12 1 الشعب

 022 1 - - 92 8 12 0 االفق

 022 9 09091 0 99091 1 09091 0 الخاصة

 022 09 0001 0 18011 1 18011 1 سلطان ساقي

 022 08 08021 8 19010 08 82018 1 المدينة

 022 01 - - 81010 1 91007 7 العمل الشعبي

 - - - - - - - - 0و0الصناعي

 022 01 - - 81007 9 91010 00 السالم

 022 708 4019 42 12084 192 12049 818 المجموع

    الدراسة الميدانية ، استمارة االستبيان . -المصدر :

 
 ملكية الوحدة السكنية: -4

( أن  الوحدات السكنية التي يمتلكها أصحابها هي أعلى النسب حيث 32يتبين من خالل الجدول )
،حيث  ( وحدة131الممسوحة ميدانيًا والبالغة )( وحدة سكنية من مجموع الوحدات 262بلغ عددها )

( وحدة سكنية وشكلت نسبة 61( ،أم ا الوحدات المؤجرة فقد بلغ عددها )%52،,6شكلت نسبة )
( وحدة سكنية 41( ،أما الوحدات التي تمتلكها الدولة ويسكنها موظفين فقد بلغ عددها )1،21%)

 .( من الوحدات الممسوحة %4،23وشكلت نسبة )

 %61على مستوى األحياء التي شكلت فيها الوحدات التي يمتلكها أصحابها نسبة )أما 
فأكثر( فقد وجدت في جميع األحياء ما عدا )عرفة وشقق الغاز ( وهذه الوحدات تعود ملكيتها إلى 

 .الدولة 
( أن  مساهمة القطاع الحكومي في بناء الوحدات 32ولهذا نستطيع القول من خالل الجدول )
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ية قليل جدًا يقتصر على بعض األحياء وينعدم في معظم األحياء وهذا يؤدي إلى زيادة السكن
مشكلة السكن في المدينة لوجود أسر ال تستطيع بناء وحدة سكنية هذا اذا امتلكت قطعة أرض أْما 

حدات السكنية من إذا لم تمتلك فالمشكلة تزداد ويظهر التجاوز على أرض الدولة ويبدأ بناء الو 
   .فيح أو غيره الص

  
 األقاليم السكنية في مدينة كركوك -ثانيًا:

إن  الوحدات السكنية تتصف بتباينها ولهذا تباينت الدراسات التي تقسم المدينة إلى أقاليم سكنية تبعًا 
،وفي (12)لنوع المعيار المستخدم فقد اعتمدت دراسات على معايير اقتصادية واجتماعية ومورفولوجية

الدراسة المستندة على الدراسة الميدانية اعتمدت على معايير هي )تاريخ بناء الوحدة السكنية، هذه 
وقد أفرزت هذه المعايير األقاليم ملكية الوحدات السكنية( ة الوحدات السكنية ،عدد الطوابق، ،مساح
 -:األتية

 أقليم الوحدات السكنية القديمة: -1
اء القديمة داخل المدينة على جانبي نهر الخاصة، إن  هذا يقع هذا النمط من المساكن في األحي

النمط من األبنية بطيئة التطور مقارنًة مع التغير الوظيفي فاألبنية أصبحت تقدم وظائف غير 
سكنية فتحولت إلى استعماالت أخرى مثل االستعمال التجاري والصناعات الخفيفة التي تتركز في 

، ويوجد هذا النمط في األحياء (13)الوظيفي أثر على أنماط البناءمركز المدينة وأن  هذا التبدل 
)بريادي والقلعة ،ازادي ،التأخي ،بكلر وتعليم تبه ،الزهراء ،ساري كهيه ،غرناطة ،تسعين والحمزلي 

 .(1،قصاب خانه ،سلطان ساقي ( ،انظر الخارطة)
ال يعني عدم وجود وحدات تتميز الوحدات السكنية في هذه االحياء بصغر مساحتها اال ان هذا 

 سكنية كبيرة الحجم ،كما ان معظم وحدات هذه االحياء تتكون من طابق واحد ومبنية على وفق
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 (02جدول )

 0200ملكية الوحدات السكنية ألحياء منطقة الدراسة لعام

 حجم العينة نوع الملكية حياءاأل

 حكومية ايجار ملك

 % العدد % العدد % العدد % العدد

 022 08 - - 1،97 0 70،80 00 ازادي

 022 00 - - 7،27 0 72،70 02 التأخي

 022 80 - - 9،01 0 78،11 82 االسكان

 022 91 0،17 0 4،79 9 47،11 92 االنتفاضة

 022 84 - - 1،47 8 70،00 81 الجامعة والصيادة

 022 11 1،11 0 1،11 0 70،00 10 الحرية

 022 1 - - - - 022 1 الخضراء

 022 01 - - 1،44 0 70،00 09 الرشيد

 022 01 1،44 0 1،44 0 44،01 01 الزهور

 022 04 - - 01،07 1 40،01 08 السكك

 022 80 - - 9،01 0 78،11 82 الشورجة

 022 11 - - 7،27 1 72،70 12 العروبة

 022 12 0،1 0 1،1 8 72 89 العسكري

 022 07 - - 02،18 0 47،11 01 الماس

 022 00 - - 4،88 0 70،91 00 المنصور

 022 7 - - 00،00 0 44،47 4 بكلر

 022 09 - - 00،1 0 41،1 01 حزيران0

 022 9 - - 09،91 0 48،88 1 تسين والحمزلي

 022 70 1،81 1 7،14 7 41،49 17 رحيم اوه

 022 01 - - 00،19 0 44،01 01 شاطرلو

 022 09 8،41 0 07،08 1 19،70 02 ساري كهيه

 022 02 71 07 - - 1 0 عرفة

 022 00 70،91 00 - - 4،88 0 شقق الغاز

 022 04 - - 00،00 0 44،47 09 غرناطة

 022 02 02 0 02 0 42 09 قصاب خانه

 022 01 - - 4 0 70 08 المصلى

 022 01 - - 00،19 0 44،01 01 امام قاسم

 022 08 - - 08،21 8 49،79 02 بارود خانه

 022 4 - - - - 022 4 والقلعةبريادي 

 022 07 - - 08،17 1 49،00 01 الزهراء

 022 1 - - 02 0 42 1 دروازة

 022 80 - - 7،84 8 72،90 07 جنكالوة

 022 07 - - 02،18 0 47،11 01 التضامن

 022 4 - - 00،1 0 41،1 1 الحصار

 022 4 - - - - 022 4 الشعب

 022 1 - - - - 022 1 االفق

 022 9 - - 09،91 0 48،88 1 الخاصة

 022 09 - - 9،01 0 78،11 01 سلطان ساقي
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 حجم العينة نوع الملكية حياءاأل

 حكومية ايجار ملك

 % العدد % العدد % العدد % العدد

 022 08 - - 08،21 8 49،79 02 المدينة

 022 01 - - 1،01 0 70،49 08 العمل الشعبي

 - - - - - - - - الحي الصناعي

 022 01 - - 00،19 0 44،01 01 السالم 

 022 708 1،10 18 7،27 48 49،02 141 المجموع

 الدراسة الميدانية ، استمارة االستبيان . -المصدر :

 الطراز الشرقي ومواد البناء اغلبها من الحجر والتسقيف من الطابوق والشلمان.

 

 اقليم الوحدات السكنية متوسطة النوعية: -2
تنتشر هذه الوحدات السكنية في أغلب منطقة الدراسة ولكن تتركز في بعض األحياء من المدينة 
حيث يوجد مجاور لمركز المدينة في األحياء ) االسكان ،االنتفاضة ،الجامعة والصيادة ،الحرية 

حزيران ،رحيم اوه ،شاطرلو 3،الرشيد ،الخضراء ،السكك ،الزهور ،الشورجة ،العروبة ،العسكري ،
،المدينة ،العمل الشعبي  ،المصلى ،امام قاسم بارود خانه ،دروازة ،جنكالوة ،الشعب ،االفق

( وأغلب أسر هذه الوحدات 5م522-323( ،حيث تبلغ اغلب مساحة هذه الوحدات ما بين )،السالم
من ذوي الدخول المتوسطة واكثر الوحدات تتكون من طابقين وبعضها من الطراز الغربي وأخرى 

يف الخرسانة المسلحة ويوجد من الطراز الشرقي ،أما مادة بناء الجدران فغالبيتها من البلوك والتسق
 في أغلب الوحدات حدائق ومراب للسيارة .

 
 أقليم الوحدات السكنية جيدة النوعية: -3

-523تنتشر هذه الوحدات في أماكن متفرقة من المدينة اذ تتراوح مساحة الوحدات السكنية بين )
فيها مراب للسيارة  فأكثر( وتتميز بطراز عمراني حديث وتحتوي على حدائق امامية ويوجد5م122

وتحتوي على أكثر من ثالث غرف للنوم والفئات التي تسكنها هي من ذوي الدخل العالي وذات 
مستوى اقتصادي عالي وهذا ال يعني عدم وجود أسر فقيرة تسكن في هذه المناطق وتتركز في 

بلوك والخرسانة األحياء )المنصور ،الحصار ،الماس ،وفي عرفة ( ،أما مواد البناء فاغلبها من ال
 المسلحة و أكثر وحدات هذه األحياء ذات طابقين وتكثر فيها عدد الغرف .

ال توجد في مدينة كركوك أحياء من الدرجة االولى لذوي الدخول العالية معزولة بشكل تام عن 
باقي طبقات المجتمع وهذه خاصية جميع مدن العراق حيث يوجد وحدات سكنية من الدرجة االولى 
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مع وحدات قديمة ولذوي الدخول الواطئة لذلك هناك تداخل ما بين الوحدات الجيدة النوعية 
 والمتوسطة والقديمة في أحياء المدينة إآل أن ه يؤخذ األكبر والذي يشكل النسبة الغالبة في الحي .

 
 -أقليم الوحدات السكنية النسقية: -4
 أقليم الوحدات النسقية االفقية: -أ

لنوع من الوحدات السكنية في  مناطق معينة في المدينة حيث تمتاز الوحدات السكنية يتركز هذا ا
من حيث الشكل الخارجي والطراز العمراني وأنها تتكون من طابق واحد وتكون موزعة  ابتشابهه

-323بانتظام على شكل صفوف تقطعها شبكة من الشوارع ، وتتراوح مساحة هذه الوحدات بين )
، يوجد هذه النمط من الوحدات السكنية في منطقة  واحيانًا أكثر أو أقل من هذه المساحة( 5م522

الدراسة في األحياء )دور شركة النفط ، دوميز ،االلفين دار ،عرفة ( وهي مشيدة على الطراز 
الغربي من قبل مشاريع إسكانية تابعة للدولة ، ويسكن في هذه الوحدات موظفين يعملون في 

أما من حيث نوعية البناء فقد شيدت هذه الوحدات من البلوك والخرسانة  لدولة ،مؤسسات ا
 المسلحة والطابوق وفي بعضها البناء الجاهز.
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 أقليم الوحدات النسقية العمودية: -ب

يظهر هذا النمط على شكل طوابق متعدد وتتمثل بالعمارات السكنية ) البناء الجاهز حيث ظهر 
هذه النمط كمعالجة اولى لمشكلة السكن ( وهذه الوحدات هي صغيرة الحجم )الشقق( وقد وزعت 
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ادة لذوي الفئات االجتماعية الفقيرة لمعالجة العجز في الوحدات السكنية في المدينة الناتج عن الزي
المسترة في السكان ، تتميز هذه الوحدات بصغر حجمها حيث تتراوح مساحة الوحدات ما بين 

( ومواد بناء هذه الوحدات هي البلوك والسمنت والخرسانة المسلحة ، وتتركز في 5م322-312)
االحياء ) شقق الغاز ،المصلى ،شقق ازادي ،الوحدات الموجود في المعهد الفني ،شقق الزهراء ، 

 (.4صاب خانه ،في التأخي ( ، انظر خارطة )ق
 

 مشكلة السكن في مدينة كركوك والحلول المقترحة لها-ثالثًا:
 اسباب المشكلة السكنية الحالية-1

 النمو السكاني العالي-أ
إن  منطقة الدراسة )مدينة كركوك( كانت وال زالت مركز جذب للسكان بفعل ما يتوفر فيها من 
نما شملت ايضًا سكان  فرص عمل وخدمات إذ أن  الهجرة نحو المدينة لم تتحدد بسكان أقليمها وا 
قم المحافظات االخرى والسيما محافظات الجنوب والمحافظات المجاورة لها نتج عن هذه الهجرة تفا

مشكلة السكن في المدينة، بسبب زيادة الطلب على الوحدات السكنية وعلى األراضي السكنية ،فمن 
( يظهر بأن سكان مدينة كركوك في تزايد مستمر وبنسب مختلفة ، إذ بلغ عدد 33خالل الجدول )

( نسمة 111361( نسمة ارتفع هذا العدد ليصل الى )562512) 3122سكان المدينة في تعداد 
( نسمة وهذه الزيادة بسبب 336115( وبزيادة بلغت )%,،1وبمعدل نمو ) 3162تعداد عام  في

 الهجرة الى المدينة والنمو الطبيعي.  
هذه الزيادة في عدد السكان أدت إلى تفاقم مشكلة السكن بسبب زيادة الطلب على الوحدات 

( %3،1( نسمة وبمعد نمو )411,32وصل عدد سكان المدينة إلى ) 3112السكنية ، وفي عام 
( نسمة لقد انخفض معدل النمو السكاني لمدينة كركوك في هذا التعداد، 14451و بزيادة بلغت )
لعراق إلى الحصار مما أثر على زيادة السكان حيث قلة الهجرة نحو المدينة بسبب تعرض ا

وارتفعت معدالت وفيات االطفال الرضع لقلة وجود العالج واللقاحات وانخفاض مستوى التغذية ، 
ففي هذه المرحلة قل الطلب على الوحدات السكنية من المراحل السابقة وهذا يدل على أن  النمو 

االول لمشكلة السكن إن لم يتوافق نمو السكان مع نمو عدد الوحدات السكنية ،  السكاني المسبب
( نسمة وبمعدل نمو كبير بلغ 631621وصل عدد سكان مدينة كركوك الى ) 5233وفي عام 

وهذه زيادة كبيرة جدًا وتعود ألى 3112( نسمة عن تعداد عام 1,5311( وبزيادة بلغت )4،3%)
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من المحافظات الشمالية و المحافظات  5221ينة كركوك بعد عام الهجرة التي تعرضت لها مد
الجنوبية، كذلك تحسن األوضاع االقتصادية للسكان مما ساهم في قلة وفيات األطفال الرضع وهذا 
سبب في زيادة النمو السكاني ، مما انعكست هذه الزيادة في عدد السكان على زيادة الطلب على 

 فاقم مشكلة السكن في المدينة.الوحدات السكنية وبالتالي ت
 

 (33جدول )
 عدد السكان ومعدل النمو لمدينة كركوك 

 الزيادة العددية معدل النمو عدد السكان سنوات التعداد

1922 323322 - - 

1922 399129 242 112923 

1992 222213 142 22232 

3311 212239 241 223199 

 من عمل الباحث باالعتماد على -المصدر :
، محافظة  1511وزارة التخطيط ، الجهاز المركزي لإلحصاء ، نتائج التعداد العام للسكان لسنة  -1

 .3التأميم ،بيانات غير منشورة ،ص
، محافظة  1551وزارة التخطيط ، الجهاز المركزي لإلحصاء ، نتائج التعداد العام للسكان لسنة  -2

 .2التأميم ، بيانات غير منشورة ، ص
، محافظة التأميم  1551التخطيط الجهاز المركزي لإلحصاء ، نتائج التعداد العام للسكان لسنة  وزارة -3

 .2، بيانات غير منشورة ،ص
 .1،ص 2111وزارة التخطيط والتعاون اإلنمائي ، دائرة احصاء كركوك ،بيانات غير منشورة ، -4
 

 

 العجز السكني : -ب
وحدات السكنية التي تشغلها تلك األسر خالل مدة يراد به الفرق الحاصل بين عدد األسر وال

زمنية معينة بغض النظر فيما إذا كانت هذه األسر مالكة للوحدات السكنية التي تسكنها أو 
، ويحصل العجز السكني نتيجة لتزايد السكان في المدينة، بسبب الهجرة والزيادة (14)مستأجرة لها

وللتعرف على مقدار العجز ، الوحدات السكنية في المدينةالطبيعية بمعدالت تفوق الزيادة في عدد 
-3112-3162-3122السكانية لألعوام ) تالسكني في مدينة كركوك يمكن تتبع نتائج التعدادا

 .(35( وكما في الجدول )5233
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 (35جدول )
 ( 5233-3112-3162-3122مقدار العجز السكني لمدينة كركوك لألعوام)

 نسبة العجز العجز السكني عدد الوحدات السكنية سرعدد األ عدد السكان سنوات التعداد

1922 323322 22122 23222 13223 32423 

1922 299129 29292 29912 9923 12422 

1992 222213 23933 23222 13322 12422 

3311 212239 112321 93223 33211 12432 

التخطيط ،الجهاز المركزي لإلحصاء ،نتائج وزارة  -1 -من عمل الباحث باالعتماد على : -المصدر :
 .3، محافظة التأميم ،بيانات غير منشورة ،ص1511التعداد العام للسكان لسنة 

،محافظة التأميم  1551وزارة التخطيط ،الجهاز المركزي لإلحصاء ، نتائج التعداد العام للسكان لسنة  -2
 .2، بيانات غير منشورة ، ص

،محافظة التأميم ،  1551المركزي لإلحصاء ،نتائج التعداد العام للسكان لسنة  وزارة التخطيط ،الجهاز -3
 .2بيانات غير منشورة ،ص

   2111وزارة التجارة ،الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية، مركز تموين كركوك، بيانات غير منشورة ، -4
 .1،ص

 
( أن  العجز في عدد الوحدات السكنية في مدينة كركوك متباين ما 35يتبين لنا من خالل الجدول )

بين ارتفاع وانخفاض، بسبب العوامل المؤثرة في مشكلة السكن ومن هذه العوامل النمو السكاني 
حيث يعد العامل األهم فبسببه يزداد الطلب على الوحدات السكنية حيث ال تكفي الوحدات الموجودة 

ك يظهر لنا العجز السكني ونجد هناك وحدات سكنية تسكنها أكثر من أسرة، الزيادة السكانية لذل
( وحدة سكنية وشكلت أعلى النسب 35265بلغ العجز السكني للمدينة ) 3122ففي عام 

( نسبة العجز السكني ،ويعد تأميم النفط من قبل الحكومة العراقية آنذاك وحاجة المدينة 5%,،,5)
الول لهجرة أعداد كبير إلى المدينة بحثًا عن عمل مما زاد من عدد إلى األيدي العاملة السبب ا

السكان بشكل كبير وزاد عدد األسر مقابل ذلك لم يزداد عدد الوحدات السكنية مع هذه الزيادة في 
انخفض العجز السكني  3162عدد األسر مما أدى إلى حصول عجز سكني كبير، وفي عام 

( ويعود انخفاض العجز %,,،,3لت نسبه العجز إلى )( وحدة سكنية و وص1162ليصل الى )
( لتحسن المستوى المعاشي والصحي للسكان وهذا يدل على أن  الدولة بدأت 3162السكني عام )

تعالج المشكلة من خالل بناء األحياء السكنية للموظفين في عقد الثمانينات من القرن الماضي 
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نشاء المصارف العقار  ية مما قلل من حجم المشكلة السكنية في المدينة، أم ا وتوزيع قطع األراضي وا 
وبسبب انخفاض معدل النمو السكاني، بسبب الحصار الذي ُفرض على العراق في  3112في عام 

تلك المدة مما أدى إلى قلة الغذاء والخدمات الصحية وكان السبب في ارتفاع معدل وفيات االطفال 
نة إلى الريف لتحسن وضع الريف مقارنًة مع المدينة لوجود الرضع ،كذلك الهجرة العكسية من المدي

الزراعة كل هذه األسباب أدت إلى أْن ترك عدد كبير من السكان منازلهم لذلك قلة مشكلة السكن 
( وحدة سكنية وكانت نسبة العجز ,3254حيث وصل عدد الوحدات السكنية المطلوب بناؤها إلى )

العجز السكني إلى االرتفاع، بسبب النمو السكاني  عادت نسبة 5233( ،وفي عام 61%،,3)
( وحدة سكنية ،هذا بافتراض 52,33العالي جدًا والهجرة حيث بلغ عدد الوحدات المطلوب بناؤها )

أن  جميع الوحدات السكنية صالحة للسكن ولكن واقع الحال يشير إلى أن  هناك عدد كبير من 
قديمة غير صالحة للسكن، بسبب انقضاء عمرها االفتراضي الوحدات السكنية والسيما في األحياء ال

أو نقص الخدمات فيها، وحاجتها للصيانة والتي تستلزم صرف مبالغ طائلة ال يملكها أصحابها مما 
يجعلها نهبًا للظروف الطبيعية وتحميلها أكثر من طاقتها، وبلغت نسبة العجز السكني في هذه 

 .( %36،51المرحلة )
 

 مستوى االندثار في الرصيد السكني: ارتفاع -ج
من األسباب التي أدت إلى ارتفاع مستوى مشكلة السكن وتفاقمها هو ارتفاع مستوى االندثار 
ومن أسباب االندثار هو زيادة معدل االشغال للوحدة السكنية )زيادة عدد األسر فيها( وقد بينت 

( وحدة من حجم 453نها أكثر من أسرة بلغ )الدراسة الميدانية أن  عدد الوحدات السكنية التي تسك
( من %2،12,( منها )%33،,4( وحدة سكنية وشكلت هذه الوحدات نسبة )131العينة والبالغة )

وكذاك من أسباب ،*( من الوحدات تسكنها ثالث أسر فأكثر%11،41الوحدات تسكنها أسرتان و)
سنة ،وكذلك عدم إجراء 42فتراضي وهو اندثار الوحدات السكنية هو انتهاء عمر الوحدة السكنية اال

الصيانة عليها من قبل مالكيها لعدم توفر المال االزم لديهم ،فضاًل عن ذلك تهرؤ المواد المبنية 
 منها هذه الوحدات السكنية . 
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 ارتفاع أسعار قطع األراضي السكنية: -د
الوحدات السكنية فارتفاع يُعد سعر األرض أحد العوامل المهمة في التأثير على مستوى تشييد 

أسعار األراضي يجعل الكثير من األسر والسيما ذات الدخل المتوسط ال تستطيع السكن في المدينة 
لى المناطق ذات األسعار المنخفضة وعلى العكس من ذلك فإن   لذلك تهاجر إلى الضواحي وا 

السكن في المدينة  انخفاض أسعار األراضي السكنية يساعد األسر ذات الدخول المتوسطة على
 .(15)وامتالك وحدة سكنية

لقد تباينت أسعار األراضي السكنية في مدينة كركوك من حي سكني ألخر كما هو الحال في 
المدن االخرى ويعود ذلك التباين الى موقع الحي السكني من مركز المدينة وتوفير الخدمات فيه، 

للشوارع الرئيسة حيث ترتفع أسعار قطع األراضي التي كذلك تتأثر أسعار األراضي السكنية بالنسبة 
تقع على الشوارع الرئيسة وتنخفض باالبتعاد عنها ، وتتأثر أسعار قطع األراضي السكنية بالمستوى 
االقتصادي للحي السكني ،وعمومًا شهدت أسعار األراضي السكنية في منطقة الدراسة ارتفاعًا 

وصلت أسعار القطع السكنية إلى أسعار عالية جدًا ويعود  بحيث 5221مستمرًا والسيما بعد عام 
السبب في ذلك إلى تحسن المستوى المعاشي للسكان وارتفاع النمو السكاني في المدينة بسبب، 
الهجرة والنمو الطبيعي مقابل ذلك عدم توزيع قطع األراضي السكنية بشكل مستمر وبصورة 

د بعض االشخاص يمتلكون أكثر من قطعة أرض صحيحة حيث توزع على مبدأ الواسطة لذلك نج
وأشخاص ال يمتلكون لهذا ترتفع أسعار األراضي ،كذلك فإن  هناك أراضي ال تستخدم حيث تشترى 
من قبل مكاتب العقارات ثم تباع بأسعار أكثر ثم تبقى مدة من الوقت حتى يرتفع سعرها ثم تباع وال 

 يستفاد منها في السكن .
د على قطع األراضي السكنية زاد من ارتفاع األسعار لذلك وصل سعر قطعة إن  الطلب المتزاي

مليون دينار( في المناطق المتوسطة وفي المناطق الراقية 12( إلى أكثر من )5م522االرض )
مليون دينار( لهذا فإن ها مسبب لمشكلة السكن حيث يوجد هناك 352وصل سعرها إلى أكثر من )

عاجزة عن الحصول على قطعة أرض سكنية مالئمة مما يجعل أكثر من فئات كثيرة من المواطنين 
 أسرة تسكن في وحدة سكنية. 
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 ارتفاع أسعار مواد البناء: -هــ 
يعد ارتفاع أسعار المواد االنشائية وأجور األيدي العاملة عاماًل رئيسًا في تفاقم مشكلة السكن 
في المدينة بالرغم من توفر مواد البناء وبشكل كبير وعلى مختلف أنواعها إآل أن  أسعارها مرتفعة 

ة مواد البناء ،لذلك باإلضافة إلى ارتفاع أسعار األيدي العاملة التي ربما تتساوى بالتكلفة مع تكلف
تعد تكاليف البناء ذات تأثير على امكانية بناء الوحدات السكنية واكمالها وأصبحت تمثل حاليًا أحد 
المشاكل التي تواجه القائمين بالبناء التي انعكست في عدم امكانية التوسع وزيادة عدد الوحدات 

يق مطالب ذوي الدخل المحدود في اقامة السكنية ،لذلك فإن  ارتفاع أسعار مواد البناء يعرقل تحق
( من خالل تقيم كلفة انشائها علمًا أن  5م522المسكن، إذ تم تقييم بناء الوحدة السكنية بمساحة )

مكون من طابق واحد يحتوي على غرفة استقبال وغرفتي نوم وهول ومطبخ وصحيات ،تبين أن  
( فضاًل مبالغ إضافية 31ر انظر الجدول )( دينا43،312،22كلفة بنائه قد وصلت إلى أكثر من )

ترافق عملية البناء واختالف هذه الكلف حسب الطراز المعماري للمسكن ومدى استعمال المواد 
 الجمالية.

 (12جدول )

 كلفة مواد بناء الوحدة السكنية 

 المبلغ الف دينار مواد البناء

 2233 طابوق

 3323 اسمنت

 2333 حديد

 1233 حصى ورمل

 2333 ابواب وشبابيك

 2333 كاشي

 3233 مواد كهربائية مع عمله

 3233 سيراميك مع عمله

 3233 اجرة عمال بناء

 2233 صب السقف

 2333 اجرة لبخ 

 1333 تأسيس مجاري

 211123 مجموع

 من خالل اللقاءات مع اصحاب الوحدات السكنية التي بنيت حديثًا. -المصدر:
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 2131مشكلة السكن المتوقعة في مدينة كركوك لعام-2
 :2131حجوم السكان وعدد االسر المتوقعة لعام  -أ

البد من  5212لغرض حساب حجم السكان المتوقع في مدينة كركوك وعدد األسر عام 
 ( سنويًا.%4،3( والتي بلغت )5233-3112معرفة النمو السكاني للمدة السابقة )

( هي ستكون دون 5212-5233ونظرًا ألن  معدالت الخصوبة السكانية المتوقعة للمدة )
المدة السابقة،  بسبب التطور الحاصل في مجمل المتغيرات المؤثرة في الخصوبة والتي ستؤدي إلى 

( سنويًا خالل هذه المدة وبذلك سيكون معدل النمو %3انخفاض معدالت النمو السكاني ولنفترض )
( وعلى ضوء هذه المعدالت سيكون حجم %1،3( )5212-5233ني لمدينة كركوك للمدة )السكا

( نسمة، وعلى ضوء هذا الحجم تم افتراض 351,152)5212السكان المتوقع لمدينة كركوك عام 
( نسمة 2،5والبالغ ) 5233اعتمادًا على حجم األسرة عام  5212حجم األسرة المتوقع عام 

( فمن المتوقع أْن يكون حجم األسرة 5212-5233ألسرة للمدة )،وبافتراض انخفاض حجم ا
 ( أسرة. 521261) 5212( نسمة، وبهذا يكون عدد األسر المتوقع عام 5،,)

 
 :2131العجز السكني المتوقع لعام -ب

نستعرض معدالت النمو  5212قبل البدء بدراسة العجز السكني المتوقع في مدينة كركوك عام
( سنويًا وهو يفوق معدل النمو السكاني %4،1( إذ بلغ )5233-3112قة )السكني للمدة الساب

 للمدة نفسها.
ولغرض معرفة العجز السكني المتوقع البد من حساب عدد الوحدات السكنية المتوقعة 

( سنويًا بانخفاض عن المرحلة السابقة %1،1ونفترض أن  معدل النمو السكني سيكون ) 5212لعام
 سة اسكانية واضحة لهذه المدة.وذلك لعدم وجود سيا

وعلى ضوء تلك المعدالت سيكون عدد الوحدات السكنية المتوقع بناؤها في مدينة كركوك 
( وحدة سكنية، هذا العجز العددي وبإضافة العجز النوعي يكون عدد 312161) 5212لعام

أسرة وحدة ( وحدة سكنية حتى يصبح لكل 326,36) 5212الوحدات السكنية المطلوب بناؤها عام
 (.34سكنية صالحة للسكن ،انظر الجدول )
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 (34جدول )
 5212العجز السكني المتوقع في مدينة كركوك لعام

 العجز الكلي العجز النوعي العجز العددي عدد االسر عدد الوحدات السكنية السنة
5212 312161 521261 16222 41136 326,36 
-1551من عمل الباحث باالعتماد على عدد الوحدات السكنية ومعدل النمو في المدة السابقة) -المصدر:

𝐩𝟏  -( وباالعتماد على المعادلة :2111 = 𝐩𝐨(𝟏 + 𝐫)𝐧   1×  111وعلى المعادلة-  𝛄 = √
𝐩𝟏

𝐩𝐨

𝛕. 

 
 الحلول المقترحة لحل مشكلة السكن -رابعًا :

ال يمكن حل المشكلة السكنية بسهولة لكثرة العوامل التي تسبب هذه المشكلة لهذا يجب وضح 
 -:يومن هذه الحلول ما يأتمجموعة من الحلول التي تعالج مسببات المشكلة 

تنمية المناطق الريفية من أجل تقليل الهجرة من الريف نحو المدينة ،حيث تُعد هذه الهجرة  -3
ؤدي إلى تضخم حجم مشكلة السكن في مدينة كركوك وتفاقمها باإلضافة الى أحد االسباب التي ت

المشاكل التي تسببها هذه األسر المهاجرة من ضغط على الخدمات العامة بحيث ال يمكن أْن تؤدي 
دورها بشكل صحيح وجيد ، وتنمية المناطق الريفية من خالل دعم القطاع الزراعي وتوفير 

المراكز الصحية والمدارس وايصال الطاقة الكهربائية لها وتوفير مياه  الخدمات للقرى مثل إنشاء
 الشرب من أجل تثبيتهم في القرى وال يهاجروا الى المدينة بحثًا عن هذه الخدمات.

استخدام أسلوب البناء العمودي في المدينة والعمل على التوسع في استخدمه واعطاؤه  -5
سهولة توفير الخدمات واالقتصاد في كلفة األرض ومواد البناء ،  اهتمام أكبر لمزاياه المتعددة ومنها

 وكذلك الحد من التوسع المساحي للمدينة الذي يتطلب كلف اضافيه في توفير الخدمات .
وضع سياسة إسكانية حكومية علمية ودقيقة تأخذ مبدأ التخطيط االسكاني الشامل سواء  -1

ع هذه السياسة االسكانية الحكومية بعد إجراء دراسات البعيد المدى أو المتوسط ،أي أْن يتم وض
معمقة شاملة للمدينة ومن نواحي عديدة ومنها السكانية كمعدالت النمو والهجرة والخصائص 
الديموغرافية وحجم األسرة ،والتي تعد السبب الرئيس لمشكلة السكن ،كذلك ينبغي تحديد ومعرفة 

عة ، وكذلك يجب وضع قوانين وتشريعات خاصة بهذه حجم المشكلة السكنية واتجاهاتها المتوق
السياسة االسكانية موضع التنفيذ، ألن  وجود هذه التشريعات والقوانين من المقومات التي يقوم عليها 
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التخطيط االسكاني ،باإلضافة إلى وضع نظام صارم يمنع بيع قطع األرضي السكنية الموزعة على 
مخصصة ألسرة معينة وكذلك لمنع احتكار تلك األراضي وعدم  المواطنين من قبل الدولة، ألن ها

االستفادة منها حيث تبقى لغرض التجارة فقط ،كذلك يجب أْن تتضمن السياسة االسكانية الحكومية 
أسس التمويل ألغراض البناء من خالل إنشاء مصارف عقارية وتوزيع القروض على المواطنين 

تخصيص جزء من ميزانية المحافظة لدعم صناعة المواد بدون فوائد ،إضافٍة إلى ذلك ينبغي 
 األنشائية كاإلسمنت ودعم معامل البلوك من خالل دعمها بالطاقة .

نقل بعض االستخدامات من داخل المدينة ومن أطرافها الى خارج المدينة ومن هذه  -4
االستخدام االستخدامات االستعمال العسكري لغرض استخدامها باالستعمال السكني حيث يعد 

العسكري أحد المعوقات التي تعرقل توسع المدينة حيث يوجد معسكر كيوان وقاعدة الحرية )مطار 
كركوك( على حدود المدينة مما يجعل هذه األراضي ال يمكن استخدامها لالستعمال السكني ،لذلك 

في  يجب نقل هذه االستخدامات من أجل استخدامها باالستعمال السكني لحل مشكلة السكن
 المدينة.
دعم القطاع الخاص في مجال البناء ، أي تشجيع االستثمار الخاص في القطاع السكني  -1

عن طريق تأسيس شركات متخصصة بالبناء إلقامة المجمعات السكنية لحسابها أو لحساب 
المواطنين أو لبيعها على المواطنين ،وقد يكون دعم الحكومة للقطاع الخاص عن طريق المساهمة 

أسمالها أو تخفض الضرائب عنها أو اعفائها من الضرائب ،أو اصدار قوانين وتشريعات تعمل بر 
 على تشجيع االستثمار الخاص في قطاع السكن من اجل حل مشكلة السكن في المدينة.

العمل على تطوير أسلوب البناء الجاهز كأحد الحلول المقترحة لحل مشكلة السكن ،  -,
 السرعة في البناء وقلة التكاليف .لمميزاته العديدة منها 

صياغة اإلطار القانوني في مجال التمويل وتشجيع تأسيس بنوك ومؤسسات متخصصة  -2
 في مجال االسكان واالقراض.
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 الخاتمة
 (االستنتاجات والتوصيات)

 االستنتاجات -اواًل:
 -من خالل الدراسة توصلنا الى نتائج هي:

لنا أن  الخصائص البشرية ذات تأثير على الوظيفة السكنية أكثر من الخصائص الطبيعية  تبين -3
 من خالل النمو الطبيعي والهجرة العتماد الوظيفة السكنية في توسعها وتطورها على النمو السكاني

مساهمة المشاريع الحكومية لإلسكان والجمعيات التعاونية والمصرف العقاري في منطقة  إن  -5
 الدراسة كانت قليلة ومحدودة جدًا .

إن  أغلب الوحدات السكنية في المدينة بنيت جدرانها من البلوك حيث شكلت هذه المادة نسبة  -1
( من المواد المستخدمة في بناء جدران الوحدات السكنية تلتها مادة الحجر بنسبة %,4،2,)
سقيف فقد احتلت الخرسانة المسلحة ( ،أما مادة الت%33،15( ثم مادة الطابوق بنسبة )54،45%)

( ،وهذا ارتفع على %56،24( ثم الطابوق والشلمان بنسبة )%,23،1المرتبة االولى بنسبة )
درجات الحرارة داخل الوحدات السكنية ألن  هذه المواد ماصة لإلشعاع الشمسي وليس فيها عزل في 

 ظل انقطاع التيار الكهربائي.
( %51،61( ونسبة )5م522-323حدات السكنية مساحتها بين )( من الو %14،55نسبة ) إن  -4

( من الوحدات السكنية %33،11( ونسبة )5م122-523من الوحدات السكنية مساحتها بين )
(. 5م123( من الوحدات السكنية مساحتها أكثر من )%6،14( ونسبة )5م322مساحتها أقل من )

( والوحدات التي %12،16وبنسبة ) أكثر من نصف الوحدات السكنية تتكون من طابقين -1
( أما الوحدات التي تتألف من ثالث طوابق فأكثر %,42،6تتكون من طابق واحد شكلت نسبة )

( ،وقد ال يعكس عدد الطوابق حجم العائلة فهناك وحدات سكنية %,6،2حيث شكلت نسبة )
نما العامل الحاسم ه  و المقدرة المالية.متعددة الطوابق تسكنها اسر صغيرة وهناك النقيض ،وا 

قليم الوحدات إخالل الدراسة الميدانية تبين لنا وجود أربع أقاليم سكنية في المدينة هي  من-,
قليم ا  قليم الوحدات السكنية الجيدة، و ا  قليم الوحدات السكنية المتوسطة النوعية، و ا  السكنية القديمة، و 

المدينة بشكل متباين فنجد في منطقة ذات الوحدات النسقية العمودية واالفقية والتي تتوزع على 
وحدات سكنية متوسطة فيها وحدات سكنية جيدة بعد أن  ُأزيلت الوحدات السابقة وتم بناء وحدات 

 سكنية محلها.
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 التوصيات-ثانيًا:
ضرورة استيعاب الظروف المناخية في المدينة عند إقامة الوحدات السكنية وتصميمها  -3

مواد بناء مالئمة للظروف المناخية السائدة في المدينة ،واختيار أحجام وذلك عن طريق اختيار 
نوافذ الوحدات السكنية واتجاها بما يتوافق مع اتجاه الرياح السائدة وحركة الشمس الظاهرية 

 للحصول على أكبر قدر من الراحة لساكنها.
عها على الموطنين ضرورة تزويد القطع السكنية بالخدمات العامة والمجتمعية قبل توزي -5

نشاء المدارس والمراكز  والسيما مد شبكات الماء والمجاري وخطوط الكهرباء وتبليط الشوارع وا 
 الصحية.
تشجيع بناء القطع السكنية الموزعة على الموطنين من قبل الدولة داخل المدينة من خالل  -1

تقليل التوسع المساحي دعم الموطن بالقروض وبدون فائدة لالستفادة من الخدمات المتوفر و 
 للمدينة.
يفضل تمليك الوحدات السكنية التابعة للدولة لساكنيها لكي يتسنى لهم ترميمها واجراء  -4

 بعض التحوير عليها حسب ما يرغبون .
نشاط مؤسسات الدولة ذات العالقة بالسكن من أجل معالجة العجز السكني في  زيادة -1

 المدينة من خالل توفير القطع السكنية ومواد البناء وتوزيعها على المواطنين بأسعار مدعومة.
االهتمام بالبناء العمودي لتقليل التوسع المساحي للمدينة وتقليل كلفة الخدمات الواجب  -,
 توفرها.
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Aummary 

This study consists of there parts, we know through it about the 

geographicad features of geogra phical and its effecting on the living 

function, we have explained the changes which effect on the living function 

the city and its areas and they axplain some living places in the city and the 

living problem ehich the city suffers from and putting solwtions for it, and 

the study arrived that the development of popwlation in the city was raised 

because of migration towards the city, thes guides us that the living 

function was extauded in alarge wag that leads to problems with the 

devaopement of population and development of the places living, though 

the study saks putting abasc design for the city to organize using earth in 

and to find.     

The study deals with the necessary of putting designs the dasics of the city 

for organizing the using of earth in it and to find a balance lost between the 

number of human and percents these using and services that we should put 

them in living places. 
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 قائمة المصادر
                                                           

فاروق فتح هللا العمري ،علي صادق ،جيولوجية شمال العراق ،مطبعة جامعة الموصل  -(3)
 .352-61، ص3122،
محمد حسين محمد شواني ،التنوع االثني والديني في مدينة كركوك ، مؤسسة موكوياني  -(5)

 . 21-23،ص ,522للبحوث والنشر ،اربيل ،
، مجلة الجمعية 3112 – 3142وك بين هيثم مهدي صالح ، التوسع المساحي لمدينة كرك -(1)

 ،ص.5223، 46 الجغرافية العراقية ، العدد
داود سليم عجاج ، تقويم الحالة العمرانية لمدينة كركوك وفق التصميم االساسي ،مجلة  -(4)

 .526،ص 5221،  4،العدد 35التربية و العلم ،جامعة الموصل ، مجلد
، رسالة ماجستير )غير 3162-3142تغير سكان قضاء سامراء نجم عبدهللا احمد ، -(1)

 . 61،ص3161منشورة( ،كلية التربية ،جامعة بغداد، 
موسى سمحة ،جغرافية السكان ،الشركة العربية المتحدة للتسويق والتوريدات ، القاهرة  -(,)
 .,6، ص5226،
 .115جغرافية السكان ،مصدر سابق، ،صفتحي محمد ابو عيانة ، -(2)
نجم عبدهللا أحمد ، السكان وعالقته بالسكن في محافظة صالح الدين ،اطروحة  -(6) 

 .54، ص5221دكتوراه)غير منشورة( ،كلية التربية ،جامعة تكريت ،
حسن كشاش عبد الجنابي ،االقليم الوظيفي لمدينة الرمادي ،اطروحة دكتوراه )غير منشورة  -(1)

 . 22،ص ,522(،كلية اآلداب ، جامعة بغداد، 
نجم عبدهللا أحمد ،السكان و عالقته بالسكن في محافظة صالح الدين ،مصدر سابق  -(32)

 .55،ص
سعدي محمد صالح ،محمد خالص رؤوف، مضر خليل العمر، جغرافية االسكان ، مطبعة  -(33)

 .515، ص3112جامعة بغداد ،
ر )غير منشورة (، كلية سفير جاسم حسين، الواقع السكني لمدينة السماوة ،رسالة ماجستي -(35)

 .24،ص5223اآلداب، جامعة القادسية ،
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اياد عاشور الطائي، تخطيط المدن في المغرب العربي )دراسة تراثية حتى مطلع القرن  -(31)
 .316، ص 5232، دار دجلة، عمان ،3الرابع الهجري(، ط

سكن في المحافظات، وزارة التخطيط ،هيئة التخطيط اإلقليمي، اساليب تقدير الطلب على ال -(34)
 .31، ص3166

جمال باقر مطلق السعدي، تحليل وتقييم العوامل المؤثرة على الطلب للدور الجيدة في  -(31)
مدينة بغداد، رسالة ماجستير )غير منشورة(، مركز التخطيط الحضري واالقليمي، جامعة بغداد، 

 .353، ص3161


