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سكان مدينة خانقين للسنوات 201-2113
دراسة في جفرافية

أ.م.د .جمعة علي داي

جامعة كرميان /كلية االداب

الملخص

ان اهمية الدراسات السكانية التحدد في كونها مصدر جميع الظواهر االجتماعية حسب ،بل وكذلك الثارها البعيـد المـد

في النواحي السياسية واالقتصادية لذلك يجب معرفة اتجاه نمـو او تنـاقص السـكان ،فعلـد عـدد السـكان وكثـافتهم يتوقـ
حجم القو العاملة ،وعلد هذا يتوق

حجم االنتاج ونوعيته وحجـم السـوو ودراسـة السـكان هلـد اسـة علميـة صـحيحة

تضمن بتنفيذها حيا افضل لكل فرد من سكانها.
الهد

من هذه الدراسة هو تسليط الضوء لبيان اعداد السكان وتـوييعهم الجررافـي وبيـان كثـافتهم السـكانية وذلـك نتيجـة

للتباين المكاني في مدينة خانقين.

وقد تضمن البحث اعداد السكان خالل السنوات التي سبقت سنة  2113وذلك مـن اجـل معرفـة المقارنـة واسـباب الييـاد

والنقصــان فــي اعــداد ســكان المدينــة .وتتميــي مدينــة خــانقين بــمكثر مــن ميــي وصــفة جعلتهــا منطقــة متميــي وذات أهميــة
خاصة بالنسبة لباقي الوحدات االدارية في محافظة ديالد.

من حيث موقعها الجررافي المجاور للحدود العراقيـة -االيرانيـة مـن جهـة ومـن منطقتـين المنطقـة الجبليـة وبـبه الجبليـة،

باالضــافة الــد اهميتهــا التجاريــة علــد الطريــو الربيســي الــذي يــربط العـراو بــايران ،ثــم اهميتــه المعدنيــة باعتبــاره منطقــة

نفطية .وتناول البحث الوص

التمريخي لمدينة خانقين مع بيان الحقابو الجررافية لمنطقة الدراسة .باالضافة الد دراسـة

مواردها المابيـة ومصـادرها .مـع بيـان العوامـل المـ ثر علـد توييـع السـكان فـي المدينـة ،وتحديـد المراحـل اليمنيـة العـداد

سكان مدينة خانقين لراية سنة .2101

باالضافة الد التوييع السكاني واعدادهم وكثافتهم علد اساة المحالت السكنية مـع ذكـر التركيـب النـوعي لسـكان مدينـة

خانقين ،مع بيان نتابج الدراسة .وبما ان السـكان هـو المحـور الربيسـي الـذي تـدور حولـة بـتد المجـاالت ،وانطالقـا مـن
هذا المفهوم فمن هذا البحث يلقي الضوء علد عدد سكان مدينة خانقين من خالل المتريرات الديموغرافية التي بهدها.
المقدمة

أن الررض من هذا البحث هو دراسة سكان مدينة خانقين وتوييعهم المكاني وتحليل العوامل التي يمكن ان ت ثر في هذا

التوييع وتحدد تباينه المكاني.

لقــد تبــاين توييــع الســكان وأعــدادهم فــي هــذه المدينــة تبعــا لتبــاين الظــرو

الحكوميــة والسياســية والخصــابص الطبيعيــة

والمناخيــة وعوامــل أخــر ممــا أســهم فــي بيــان التــمثيرات علــد هــذا التبــاين الســكاني حســب التبــاين المكــاني ولكــي تكــون

الدراسة مستند علد أسـة علميـة لهـذا التوييـع السـكاني فـي المدينـة .ويتضـ بـمن عـدد سـكان مدينـة خـانقين متباينـة

حسب السنوات وباالعتماد علد التعدادات السكانية والتقـديرات السـكانية .أن هـذه الدراسـة أتبعـت مـنهج البحـث الجررافـي
ضمن الرقعة المكانية وتباينها وبيان أسبابها لتوضي صور التباين اليمني لعدد السكان .ومن الجـدير بالـذكر نن اهتمـام
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الجرـرافيين بــمن المسـملة الســكانية جـاء كجــيء مـن اهتمــام واسـع مــن قبـل البــاحثين لعـدد كبيــر مـن فــرو المعرفـة ،فكــان
دورهم يمكن ان يسهل أمام ه الء الباحثين مهمات التخطـيط والتنسـيو ووضـع الحلـول لكثيـر مـن المبـكالت التـي تتعلـو

بمد العالقات بين االنسان واالرض.

كانـت موضـوعات السـكان تطـر فـي الدراسـات الجررافيـة ضـمن منهـاج الجررافيـة الببـرية ).(Human Geography
حتد مطلع النص

الثاني من القرن العبرين حيث يمثل البداية التمريخية لالهتمام بهذه الموضوعات أهتماما مستقال ،

واعتبار المكان احد العناصر المكونة للموضو الذي يدرسه الجررافي0فمصبحت دراسة تبمل العناصر التالية-:
 .0االنسان ).(Human

 .2المظهر الطبيعي (االرض).

 .3الحضـــاري (اعمــــال االنســــان) -:تبــــري مثــــل هــــذه الدراســـة وغيرهــــا مــــن الدراســــات االقتصــــادية واالجتماعيــــة
والديموغرافيــة ببــكل ضــروري مــن الــدول الناميــة لمــا يقــع امــام هــذه الــدول مــن مهمـات التخطــيط والتنميــة وأن

المنهج الجررافي المتبع في هذه الدراسة تطلب منا العمل في-:

أ  -جمع البيانات عن السكان والظاهرات الجررافية ذات العالقة في المطبوعات الرسمية والقيام بدراسة ميدانية.

ب -تمثيل تلك الظاهرات والبيانات بصور أكاديمية.

ومن بين عد مبكالت للسكان تبري مبكلتان ربيسيتان تتعلو االولد منها بمعرفة الكثافة السـكانية وتوقعـات التريـر فـي
نمط التوييع في المستقبل .والثانية بالكيفية التي يعيبون بها فوو االرض.

ودراسة سكان مدينة خانقين في هذا البحث أهتمت بالتوييع الجررافي والعوامل التي تق

ومكانية المدينة السكانية.

ورابه لذا ربد من تحديد وأهمية

خطوات البحث

 .0مبكلة البحث -:ان التباين والتوييع السكاني في منطقة الدراسة اوجـد اختالفـا فـي عـدد مـن سـكان مدينـة خـانقين
وحسـب الســنوات فتــار ييــاد واخــر نقصــان فــي عــدد السـكان تبعــا لعوامــل عديــد ســنتطرو اليهــا الحقــا فــي مــتن

البحـث ممــا يعـد مبــكلة اساســية للبحـث الجررافــي ينبرـي دراســتها .كمــا ينبريـي الكبـ

عـن االســباب المكانيــة وراء

التبــاين الســكاني والمكــاني فــي المدينــة والــذي يمكــن ان يــرتبط بالعديــد مــن المتري ـرات االجتماعيــة واالقتصــادية او

البيبية.

 .2الحــدود المكانيــة لمنطقــة الدراســة -:تتمثــل الحــدود المكانيــة لمنطقــة الدراســة ضــمن الوحــد االداريــة لمدينــة خــانقين
للفتر اليمنية من .2101-2113

 .3اسباب اختيار موضو الدراسة -:ألهمية دراسـة جررافيـة السـكان فـي مدينـة خـانقين وحيويـة الموضـو لبيـان اعـداد
الســـكان خـــالل الفتـــر المـــذكور وبصـــور ســـريعة قبـــل تلـــك الفتـــر اليمنيـــة باألعتمـــاد علـــد االحصـــابيات والتقـــديرات

السكانية .وبدأت الدراسة بمرحلة جمع المعلومات العلمية المتعلقـة بالموضـو مـن خـالل االسـتفاد مـن االحصـاءات

 تعرف الجغرافية بانها دراسة العالقات الماكنية لظاهرات شطع االرض
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والبيانات والبحـث عـن المصـادر المتـوفر فـي المكتبـات العامـة والخاصـة ومكتبـات الم سسـات الحكوميـة فـي منطقـة
الدراسة والتقارير واالحصاءات السكانية.
أوال  -:الوص

التمريخي المدينة خانقين

كانت خانقين تسمد ((أرتميتا)) كما جاء في كتاب اط ار

برداد المعرب من قبل لجنة ،أما الـوارد فهـو ان خـانقين ومعهـا

منطقتهــا كانــت تــدعد ((نمــر  ))Namarأو ((أنمــار)) فقــد جــاء فــي كتــاب ((مادهــا)) لم لفــه ((جليــل ضــيابور)) باللرــة
الفارســية نقــال عــن كتــاب ((مــاد)) للمستبــرو الروســي ((ديــا كونــو )) :ان القســم االوســط مــن مســير نهــر ديــالد كــان

يدعد ((أياله نمار)) ،وان بلمانصـر الثالـث كـان قـد قضـد علـد الثـور المتفجـر فـي نامـار ونصـب ((يـانيي)) يعـيم بيـت
همبان ملكا عليها .وجاء فر كتاب ري سامراء لم لفه الدكتور أحمد سوسة نقال عن المقدسي ان ((خـانقين)) كانـت فـي
العهود االبكانية والساسانية تابعة أليالة ((باد فيروي)) التي كانت تحوي :خانقين -اريل -تـام ار -كهسـتان -فيرويقبـاد

((خطط برداد ص  37ترجمة الدكتور خالد ،أال ان احمد بن واضـ اليعقـوبي المتـوفد عـام 242هــ (277م) يـذكرها فـي

كتابه ((البلدان)) بقوله( -:خانقين وهي من اجمل القر واعظمها أم ار ص .2))34

يعــود تــمريط منطقــة الدراســة الــد عصــور متباينــة فــي القــدم ،وجــرت فيهــا ح ـوادث تاريخيــة مختلفــة فــي العهــود القديمــة

كااليالمية واالكدية والسـومرية والكوتيـة .3والبـد مـن توضـي اصـل التسـمية التمريخيـة لمدينـة خـانقين التـي جـاءت علـد
ابكال وتاويالت متعدد منها ان خـانقين تتكـون مـن لفظـين (خـان) واصـلها (خـان او خـانو) أي السـكن و (قـين) بمعنـد
الرضب في اللرة الكردية وتاويله ان كسر ملك الفرة عندما أمر بحبة (النعمان بن منذر) ثم سجنه في مكـان مـا فـي

خانقين الحالية ،لذا سميت المدينة منـذ ذلـك الوقـت بــ(خـانقين) أي المكـان الـذي يسـجن فيـه المقبـوض علـيهم .4ونظـ ار

الهميــة موقعهــا فقــد ســلكه الملــك االخمينــي (كــور ) كمنطلــو للهجــوم علــد بابــل ،وفــي حــدود عــام ()330-027و.م

اصبحت خانقين ضمن الحكم اليوناني وعرفت حينهـا بــ(أرتميتـا) أي الموقـع الصـحي الجميـل .5ثـم اصـبحت تحـت سـيطر

الساسانية في حدود ( )737-537م .وايادات اهميتها واصـبحت مركـ اي للجـي

وبنـوا فيهـا قلعـة محكمـة وجسـ ار  .وفـي

سنة ( )737م وبعد معركة جلوالء انسحب الساسانيون من خانقين اثر الفت االسالمي لها ،وفـي العهـد العباسـي ايدادت
اهمية خانقين بحكم موقعها الجررافي الذي بـكل حلقـة وصـل بـين برـداد وبـاقي أجـياء ايـران والمبـرو اإلسـالمي .7وفـي

سنة ()0250م اعاد العثمانيون سيطرتهم المبابر علد خانقين وفي سنة ()0273م جاء اسـم خـانقين بصـيرة لـواء.7

وقد تعرضت مدينة خانقين الد الهجوم الروسي عند اندال الحرب العالمية االولد عام ()0704م باعتبارها اقرب الطـرو
واسهلها للوصول الد برداد وقد قاوم سكان المدينة ببسالة واوقفـوا هجـوم الـروة باتجـاه خـانقين وفـي كـانون االول مـن

()0707م وصل الجنرال (سـتانلي مـود) الـد المنطقـة واحتـل خـانقين وعـين الميجرسـون حاكمـا سياسـيا عليهـا .وعقـب
اندال ثور العبرين في العراو بـهدت المنطقـة مواجهـات عديـد ضـد القـوات البرطانيـة فـي  04مـن بـهر اب مـن ذلـك
العام وجه الثوار ضرباتهم عندما حرروا قيربـات .2ثـم احرقـوا مقـر الحكومـة فـي مركـي خـانقين وهـاجموا م سسـات بـركة

(اإلنكو -نيرانية) في منطقة نفط خانة وقطعوا خط السكك الحديدية بـين بعقوبـة وخـانقين ومـع ايـران نصـبوا خوربـيد بـك
حاكما علد البلد لكن البريطانيون استعادوا خانقين بقياد الكولونيل (األكين) بعد خوضـه معركـة فاصـلة مـع الثـوار فـي

محطـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة
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(بابا كوبري)  7في خـانقين وبعـد تمسـية المملكـة العراقيـة عـام ()0720م الحقـت خـانقين بهـا كقضـاء فـي لـواء ديـالد
واستحدث فيها دابر البلدية عام ()0727م .وخالل الحرب العالميـة الثانيـة بـهدت خـانقين تحركـات لقـوات الحلفـاء التـي

تدفقت عام ()0740م للقضاء علد حركة ربيد عالي الكيالني وتمركيت قطعات من القوات البولندية في خانقين .وخـالل
حرب الثمان سنوات مع ايـران تعرضـت خـانقين الـد دمـار كبيـر نتيجـة القصـ

المـدفعي الصـاروخي اليـومي وتسـببت فـي

ايهاو االروا وجر العديد من الناة في خـانقين فضـال عـن تـدمير المرافـو الحيويـة واالقتصـادية واالداريـة فيهـا االمـر

الذي تسبب في خجر الكثير من سكانها اضافة الد تعرض سكانها للترحيل والتهجير القسـري وهكـذا نجـد للبعـد التـاريخي
تـاثي ار كبيـ ار علـد حيــا سـكان مدينــة خـانقين وهــذه االحـداث التاريخيــة السـابقة الــذكر لهـذه المنطقــة مرتبطـة بضــرورات

استيراتيجية في كل العهود نظ ار لموقعها الجررافي المتميي.

ثانيا  -:الخصابص الجررافية لمنطقة الدراسة
 .0الموقع الجررافي للمدينة-:

للموقــع الجررافــي اهميــة كبيــر بمكــان الصــدار فــي الدراســات الجررافيــة وذلــك مــن حيــث تحديــد وبيــان أهميــة وبخصــية
المنطقــة ،فــالموقع بالنســبة لــدوابر العــرض هــو المسـ ول عــن تحديــد الظــرو

المناخيــة ،ومــن ثــم بيــان وتحديــد مختلـ

النباطات االقتصادية للمدينة ،ومدينة خانقين تقع عنـد ملتقـد الطـرو ،ويعتبـر ذلـك مـن الظـواهر الجررافيـة التـي تسـاعد
علــد قيــام عالقــات اقليميــة ودوليــة .01وتقــع مدينــة خــانقين الــد البــمال البــرقي مــن محافظــة ديــالد والمجــاور للحــدود
العراقية االيرانيـة .وتبـري أهميـة مدينـة خـانقين فـي مجاورتهـا إليـران ،واختيارهـا مـن الناحيـة االداريـة لتكـون مركـي قضـاء
نتيجة لتجمع السكان فيه ،ومن ثم يياد أهمية من حيث ارتباطها بالطرو البريـة الحديثـة 00ووقـو مدينـة خـانقين بـين
منطقتي السهل الرسوبي والمنطقة الجبلية جعلتها مرك اي للتبادل التجاري بينهما وياد في اهميتها .02ويالحـظ ان الموقـع

الجررافي للمدينة أهمية كبير من الناحية السياسية في حدودها من جهة البـرو بـايران ووجـود طـرو بريـة 03الربيسـية
بينهما باألضافة الد أهمية الموقع من حيث اضواء المنطقة علد النفط والذي يعتبر مـن المـوارد االقتصـادية المهمـة فـي

البالد وتبـكل مرتفعـات سـالل جبـال (بـه مـو) فـي بـمال المدينـة ضـمن نطـاو الحـدود االيرانيـة بـين خـانقين وحلبجـة فـي
محافظة السليمانية ،وتمد مرتفعات حمرين في الجنـوب وتمثـل الحـدود الجنوبيـة فـي بعـض امتـداداتها بينهـا وبـين منـدلي

وقضاء المقدادية في محافظة ديالد ،أما الحدود الرربية فيمثلها نهر سيروان (ديالد) الذي يفصله عن قضاء كالر وذلـك

حتــد حــدود ناحيــة جلـوالء حيــث ينحــر خــط الحــدود غربــا  .ويعــد امتــداد جبــال ياكــروة فــي جهاتــه البــرقية جــيءا مــن
الحــدود الدوليــة بــين الع ـراو واي ـران كمــا يمثــل فــي الوقــت نفســه الحــدود البــرقية لقضــاء خــانقين ولهــذا الموقــع أهميــة

استراتيجية وهي تقع علد مقربة من العامة (برداد) باالضافة الد مـاذكر فـمن الموقـع الجررافـي للمدينـة لعـب دو ار كبيـ ار

واهمية كبير في جلب االنتباه اليه منذ يمن بعيد .وقد تـم التعاقـد سـنة ()0727م مـع بـركة الـنفط االنكليييـة -االيرانيـة

(بركة نفط خانقين حاليا ) علد التنقيب واستخراج النفط وتمسة علد اثره اول مصفد فـي العـراو (مصـفد الونـد) وكـان
الستخراج النفط وتسويقه الد معظم انحاء البالد اثـر كبيـر فـي اتاحـة الفـرص لتبـريل األيـدي العاملـة مـن سـكان المدينـة

االمر الذي اد الد تعييي الحركة االقتصادية في المنطقة .04وتفاعلت اهميـة موقـع مدينـة خـانقين مـع جميـع االحـداث

التي حدثت في المدينة باألضافة الد انها تبترل مساحة واسـعة مـن منطقـة التخصـر الحدوديـة بـين العـراو وايـران حيـث
تبدا من حلبجه في محافظة السليمانية حتد منطقة بدر فـي محافظـة واسـط .05وكـان لهـذا الموقـع تـمثي ار ميـدانيا علـد
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مجريات االحداث السياسية في منطقة الدراسة كما سبو ذكرها .ويبكل النفط والرـاي الطبيعـي جـي مـن اقتصـاد المنطقـة
وقد مرت مراحل انتاجه بفترات متباينة وكان يستخرج ويسترل بطرو بدابيـة .وقـد حـاول االلمـان فـي عهـد (مـدحت بابـا)

ســنة ()0727م وحتــد ()0272م أنبــاء مصــفد للــنفط فــي بعقوبــة الســترالل ابــار (نفــط خانــة) التــي تبعــد عــن خــانقين
مسافة ()32كم 07وهنـاك أخـر لمدينـة خـانقين وذلـك لوجـود واهميـة المنفـذ الحـدودي الـدولي (المنذريـة) لمـا تـوفره مـن
عابــدات ســنوية تقــدر بماليــين الــدوالرات لخيينــة الدولــة ،باالضــافة الــد أهميتــه االســتيراتيجية ،وتنبــيط الحركــة التجاريــة

الدولية بين العراو وايران ودول اخر .

 .2تضارية منطقة الدراسة.

تنـو مظــاهر السـط فــي منطقــة الدراسـة مــابين اراضــي جبليـة عاليــة فـي اقصــد البــمال والبـمال البــرقي واراضــي

هضبية ببه جبلية تنحصر فيها بعض الجيوب السهلية في الوسـط والجنـوب والـد الجانـب الرربـي مـن المدينـة باالضـافة
الد وجود اراضي سهليه تحيط بمجر نهري سيروان والوند لد التقابهما معا بمال جلوالء وبمال ناحية قوره تـو تمتـد

السالسل الجبلية العالية وهي سلسلة (ببكان ،بوال دره ،سرتك) وارتفا اعلد قمـة فـي جبـل (بمـو) ( )5277قـدم فـوو

مستو سط البحر .07اما االجياء الجنوبية فتتمثل بسلسلتين تقعان الد الجنوب من خانقين تبـدأ احـدهما بـمال غـرب

منــــــــــــــــــــــــدلي .ويقطــــــــــــــــــــــــع هــــــــــــــــــــــــذه السلســــــــــــــــــــــــلة نهــــــــــــــــــــــــر ســــــــــــــــــــــــيروان بــــــــــــــــــــــــين نــــــــــــــــــــــــاحيتي

قــيره بــات ودلــي عبــاة بمـوايات وادي (نفــط دره) .02وتعــر هــذه السلســلة بـــ(حمــرين) وتبــكل هــذه السلســلة الحدوديــة
الرربية لمدينة خانقين ،أما السلسلة الثانية فهي موايية لها من جهة البرو وتتمثـل فـي روابـي وتـالل (دره وبـكه ودنـه

كــه) البــالغ اعلــد نقــط فيهــا ( )2154قــدم ثــم تــمتي روابــي قــيره بــات التــي تفصــل الحــدود االداريــة بــين خــانقين ونــاحيتي
جل ـوالء وقــيره بــات ،وتتصــل هــذه الروابــي مــن جهــة البــمال الرربــي بسلســلة (مــرواري) البــالغ ارتفاعهــا فــي اعلــد نقــط

( )0111قدم وبسلسلة (آخ داخ) برقا بعد عبور نهر الوند والبالغ ارتفاعها ( )2105قدم ،وكذلك بسلسلة (جبـه داخ)
بمالي غرب جلوالء البالغ ارتفاعها ( )751قدم07

وتنحصر بين هذه المرتفعات سهول منبسطة بينها سهل دبته في غرب قـيره بـات وسـهل ميـدان غـرب سلسـلة (بـه

مـو) وســهل بــاجالن ،جنــوب وغــرب قــوره تــو ،اقــل خصــوبة مــن النــو االول وتعــد مــن احســن انـوا التــرب الحاويــة علــد
طبقات حاملة للماء .ان هذا النو من التنو التضاريسي يعكة أمكانيـة االخـتال

فـي المجـاالت والنبـاطات االقتصـادية

واسـتثمارها لصـال ســكان المنطقـة وخاصــة المنـاطو الســهلية ذات التربـة الخصـبة المتميــي ضـمن احـواض االنهـار ،أمــا

المناطو الجبلية والببه جبلية اثرت علد حركة السكان بسبب صعوبة التنقل ومحدودية الموارد فيها.
ثالثا  -:الموارد المابية ومصادرها في منطقة الدراسة

تلعب االنهار دو ار حاسما في خلو تجمعات سكنية متميي  ،السيما في المناطو التي تفتقر الـد امطـار كافيـة .والعـراو

مثال باري في وجود مثل هذه الظاهر  ،حيث يتجمع السكان ببكل كثي

حول نهري دجلة والفرات .وتتنـو المـواد المابيـة

السـطحية فـي منطقـة الدراسـة بســبب عامـل الموقـع الجررافـي القريــب مـن الجبـال المرتفعـة التــي تسـتلم كميـات كبيـر مــن

االمطار والثلوج ،وساعدت علد تكوين أعداد من المجاري المابية لألسباب السابقة الذكر وأهم الموارد المابية هي-:
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أ .نهــر ســيروان -:ينبــع نهــر ســيروان مــن جبــال اردالن 21فــي ايـران وبعــد ان يــدخل االراضــي العراقيــة ،يجــاور قضــاء
خانقين من الجهة الرربية ،وعلد طول خط سيره يصب في عدد من المجاري الثانوية من جهـة منطقـة الدراسـة مثـل

هواســيان وقــوره تــو والونــد ،ويــروي هــذا النهــر ( )247ال ـ

هكتــار مــن االراضــي اليراعيــة ،باالضــافة الــد القن ـوات

الفرعيــة االخــر فــي العـراو مثــل بــاالجو و بــيط بــاوه ،و (اوبــاره) وتــيداد اهميــة نهــر ســيروان بعــد اجتيــايه مرتفعــات
حمـــرين حيـــث اقـــيم هنـــاك ســـد المنصـــورية الـــذي يتفـــر منـــه جـــداول عديـــد مثـــل الخـــالص وبلـــدروي ومهـــروت

وخريسا20ويجري النهر نحو الجنـوب الرربـي بعـد ان يختـرو مرتفعـات حمـرين ويصـب فـي نهـر دجلـة جنـوب مدينـة
برداد بحوالي ( )31كم .ويعتمد نهر سيروان في تموينه علد ذوبان الثلوج وسقوط االمطـار ،ولمـا كانـت معظـم هـذه
االمطار تسقط في فصل الربيـع لـذلك نالحـظ ارتفاعـا فـي مناسـيب النهـر خـالل تلـك الفتـر الـد اعلـد مسـتوياته فـي

التصـري  ،يبلـغ احيانـا (751م/ثـا) فـي تلـك الفتــر فـي حـين التتجـاوي معـدل تصـريفه السـنوي (077م/ثــا) .أال ان
مناسيبه كانت تنخفض وقبل تنفيذ مبرو سد دربنـدخان الـد (45م/ثـا) حينـا ولعظـم تفـاوت ميـاه هـذا النهـر اطلقـت

عليه (النهر المجنون) .وان سقوط االمطار بكميات مناسبة في االقسام البمالية من القضاء وأنحدار االرض بمتجاه
الجنوب والررب أديا الد ظهور لتجمع من المياه الجوفية 22تفجر بعضها علد هيبة عيون او ينـابيع عنـد مقـدمات

الجبال او بهيبـة أبـار او كهـاريي ،واسـترلت باليراعـة والبـرب فـي المنـاطو الممتـد بـين القضـاء وقـر (نفـط خانـة)

ويمتاي مستو هذه االبار بمنه ٍ
عال نسبيا .ويالحظ من ناحية اخر بمن العيون والينابيع مـن بـمال منطقـة الدراسـة
تمتاي اضافة الد غيارتها بعذوبة مياها وقلـة االمـال فيهـا .وقـد سـاعدت مثـل هـذه المـوارد المابيـة علـد قيـام بعـض

المســتوطنات الببــرية فــي بــمال منطقــة الدراســة مثــل (كــاني بــيرينه -كــاني ماســي -كــاني بــه مــو -كــاني بــر-

كاريي).23

ب .نهر الوند (حلوان) -:ينبع نهر الوند من االراضي االيرانية من جبل كرنـد علـد ارتفـا ()2111م وينحـدر مـن جبـال
ياكروة 24بدا بجبال (طاو كه ره) كمسيل ثم يلتقي بمياه ودينان عديد ويجري نحو سـهول (علـي كـرده) ثـم يبـو

جبل (بيبكاكوه) ويسقي هضاب (سربل -حلوان القديمة) وقصر بيرين ثم يمر بخانقين ويمـر لمسـافة ()51كـم مـن
خالل السهول الخصبة ويصب في نهر سيروان بمال جلوالء 25ابار الد هذا النهـر يـاقوت الحمـوي بقولـه ((وبهـا

قنطر عظيمة علد واديها اربعة وعبرون طاقا كل كاو يكون عبرين ذراعا عليها جاد خراسـان الـد برـداد وتنتهـي

الد قصر بيرين "معجم البلدان خ"))ويقول السيد عبد الرياو الحسيني ((يمر بخانقين نهر الوند "حلـوان" االتـي مـن
اي ـران فيقســمها قســمين يــربط القســمين قنطــر حجريــة فخمــة يرجــع تمريخهــا الــد تــاريط انبــاء البلــد وقــد تهــدمت

واستعيض عنها بقنطر ثانية ذات احد عبر فتحة بنيت بحجار القنطر االولد))27

يروي النهر سهول خانقين وبساتينها .وان المدينة تعتمـد فـي تجهييهـا المـابي علـد نهـر الونـد (يبلـغ طـول النهـر حـوالي

()51كم داخل الحدود العراقية اما عرضة فيتراو بين ( )011-31متر وكان في السابو جريان الماء فيه بصور دابمـة
والتظهر فيه اختالفات كبير  ،أال انه في سنة  2114ومابعدها حـدث انقطـا لميـاه نهـر الونـد بصـور متباينـة وفـي عـام

 2100-2101انقطعت مياه نهر الوند عن خانقين ببكل كبير بحيث اثر علـد اليراعـة واالسـتعماالت المنيليـة والبـرب
وري البساتين المنتبر علـد طـول النهـر فـي مدينـة خـانقين .ولـم يكـن هنـاك نقـص فـي حاجـة المـاء الصـافي فـي مدينـة

خانقين قي عام  0772اال ان الحاجة ظهـرت بعـد هـذا العـام فكانـت ( )2701111غـالون فـي اليـوم ،وقـدرت التوسـعات
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المطلوبــــة للفتــــر مــــن ( )0725-0720بـــــ( )20111غالونــــا فــــي اليــــوم والحاجــــة المطلوبــــة لعــــام ( )0725هــــي
( )2770111غالون في اليوم وهكذا نجد الطلب المتيايد علد النيا نتيجة للحاجات السـكانية المتنوعـة واليراعيـة علمـا
ان جميع هذه التقديرات تعتمد معيار ( )22غالون لكل فرد في اليوم .27ان منطقة خانقين ببكل عام ،تستفيد مـن عـدد

مــن الجــداول منهــا تحصــل علــد المــاء مــن نهــر الونــد ،ومنهــا نهــر ديــالد ،تترــذ بــه االراضــي اليراعيــة لســد الحاجــة

االروابية ،أهمها جداول (قوالي -علياوه -حـاج قـره -خـانقين) .أال أن قيـام الحكومـة االيرانيـة بمنبـاء مبـاريع ري داخـل
اراضيها علد االنهر التي تمول المنطقة ،أد الد حرمان هذه المنطقة مـن الميـاه ،وبعـد فبـل كـل المسـاعي التـي بـذلت

لمعالجة هذه المبكلة ،عملت الحكومة العراقية علد انجاي (مبرو قنا خانقين) في عـام ()0771م عـن طريـو توسـيع

نهر (بالجو) الذي يحصـل علـد المـاء مـن اعـالي نهـر ديـالد جنـوب سـد دربنـدخان ،وتمديـده حتـد يصـب فـي نهـر الونـد
ويبلغ طول هذه القنا ()40كم منها ( )02كم توسيعا لنهر (بالجو) و ( )2كم عبار عن بـو جـدول جديـد بامتـداد نهـر

(بالجو) ويتراو عرض القنا بين ()21-01م وعمقها ()01-3م .وقد أنبمت هذه القنا في مرحلتهـا االولـد السـتيعاب

تصري

قدره ()5،5م/3ثـا .وعنـد مصـب القنـا فـي نهـر الونـد بـالقرب مـن مدينـة خـانقين انبـاء بـالل خراسـاني لتنظـيم

انحدار المياه ،كما نصبت مضخات لرفع المياه من القنا نصـبت مضـخات لرفـع الميـاه مـن القنـا الـد البسـاتين والمـيار

القابمــة علــد الضــفتين .27وقــد بلرــت نســبة المنجــي لرايــة  .22)%72( 0775/3/30مــن مجمــل اهــدا

المبــرو

واستمرار العمل ألنجايه .وباالضافة الد مـاذكر فـمن هنـاك مصـادر او مجـاري مابيـة ذات اهميـة قليلـة تفـيض الميـاه فيهـا
بعد سقوط االمطار مثل وادي نارين جنوب غرب جوالء ووادي كن كيوانو جنوب غـرب خـانقين ،وان المنطقـة تمتـاي بانهـا

غنية بالمياه الباطنية (الجوفية) لوقو اقسام منها ضمن المنطقة المعروفة بالسهول المروحية وان الحاجة واالهمية الـد
مصــادر الميــاه الجاريــة (الســطحية) وخاصــة فــي موســم انعــدام االمطــار ،والتـيال هنــاك امكانيــات اضــافية القامــة مبــاريع

اروابية بموا اي قنا (بالجو) باألضافة الد أمكانيات ترذية مياه نهر الوند عند نقطة قرية (مالعييي) حيث تقام حاليا منـذ

عام  2101أنباء سد الوند لخين المياه من قبل بركة الرافدين

رابعا -:ان مبكلة التباين في توييع سكان المدينة لها عالقة بعوامل عديد
ومنهــا العوامــل التضاريســية وأختالفهــا مــن مكــان الــد اخــر وكــذلك لألنســان دوره مــن حيــث مــد تحكمــه واختيــاره لتلــك

المناطو وكيفية جعلها مناطو مالبمة للسكن الببري وايالة العقبات الطبيعية التي تعيو السكن فيها .ويمكـن اجمـال اهـم

العوامل الم ثر علد التوييع السكاني كاالتي-:
 .0العوامل الطبيعية.

 .2العوامل االقتصادية.
 .3العوامل التاريخية.

اوال -:العوامل الطبيعية -:تبمل هذه العوامل عناصر متعـدد تتفـاوت فـي قـو تمثيرهـا مـن مكـان الخـر ومـن فتـر الخـر
ويمكن القول بمن ام العوامل الطبيعية هي التضارية.
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التضارية -:لعامل التضارية دور كبير في توييع السكان حيث نالحظ عالقة واضحة بـين المنـاطو

ذات الكثافة السكانية العالية وبين المناطو التي تبرلها السهول المنبسطة حول وديان نهري سـيروان و الونـد ،فـي

حين تتناقص الكثافة السكانية باالبتعاد بماال وجنوبا حيث تتضرة االرض وتمتد الجبال ويمكن تمييي ثالث مظـاهر

طبيعية لمدينة خانقين.

-0-0-4أ .نطاو الجبال والمرتفعات الجنوبية
يمثـل هـذا النطـاو مسـاحة واسـعة تقـرب مـن ( )%33مـن مجمـو المسـاحة الكليـة للمدينـة ويضـم مجموعـة مـن
التالل والمرتفعات المحصور بين حوض نهر سيروان وحتد الحـدود العراقيـة -االيرانيـة مـن جهـة اخـر  .وتمتـاي
تالل ومرتفعات هذا النطاو بممتدادها الطولي من البمال الرربي نحو الجنوب البرقي ،مبكلة في بعض اجيابهـا

البرقية قسما من الحدود العراقية االيرانيـة وتعتبـر سلسـلة مرتفعـات حمـرين اهـم تلـك المرتفعـات اال ان ارتفاعهـا
اليتجاوي ()211م31.

ان امتدادات هذه المرتفعات وتبعباتها ،حالت دون اقامة تجمعات سكنية واسعة ،ويخترو هذا النظام اهم طريو

سوقي يربط العراو بايران ومرور طريو سيارات ،ليربط بين منطقتي السهل الرسوبي وببه الجبلية.

وتظهر في هذه المناطو ظهور االعباب الربيعية القليلة واستعمالها كمراعي للحيوانات .وتنخفض كثافة السكان
في هذا النطاو ،وتعبـر مـن المنـاطو ذات الكثافـة السـكانية المنخفضـة بينمـا فـي منطقـة الـنفط خانـه فـي اقصـد

جنوب برو المدينة ،والتي توسعت علد اثر اكتبا

-0-0-4ب .نطاو السهول النهرية-:

النفط فيها بكميات تجارية.

ويمتد هذا النطاو في المنطقة الكابنة حـول نهـري سـيروان والونـد ،وفـي الوقـت التـي التتجـاوي فيـه مسـاحة هـذا

النطاو ،ثلث مجمو المساحة العامة لمنطقـة الدراسـة فمنـه يضـم ( )%71مـن مجمـو السـكان تقريبـا .30وتـياد

الكثافة السكانية باالقتراب من حوضـي النهـرين (سـيروان والونـد) .وتنفـرد هـذه المنـاطو بخصـوبتها التـي كونتهـا
الترسبات الرملية والطينية التي حملتها االنهار من المرتفعات المجاور فمصبحت اخصب اراضي المنطقة واكثرهـا

انتاجا.32

-0-0-4ج .نطاو الجبال والمرتفعات البمالية-:

يتحدد هذا النطاو في المثلث الممتد بمال حوض الوند ،حيـث يمثـل الحـوض قاعدتـه .بينمـا يمثـل نهـر سـيروان

والحــدود العراقيــة االيرانيــة طرفيــه االخــرين .ويبلــغ ارتفــا هــذا النطــاو بــين ( -211اكثــر مــن )0111م وي ـياد
تضرة االرتفا وارتفا الجبال باالتجاه بماال وبرقا .وتعتبر جبال (به مو) ()0771م اعلد القمم ارتفاعـا.33

وهذا النطاو أكثر ايدحاما بالسكان من النطاو االول ويقل كثي ار عن مثيله في النطاو الثاني.

وعليه فمن للظرو

الطبيعية دو ار كبي ار في تحديد نبوء تجمعات كثيفة للسكان ،وهكذا فمن للتضارية دور كبيـر

في توييع السكان مكانيا والتباين في اختال

الكثافة السكانية من منطقة الد اخر لذلك نجد دور كبير للعوامـل

الجررافية الطبيعية في تويع السكان وكثافتهم حسب التنو والتباين في تضارية سط االرض.
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المناخ -:يتفو اغلب الجررافيـون علـد ان عامـل المنـاخ يتصـدر العوامـل المـ ثر فـي توييـع السـكان.

ويتجلد ذلك في عالقته المبابر مع السكان ،ومن خالل تاثيره علد التربة والنبـات الطبيعـي وعلـد اليراعـة .34وان
امتــدت مســاحات واســعة مــن ارض المنطقــة ،خل ـ

تباينــا فــي فاعليــة العوامــل المناخيــة والســيما وان االرض تمخــذ

بالتضرة واالرتفا بماال ممايييد من تـاثر العوامـل المـذكور ويمكـن اعتبـار االمطـار اهـم تلـك العوامـل التـي تلعـب

دو ار كبي ار في هذا الصدد.

تستلم المنطقة نسبة كبير من االمطار يتجاوي في معدله أي وحـد اداريـة فـي محافظـة ديـالد .ويبلـغ (351ملـم) سـنويا

وهذه النسبة غير ثابتـة بـل تختلـ

حسـب السـنوات وحسـب كميـات االمطـار السـاقطة علـد منطقـة الدراسـة وتتـراو عـدد

ايامــه الممطــر بــين ( )71-51يومــا فــي الســنة 35وبصــور عامــة فــمن امطــار العـراو متذبذبــة كــذلك الحالــة فــي منطقــة
الدراسة ،وكميات االمطار تكون كبير في بهر كانون الثاني وتتناقص في ابهر ماية وحييران حتد تنعدم خـالل ابـهر
الصي

ثم تياد مر ثانية خالل بهري تبرين االول والثاني ،وسـقوط االمطـار خـالل فصـل البـتاء اكثـر مـن فصـل الربيـع

وتيداد كمية االمطار باالتجاه بماال مع يياد ارتفا االرض وتنخفظ درجـات الحـرار  ،بينمـا تهـبط كثيـ ار فـي فصـل البـتاء

وتعــاني االقســام الجنوبيــة مــن منطقــة الدراســة مــن نقــص فــي كميــات االمطــار الســاقطة .ويــيداد المــد الح ـراري اليــومي

والسنوي .37وتتفاوت كمية االمطار الساقطة من منطقة الد اخر وايضا تتفاوت بين سنة واخر  .ان التباين في مقـدار
سقوط االمطار اوجد نوعا من االختال

في طريقة استرالل االرض ويراعتها وبالتالي في قابليتها علد اسـتيعاب السـكان

واعالتهم تحت مستو معيبي معين ونظ ار لتباين الظـرو

التضاريسـية والمناخيـة حسـب االمكـان ،فقـام السـكان بيراعـة

االرض المتموجــة ،باالضــافة الــد اســتراللهم الوديــان والســهول المتــوفر معتمــدين علــد االمطــار بالدرجــة االولــد .ولــذلك

انتبرت اليراعة الديمية في هذه االقسام بصور واسعة .اما في االقسام الوسـطد والجنوبيـة ،حيـث تتنـاقص االمطـار مـع
حدوث تذبذب في كمياتها بين سـنة واخـر فـمن الحاجـة الـد الميـاه تـيداد ،لـذلك نجـد تركـي او تجمـع سـكاني كثيـ

حـول

حوضي (سيروان والوند) بينما تتناقص التجمعات السكانية بعيدا عن تلـك المنطقـة لـذلك ونتيجـة لتذبـذب كميـات االمطـار
فقد فضل الميارعون االستقرار حيث توجـد مـوارد الميـاه الدابميـة .وهكـذا نجـد دورالمنـاخ وسـقوط كميـات االمطـار وتاثيرهـا

المبابر علد الحيا والتجمعات السكانية.

خامسا -:المراحل اليمنية العداد سكان مدينة خانقين

اوال -:اعدا سكان مدينة خانقين خالل الفترات السابقة لراية عام .2101

كان للموقع الجررافي لمدينة خانقين وانعكاساته علد المـوارد الطبيعيـة المتمثلـة بابـكال سـط االرض والمصـادر المابيـة

وجود التربة والموارد االقتصادية المتمثلة بالثرو النفطية في منطقة الدراسة اثر واض فـي تركـي السـكان واعـدادهم.37

وعوامـــل عديـــد تـــ ثر فـــي الســـكان وتـــوييعهم الجررافـــي وهـــي العوامـــل السياســـية والعوامـــل االقتصـــادية والديموغرافيـــة

واالجتماعية.32

وفي دراسة السكان البد من التذكير علد ابراي النظريات التي ظهرت فـي العـالم ومـن اهمـا نظريـة تومـاة مـارثوة التـي

اكـدت علـد ان التيايــد فـي عــدد السـكان يتوقـ

بالدرجـة االولــد علـد التيايــد فـي وســابل العـي  ،والســكان يتيايـدون وفــو

متواليـة هندسـية وقــدرتهم علـد االنجـاب اكثــر مـن انتــاج ضـروريات الحيـا  .وهنالــك عوامـل اجتماعيـة يتــاثر بهـا الســكان
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ويمكن اعتبـار هـذا االتجـاه تحـت عنـوان النظريـات االجتماعيـة ومـن الـذين اسـهموا فـي هـذا المجـال نظريـة هنـري جـورج
ونظرين ديمون ،كارسوندرة ،كارل ماركة.37

اجرت ويار التجار العراقيـة احصـابية بلـغ سـكان العـراو فيهـا ( )23471111نسـمة واظهـرت الـويار هـذا االحصـاء مـن

حصــرها للمســـجلين بنظـــام البطاقــات التموينيـــة المويعـــة علــد المـــواطنين للعـــام  .2115وان عمليــات صـــر البطاقـــات
التموينية المويعة علد المواطنين للعـام  .2115وان عمليـات صـر البطاقـة التموينيـة بـملت العابـدين الـد العـراو بعـد

سقوط النظام وبمولوا بالبطاقة التموينية .ولنمخذ اعداد السكان قبل عام  ،2113لنالحظ الترير فـي اعـداد سـكان مدينـة

خـانقين عبــر الفتـرات التمريخيـة الســابقة مــن الجــدول ( )0يتضـ ان عــدد ســكان مدينــة خـانقين بلــغ عــام  0734حـوالي
( )2711نسمة وايداد هذا العدد الد حوالي ( )01045نسمة عام  0747أي بمعدل نمـو قـدره ( )%0.3وبييـاد قـدرها
( )0245نسمة عن التعداد السابو وايداد هذا العدد عام  0757ليصل الد ( )05177نسـمة وبمعـدل نمـو قـدره ()%4
وهي يياد ناجمة عن مجموعة من العوامل السياسية واالقتصادية واالجتماعية.

أما في عام  0775ارتفع العدد ليصل الد ( )234772نسمة أي بمعدل نمو قـدره ( )%5.7أي بييـاد قـدرها ()2374

نسمة علما ان هذه اليياد التقابلها ييـاد فـي اعـداد الوحـدات السـكنية نتيجـة اسـباب عديـد سـاهمت فـي ييـاد مبـكلة
السكن في المدينة اما في عام  0777ايداد عدد سكان مدينة خانقين وبلغ ( )27027نسمة بمعدل نمو قـدره ()%0.2
مع بقاء مساحة المدينة نفسها أما في تعداد عـام  0727فقـط انخفـض اعـداد سـكان المدينـة بحـوالي ( )00151نسـمة

عن برداد عام  0777والسبب يرجع الد عامل التهجير سواء الد داخل البالد او خارجه.
جدول رقم ()0

يمثل ترير عدد سكان مدينة خانقين بين عام  0734حتد عام 2117
ت

السنة

عدد السكان

معدل النمو

مقدار اليياد

.0

0734

2711

-

-

.2

0747

01045

0.3

0245

.3

0757

05177

4

4730

.4

0775

23472

5.7

2370

.5

0777

27027

0.2

5755

.7

0727

02177

انخفض العدد -4.7

-00151

.7

0777

27371

4.7

00223

.2

2117

77740

7.7

51320

المصادر

 .0طه الهابمي وفصل جررافية العراو ،مطبعة المعار برداد.045 ،0737 ،

 .2اللملكة العراقية ،ويار الب ون االجتماعية ،مديرية النفوة العامة ،احصاء عام  ،0747ج 0برداد.0754 ،
 .3ويار الداخلية ،مديرية النفوة العامة ،المجمو االحصابية لتسجيل ،عام ،0757م،2ج،5ديالد،ص.73
 .4ويار الداخلية ،مديرية النفوة العامة ،نتابج برداد  ،0775محافظة ديالد.
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 .5الجمهورية العراقية.
 .7الجمهورية العراقية ،ويار التخطيط ،الجهاي المركيي لالحصاء ،نتابج برداد  ،0727محافظة ديالد.
 .7الجمهورية العراقية ،ويار التخطيط ،الجهاي المركيي لالحصاء ،نتابج برداد  ،0777محافظة ديالد.
 .2ويار التجار  ،بطاقات تموينية غير منبور لعام .2117

جدول رقم ()2

يوض عدد سكان خانقين حسب البطاقة التموينة
السنة

عدد العوابل

عدد االفراد

عدد االطفال

المجمو الكلي للسكان

2113

2742

53032

712

54141

2114

01124

55374

770

57355

2115

03214

70527

0041

72777

2117

05327

72707

0025

77740

2117

05777

20433

57

20472

2112

23174

007237

374

007711

(مع سكان الري )

(نحصاء خانقين)

2117

23425

2101

27571

(نحصاء خانقين)

المصدر /الجدول من اعداد الباحث باالعتماد علد بيانات مركي تموين خانقين ،بيانات غير منبور
من خالل مالحظة الجدول اعاله وتحليلها تبين مايلي-:

 .0معدل عدد افراد االسر الواحد هي  5افراد علد االغلب.

 .2حصلت ييادات في عدد االفراد بصور واضحة وكمايلي-:
أ .اليياد في عام  2114بلرت  2305نسمة.

ب .اليياد في عام  2115بلرت  07304نسمة.
ج .اليياد في عام  2117بلرت  7172نسمة.

د .اليياد في عام  2117بلرت  0750نسمة.
ه .اليياد في عام  2112بلرت  3712نسمة.
و .اليياد في عام  2101بلرت  3035نسمة.

يتض بمن اليياد مضطربة عن النمو الطبيعي وانما هنالك عامل اخر اثر ببكل كبير علد هـذه الييـادات اال وهـو عامـل

الهجر ويمكن تفسير التباين في اليياد خالل السنوات ( )2114-2113كمايلي-:

 .0اليياد التي حصلت عام  2114هي بسبب عـود الكثيـر مـن العوابـل الكرديـة التـي تسـبو وان تـم ترحيلهـا الـد
منــاطو الوســط والجنــوب مــن الع ـراو ،وبعــد ذلــك بــدأت الييــاد تــيداد فــي عــام  2115وذلــك نتيجــة للعمليــات
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االرهابية في العراو مما اضـطر الكثيـر مـن السـكان للهجـر الـد مدينـة خـانقين حيـث كانـت تـنعم باألمـان وهكـذا
استمرت هجر السكان ببكل عام الد المدينة حتد بلرت اليياد ذروتها فـي عـام  2112بعـد ان تـم مـن مبلـغ

عبر ماليين دينار كتعويض للعوابـل الكرديـة المرحلـة وفـو المـاد  041مـن الدسـتور العراقـي ممـا بـجع كثيـر
من السكان القدماء بنقل بطاقاتهم التموينية الد خانقين.

 .2ونظ ار لليياد الكبير في اعداد السكان فقد اثرت علـد اسـعار العقـارات ،ولـم تـتمكن المدينـة مـن اسـتيعاب العـدد
الهابل القادم للمدينة مما ادر الد استحداث مناطو سكنية فـي ضـواحي خـانقين كمنطقـة بانميـل وامـام عبـاة

وبختياري االولد والثانية ومناطو اخر تجاو اي علد حدود البليدية للمدينة.

لقد مرت مدينة خانقين بعميلة ترير ديموغرافي قوي خاصة بعد اخماد الثور الكردية عـام  0775والتـي ادت الـد حركـات
ســـكانية ســـواء مـــن الهجـــر او الهجـــر القســـرية والترحيـــل ،وكثيـــر مـــايق

تـــوفر االرقـــام والبيانـــات الخاصـــة بـــالتريرات

الديموغرافيــة كعقبــة امــام طريــو دراســة حجــم ونمــو الســكان وتــوييعهم المكــاني مثلمــا يصــعب فــي الدراســات ذات العالقــة

كخصابص السكان .خانقين41هـي واحـد مـن تلـك المنـاطو التـي كانـت عرضـة للمتريـرات الديموغرافيـة .لـذلك يتضـ ان
المجينة بهدت تذبب واضحا في اعداد سكانها ،وذلك نتيجة لعدد من العوامل الببرية مـن ابريهـا النظـام السياسـي الـذي

كان يسيطر علد العراو من عام  0757وحتد عام .2113

ففي المد مابين ( )0757-0747ايداد عـدد السـكان بحـوالي ثالثـة اضـعا

المـد ( )0747-0734ممـا اثـر ايجابيـا

علد ييادات معدالت النمو لهذه المد حتد بلرت نسبة ( )%4للمد المذكور انفا.

وفـي عــام  0775بـهد الســكان فيهـا ييــاد واضـحة ،وهــذه الييــاد فاقـت الييــاد السـابقة بالضــع

وذلـك نتيجــة واضــحة

لطبيعة نباطات هذه المدينة وتحديدا النباطات التجارية والترفهية وذلك بسبب موقعها الجررافي االستراتيجي.
وهكذا استمر سكان خانقين باليياد رغم كل الظرو

التي مر بها اذ بلغ عـددهم عـام  0777بحـوالي ( )27027نسـمة

أي بيياد قدرها ( )5755نسمة عن التعداد السابو ،ان هذه اليياد التي طرأت علد سـكان المدينـة هـي ييـاد التعكـة
الواقــع الســكاني للمدينــة اذ ماعلمنــا ان المدينــة تعرضــت فــي هــذه المرحلــة بمحــداث تاريخيــة متمثلــة بعمليــات التهجيــر

والترحيل للسكان االصليين ومجيء اناة اخرين من المحافظات االخر  ،ان هذه السياسة التي اتبعت في مدينـة خـانقين
كانت تهد

الد عملية التريير الـديموغرافي للسـكان فـي مثـل هـذه المنـاطو الحدوديـة المهمـة ،ورغـم كـل هـذه المتريـرات

نجد في هذه المرحلة ان ما هجر كان اكبر بكثير مـن الـداخلين للمدينـة وهـذا ماعكسـته التعـدادات السـكانية ومنهـا تعـداد

عام  0777وهكذا مر علد سكان مدينة خانقين ظرو

اقتصادية واجتماعية وسياسـية وديموغرافيـة فـي غايـة الصـعوبة

حيث تجسدت هذه الصعوبات باالضافة الد التهجير بعامل اخر هو االمتنا عن تعيين اهل المدينة في مختل

الوظاب

في المدينة ،مما اصب يمثل عامل طـرد اخـر ببـكل غيـر مبابـر لسـكان المدينـة عـن مـدينتهم االمـر الـذي انعكـة علـد

االوضــا االقتصــادية والنفســية للســكان .وهــذا االســلوب حــدد امكانيــة النمــو الــديموغرافي للســكان فــي هــذه المدينــة ،وان
طبيعــة المنطقــة فرضــت علــد ســكانها التوجــه وبكثافــة عاليــة الــد المــدارة بســبب االمكانيــات الضــعيفة والمعتمــد علــد

اليراعــة الديميــة وييــاد فعاليــة النبــاطات االخــر ومنهــا التجاريــة والترفيهيــة ،وهكــذا ظهــرت بصــور واضــحة فــي ارتفــا
نسبة المتعلمين في المدينة مع وجود اقدم المدارة االبتدابية فيها بالمقارنة مع مدن المحافظات االخر .
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االبــر  .40مــن حيــث

النواحي التربويـة والثقافيـة فـي المدينـة .امـا تعـداد  0727فقـد كـان أسـوء المراحـل التاريخيـة التـي مـر بهـا سـكان مدينـة

خانقين اذ انخفض فيها عدد سكان المدينة حتـد بلـغ ( )02177نسـمة أي اقـل مـن التعـداد السـابو بحـوالي ()00151

نسمة وبمعدل نمو بلغ ( ،)-4،7الس ال هنا يطر نفسه اين موقع سكان مدينة خانقين من اليياد الطبيعيـة والتـي هـي
عملية طبيعية ثم اين موقعها من الهجر الداخلية ،ان االجابـة علـد هـذين السـ الين يكبـفان بكـل وضـو حجـم المبـكلة

التي تعرض لها سكان هذه المنطقة التي تحولت فيها خانقين من المدينة بالمرتبة االولد بين المدن الد المرتبة الرابعة.

ان هذه االرقام توض المباكل التي تعـرض لـه السـكان ادت الـد انخفـاض كبيـر فـي اعـداد سـكانها بسـبب عامـل الهجـر

القسرية منها الطوعية ،ويبكل اعداد المهاجرين من خانقين نسـبة كبيـر مـن المهـاجرين الـد السـويد و النـرويج والـدول

االوربية االخر .

أما تعداد عام  0777والذي يعد مكمال للمد السابقة اظهرت ببكل واضـ ان سـكان مدينـة خـانقين بطبيعـتهم المعروفـة

للجميع بالمستو الثقـافي واالجتمـاعي واالقتصـادي والعلمـي اليمكـن ان يكتـب لهـم المـوت فقـد ضـمدت السـكان جـراحهم،

عن طريو يياد االنجاب وتحمل المباكل واالوضا الصعبة حتد بلـغ عـدد سـكانها حـوالي ( )27371نسـمة أي بييـاد

قدرها ( )00223نسمة بالمقارنة مع المد السابقة التي انعكة ايجابيا علد معدالت النمـو التـي بلرـت للمـد (-0727
 )0777ح ـوالي ( )%4،7وعنــد مقارنــة اعــداد ســكان المدينــة بــالفتر مابعــد ســقوط النظــام الســابو نجــد ان هنــاك تري ـ ار
واضحا وسريعا ط أر علد سكان المدينة حيث بلغ عدد سكانهم عام  2117هي ( )27371نسمة.
والمعرو

ان مصادر اليياد السكانية في هذه المرحلة تجلت فـي الهجـر المعاكسـة الـد مدينـة خـانقين مـن قبـل سـكانها

االصليين المرحلين سابقا الد المحافظات االخر من العراو.
ومن المناطو المجاور بسبب الظرو

االمنية واالقتصادية واالجتماعية للمدينة واصبحت بمثابة عوامل الجذب السكاني،

باالضافة الد يياد الوالدات وقلة الوفيات االمر الذي جعل اعـداد سـكان مدينـة خـانقين تصـل الـد ( )42377نسـمة فـي

نهايــة عــام  2112وخيــر دليــل علــد مــد الييــاد الســكانية التــي طـرأت علــد هــذه المدينــة هــي التوســع المســاحي التــي
بهدتها الحدود البلدية للمدينة واستحداث احياء سكنية جديد في ضواحي المدينة.

ثانيا -:التوييع من حيث اعداد السكان وكثافتهم علد اساة المحالت السكنية.

ان منطقة الدراسة سكانها ال يتويعون علد احيابهم السكنية بمنتظام حالها حـال ايـة مدينـة او مجتمـع فـي العـالم ويـرتبط
ذلك بعدد من العوامل الطبيعية واالقتصادية واالجتماعية والسياسية  ....الط .والتي يختل

من مكان الخر.

كل منها فـي أهميتـه النسـبية

والكثافة عـي العالقـة بـين عـدد السـكان فـي منطقـة مـا مـع المسـاحة الكليـة لتلـك المنطقـة أي انهـا يتعامـل مـع عنصـرين

احدهما مترير وهو السكان واالخر ثابت وهي المساحة.
الكثافة الحسابية = محمو عدد السكان في منطقة ما

المساحة الكلية لهذه المنطقة
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وان كثافة السكان الخام اليعبر عن عالقات وظيفية بين السكان والمساحة التي يبرلونها ومن ثم فهي ذات اهميـة قليلـة

في دراسة العالقات بيم السكان والموارد42

يتكون خانقين (الحضر) من مجموعة من المحالت السـكنية منهـا قديمـة ومنهـا اسـتحدثت مـ خ ار او توسـعت ممـا جعلهـا
ينبطر الد جيبين او أكثر.

جدول رقم()3

الكثافة السكانية حسب المناطو السكنية43
ت

اسم المحلة السكنية

عام 2117

المساحة (كم)2

.0

اغا وخليفة

753

1،23

.2

جلو

527

1،12

.3

عبد اهلل بيك

0471

1،27

.4

تيلخانة

754

1،07

.5

بابا كوبري

0045

1،17

.7

الميرعة

3325

1،31

.7

اسبارطة

274

1،07

.2

الحميدية

0474

1،02

.7

توله فرو

االولد

2111

1،51

.01

توله فرو

الثانية

2412

1،35

.00

حي العمال

2445

1،31

.02

حي المعلمين

473

1،41

.03

المحطة

215

1،21

.04

حي ريكاري االولد

2174

1،41

.05

حي ريكاري الثانية

2277

1،21

.07

ايادي بان

0304

1،71

.07

ايادي خوار

752

1،31

.02

درو

357

1،17

.07

بهيدان

775

1،22

.21

اوباره+بمعة الماء مع السجاد

0205

1،75

.20

خبات (حي البرطة)

0551

1،75

.22

الملعب)

337

1،45

0551

1،25

.23

يكيتي (خل

دار كوناره
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.24

اركوايي

0724

1،37

.25

امام عباة

2274

0،75

.27

ملك باه االولد

0025

1،70

.27

ملك باه الثانية

227

1،72

.22

كاريي بان

731

1،41

وعموما يتم تقسيم مناطو الكثافة السكانية كما يلي-:

 .0مناطو مرتفعة الكثافة السكانية.

 .2مناطو متوسطة الكثافة السكانية.
 .3مناطو محدود الكثافة السكانية.

وبناءا علد ماسبو ذكره فيمكن تقسيم المحالت السكنية في مدينة خانقين الد االنوا الثالث المذكور أعاله-:

 .0مناطو مرتفعة الكثافة السكانية.

وهي المناطو التي تييـد فيهـا نسـبة السـكان عـن اكثـر مـن ( )%04مـن مجمـو سـكان المدينـة وتمثـل منـاطو الثقـل
السكاني وذلك السباب عديد منها تبكل مركي المدينة او قربها من المركي ،وتتميي هذه المناطو بمسـترالل بـوارعها

االمامية كمناطو تجارية ويعمل أكثر السكان في المدن الحر والصيرفة والتجار بمنواعها وتتميـي مورفولوجيهـا بصـرر
المساحة والبناء البرقي في معضمها باستثناء بعض االسـتحداثات والتصـاميم الجديـد التـي اضـفت نوعـا مـن التريـر

عليها ،وتتراو مساحة العقار من  011الد  211م 2علد االغلب ،وهي بيوت قديمة فـي معضـمها ،وتتميـي بوجـود
ايقة وبوار داخلية ضيقة ،وتخلوا من الحدابو المنيليـة فـي اكثرهـا ،وتتميـي بوجـود فضـاءات كسـاحات لعـب االطفـال

وسط االحياء السكنية وتبمل هذه الفبة المناطو التالية (عبد اهلل بك،الميرعة ،الحميدية ،وتيلخانه)

 .2مناطو متوسطة الكثافة السكانية.

وتبمل المناطو التي تييد فيها نسبة السكان عن اكثر من ( )%00من مجمو سكان مدينة خانقين ،وهـي المنـاطو
التي تقع الد الخل

من االحياء السكنية المذكور في النو االول .وتتميي هذه المناطو بقدم بيوتها أيضا مع بعـض

التريرات المستحدثة والبوار في بعض هذه المناطو اعرض من سابقها وقريبة من مركـي المدينـة وهنـاك تبـابه مـن
حيث مورفلوجية هذا النو مـع مورفلوجيـة النـو االول باسـتثناء حـي المعلمـين التـي اسـتحدثت فـي بدايـة السـبعينات

وبمساحة 711م 2وكذلك حي العمال التي تختلفان عن المناطو االخر في بعـض انمـاط البنـاء وذلـك بوجـود حديقـة
امامية خاصة في كل مسكن في حي المعلمين ومن اهم االحياء التي تصن

كوبري ،اغا وخليفة ،حي العمال وحي المعلمين).

ضمن هذا النو هـي (االسـبارطة ،بابـا

 .3مناطو محدود الكثافة السكانية.

وهي المناطو التي يمثل سكانا نسبة أكثر من ( )%74من مجمو سكان المدينة ،ويعود السبب الد أكبر المسـاحات

التي يبرلها المحلة السكنية .كما ان العقار نفسها ذات مساحة تتراو ( 711-251م )2واحيانا اكثر من ذلك.
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عـن المنطقتـين السـابقتين مـن الناحيـة المورفولوجيـة واغلـب هـذه االحيـاء حديثـة التكـوين وان

معظم الدور مبنية من الطابوو والسمنت ويحتوي علد حديقة امامية سـواء كانـت صـرير او كبيـر  ،وان اكثـر االبنيـة
هي من النو الرربي ،وبعضها كانت خارج حـدود البلديـة فـي وقـت سـابو ومـن ثـم اصـبحت ضـمن حـدود البلديـة مـن

خالل التوسعات التي قامت بهـا البلديـة علـد حـدودها وتضـم هـذه الفبـة بقيـة المنـاطو والتـي تبـمل (داره كونـاره ،يـه

كيتي ،ريكاري االولد والثانيـة ،تولـه فـرو

االولـد والثانيـة ،خبـات ،ايادي بـان وخـوار ،درو ،بـهيدان ،بانميـل ،امـام

عباة ،ملك باه ،اركوايي ،بختياري).

ثالثا -:التركيب النوعي لسكان مدينة خانقين

ان ســكان ايــة مدينــة او منطقــة ينقســم الــد قســمين ذكــو ار سواناثــا مــع تفــوو بســيط لالنــاث علــد الــذكور فــي الظــرو
االعتيادية فعدد والدات الذكور هي اعلد من عدد والدات االناث ،غير ان معـدالت وفيـات الـذكور هـي اعلـد فـي مختلـ

االعمار والسيما في االعمار االولد من الوالد .

وان التواين النوعي للسكان يصيبه نو من عدم التواين سـواء لصـال االنـاث او لصـال الـذكور بحسـب الحـاالت .انظـر

الــد الجــدولين ( )4و( ،)5وهــذا التبــاين نــاتج عــن مجموعــة مــن العوامــل الببــرية والطبيعيــة وتبــمل العوامــل الببــرية
السياسية واالقتصادية واالجتماعية وبالنسبة الد منطقة الدراسة في مدينة خانقين هناك تباين واض فـي اعـداد

الظرو

الذكور واالناث في المدينة فعلد سـبيل المثـال نسـبة النـو بلرـت للفتـر سـنة  )012،4( 0747ذكـر لكـل ( )011انثـد،
وفي عام  0757حيث ايدادت نسبة النو حتد بلرت ()017،7

44

ومـن خـالل مـاذكر انفـا نجــد بمنـه يبـكل عامـل مـ ثر علـد نسـبة النـو علـد مجمــو سـكان المدينـة وبصـورها المختلفــة.

وحسب تقديرات عام  2114فقد تبين بمن نسبة الذكور اعلد من نسبة االناث وكـذلك الحـال فـي عـام  2117بـمن هنـاك

عدم التواين بين النوعين .وتتمثر نسبة النو في منطقة الدراسة بعوامل عد أهما-:

 .2الهجر المرادر للذكور الد خارج خانقين خاصة في يمن النظام السابو وحتد بداية عام  ،2113والـذكور هـم اكثـر
قدر من االناث وكان سبب هجر الذكور من المدينة بسبب سياسة النظام السابو.

 .3تباين معدالت الوفيات بالنسبة لكال الجنسين في االعمار المختلفة.
جدول رقم ()4

نسبة النو في مدينة خانقين حسب عدد الوالدات (للسنوات من  0777الد 45)2101
ت

السنوات

ذكور

اناث

المجمو

.0

0777

747

711

0747

.2

0772

713

237

0741

.3

0777

771

777

0727
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.4

2111

701

0071

0711

.5

2110

0112

752

0771

.7

2112

714

704

0302

.7

2113

401

472

272

.2

2114

445

527

0132

.7

2115

777

713

0277

.01

2117

0125

717

0734

.00

2117

0150

712

0757

.02

2112

0454

0445

2277

.03

2117

0221

555

0235

.04

2101

774

255

0747

02323

01271

23273

المجمو الكلي

جدول رقم ()5

نسبة النو في مدينة خانقين حسب عدد الوفيات (للسنوات من  0777الد 47)2101
ت

السنوات

ذكور

اناث

المجمو

.0

0777

012

014

217

.2

0772

77

012

072

.3

0777

010

015

217

.4

2111

014

77

211

.5

2110

24

77

020

.7

2112

73

27

071

2113

72

27

077

.7

2114

74

77

070

.2

2115

022

012

277

.7

2117

025

022

247

.01

2117

070

074

345

.00

2112

002

215

307

.02

2117

045

003

252

.03

2101

034

011

234
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 .3الحروب التي تـ دي الـد ييـاد كبيـر فـي وفيـات الـذكور ،وخاصـة خـالل الحـرب العراقيـة االيرانيـة باالضـافة الـد ذلـك
كانــت مدينــة خــانقين تتعــرض للقصـ

مــن قبــل المدفعيــة االيرانيــة وتـ دي الــد مقتــل المــدنيين نســاءا ورجــاال وكانــت

المجينة تتعرض الد الترحيل القسري للسكان الـد منـاطو اخـر مـن الـبالد ،وتظهـر فـي حالـة الحـروب ارتفـا نسـبة

االناث الد الذكور ،واذا كانت الهجر وافد ترتفع نسبة الذكور الد االناث ،واذا كانت الهجر مرادر فمن العكـة هـو

الصحي أي ترتفع نسبة االناث وتنخفض مسبة الذكور.

وان لدراسـة نسـبة النـو تـاثير كبيـر فـي بيـان عــن الجوانـب االقتصـادية واالجتماعيـة وذو تـمثير مبابـر فـي التريـرات

الديموغرافية ،يتمثر هو بدوره ايضا بتلك المتريرات الناتجة عن حاالت الوالد او الوفا وبالظرو

الحروب.

االجتماعية كالهجر او

ويعبــر عــن التكــوين النــوعي بنســبة الــذكور الــد مابــة انثــد ،وتعــر هــذه النســبة بنســة النــو ) (Sex Ratioوتحتســب

للسكان عامة ،وتتجلد أهمية هذه الدراسة لحد ما في تصوير قدرات السكان وكفايتهم االنتاجية.
النتابج

توصل البحث الد عدد من النتابج التالية-:

 .0ان المدينة قديمة في التاريط وسكنها الببر منذ فترات يمنية طويلة في التاريط.
 .2وجود ترير كبير جدا ط أر علد سكان المدينة عام  2117بالمقارنة مـع اعـدادهم فـي تعـداد عـام  0777وبلرـت
ييـاد كبيـر حـوالي ( )05471نســمة بالمقارنـة مـع الفتــر السـابقة .وهـذا نـاجم عــن طبيعـة الظـرو
التي كانت تمر في العراو وبالتحديد مدينة خانقين.

السياســية

 .3اتبا سياسات الترحيل والتهجير القسري لسكان مدينة خانقين في الفترات السابقة ممـا اثـرت علـد حجـم سـكان
المدينة.

 .4معدالت النمو السكاني كانت متباينة مابين فتر واخر وهي ناجمة عن المتريرات السابقة.
 .5وبالنسبة للفبات العمرية متباية ايضا من فتر الد اخر .

 .7والمالحظ ايداد عدد سكان مدينة خانقين ببكل كبير بعد احداث عام  2113وذلك بسبب عود المهجرين منهـا

والمبـردين االمــر الـذي اد الــد اســتحداث محـالت ســكنية عديــد فـي المدينــة الســتيعاب االعـداد المتيايــد مــن

السكان.

 .7ان اكثر سكان المدينة هم من الموظفين ،ويمارسون مهنة التجار واعمال حر وغيرها.
 .2وبسبب استقرار الوضع االمني في المدينة ستبهد تقدا كبي ار ويياد في اعداد السكان للفترات اليمنية المقبلة.

 .7عدم حدوث أي ترير في حدودها البلديـة حتـد عـام  2113بينمـا تريـر عـدد سـكانها سـلبا بسـبب عامـل الهجـر
المستمر سواء للخارج او الد الداخل.
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الهوام
.2

.3
.4

.5

1

0

0
0

0

Trewatha, Glent. (953) The cas of population Geography, Annds of the
)Association of American Geography (43) p.p. (71-79

1.

محمد جليل بندي الرويبياني ،خانقين في التاريط ،مطبعة (هه وال) السليمانية  ،0777ص.237

المصدر نفسة ،.ص .243
جمال بابان ،اسماء المدن والمواقع العراقية الجيء االول برداد .0177

محمد جميل الرويبناني في مصدر سابو ص .237

 0 .7عبد اهلل العلياوي ،كوردستان في عهد المرول دراسة في التاريط السياسي  2115السليمانية ،ص .77
 0 .7عباة العياوي ،تاريط العراو بين احتاللين الجيء السابع مطبعة التفيض االهلية برداد.0737،435 ،

.2
.7

0

عبد الرياو محمد أسود ،موسوعة العراو السياسية ،المجلد الثاني ،الدار العربية للموسوعات ط،0بيروت

0

د.كمال مظهر احمد ،دور البعب الكردي في ثور العبرين العراقية مطبعة الحوادث ،برداد،0772 ،ص.007

،0727ص .357

 0 .01جوردن ايست ،الجررافية توجه التمريط ،ترجمة جمال الدين الدناصوري ،دار الهالل القاهر  ،بدون سنة طبع ،ص20
 0 .00د .خليل اسماعيل محمد ،الكرد الفيليون وحركة التحرر الكردية ،مجلة كوالن العربي ،اربيل ،العدد ( )77سنة .2112
 0 .02أكرم يينل الصالحي ،نمو السكان في العراو بين  ،0771-0757اطروحة دكتوراه ،جامعة برداد  ،0772غير منبور .
 0 .03جاسم محمد الخل  ،جررافية العراو ،معهد الدراسات العربية العالمية ،ط ،2القاهر .0775
.04
.05
.07
.07

0

خليل اسماعيل محمد ،قضاء خانقين ،دراسة في جررافية السكان مطبعة العاني -برداد .0777

0

د .خليل اسماعيل محمد ،منطقة التخصر الحدودية بين العراو وايران ،اربيل ،مطبعة كريستال .0777

0

محمد حسن بالم  ،الجررافية العسكرية ،الطبعة الثانية ،مطبعة االرباد برداد .0777

0

0

نوري بطرة ،الص ار علد نفط خانقين وكركوك كجلة (متين) العدد ( )015ط.2111 ،0

 .02المصدر نفسه،ص 071
.07
.21
.20
.22
.23
.24
.25

0
0

محمد حسن بالم  ،الجررافية العسكرية ،الطبعة الثانية ،مطبعة االرباد برداد ،0777ص .070

وفيو حسين الخباب وأخرون ،الموارد المابية في العراو ،مطبعة جامعة برداد .0723

0
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محمد جميل بندي الرويبياني ،مدن كردية قديمة ،مطبعة هه وال ،السليمانية .0777

 .27محمد جبل بندي ،المصدر نفسه ،ص.241

 0 .27اعتماد المعيار نفسه واستناد الد حجم السكان وتوقعات الحجم في مدينة خانقين نجد ان حاجة السكان

المابية في اليوم الواحد بالرالون هي في عام  )2573077( 0777وفي عام  )3173212( 0727وفي

عام  )3772212( 0777وفي عام  )3273552( 2111وهكذا تيايد مستمر.
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 0 .27ويار الري ،التقرير السنوي ( )0775-0774مدير مباريع الري والبيل العامة ،الفصل الثاني (مباريع
الري والبيل) غير منبور ،ص.4

 0 .31خليل اسماعيل محمد ،قضاء خانقين ،دراسة في جررافية السكان ،مطبعة العاني ،برداد ،مطبعة العاني،ط،0
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العالمية ،مطبعة لجنة البيان العربي ،القاهر  ،0770ص .72
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عبد المطلب االمين ،مبادئ السوو والجررافية العسكرية -مطبعة الجي

برداد.

جمال حمدان ،في العالقة بين السكان والتضارية ،مجلة كلية االداب جامعة القاهر مجلة  ،07الجيء االول ،القاهر .0757

(The R.M pasons Engineering Co. Ground Water of iraq, Vol.12 Baghdad 1957, .35
)P:20
 0 .37هستو ،مصدر سابو ،ص.32
.37
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هارولدورن ،النمو السكاني في العالم مترجم ،م سسة فرانكلين ،القاهر  ،بدون تاريط.

 .32فيدال دي البال  ،اصول الجررافية الببرية.
.37
.41
.40
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محمد أمين يكي ،خالصة تاريط الكرد وكردستان ترجمة ،محمد علي نموني ،مطبعة صال الدين برداد .0773
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صال الدين فيتولي انور ،تعريب قضاء خانقين من منظور جيوسياسي ،مركي الدراسات الكردية السليمانية .2112

د .خطاب صكار العاني ،جررافية العراو ،ارض وسكان وموارد طبيعية.

 0 .43باالعتماد علد البطاقة التموينية ،وخارطة التصميم االساة لبلدية خانقين
 0 .44االرقام ممخوذ من جداول متفرقة ومن احصابيات لسنوات مختلفة
 0 .45مستبفد خانقين /سجالت الوالدات
 0 .47مستبفد خانقين /سجالت الوفيات
المصادر
)Trewatha, Glent. (953) The case of population geography, Anndos of the association of American (43
p.p 71-79.
 - 2محمد جليل بندي الرويبياني ،خانقين في التاريط ،مطبعة (هه وال) السليمانية .0777
 - 3جمال بابان ،اسماء المدن والمواقع العراقية الجيء االول برداد .0177

 - 4عبد اهلل العلياوي ،كوردستان في عهد المرول دراسة في التاريط السياسي  2115السليمانية.
 - 5عباة العياوي ،تاريط العراو بين احتاللين الجيء السابع مطبعة التفيض االهلية برداد.0737 ،

 - 7عبد الرياو محمد أسود ،موسوعة العراو السياسية ،المجلد الثاني ،الدار العربية للموسوعات ط،0بيروت .0727
 - 7د.كمال مظهر احمد ،دور البعب الكردي في ثور العبرين العراقية مطبعة الحوادث ،برداد.0772 ،

 - 2جوردن ايست ،الجررافية توجه التمريط ،ترجمة جمال الدين الدناصوري ،دار الهالل القاهر  ،بدون سنة طبع.
 - 7د .خليل اسماعيل محمد ،الكرد الفيليون وحركة التحرر الكردية ،مجلة كوالن العربي ،اربيل ،العدد ( )77سنة .2112
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- 05محمد حسن بالم  ،الجررافية العسكرية ،الطبعة الثانية ،مطبعة االرباد برداد .0777
- 07وفيو حسين الخباب وأخرون ،الموارد المابية في العراو ،مطبعة جامعة برداد .0723
- 07مهدي الصحا  ،الموارد المابية في العراو وصيانتها من التلوث منبورات ويار االعالم ،برداد .0777
- 02احمد سوسة ،فيضانات برداد ،القسم الثاني ،مطبعة االديب ،برداد .0773

- 07احمد سوسة ،تطور الري في العراو ،منبورات مجلم المعلم الجديد مطبعة الفصين ،برداد .0747
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- 25جاســم محمــد خل ـ  ،محــاظرات فــي جررافيــة العـراو الطبيعيــة واالقتصــادية والببــرية معهــد الدراســات العربيــة العالميــة -مطبعــة لجنــة البيــان
العربي ،القاهر .0770

- 27عبد المطلب االمين ،مبادئ السوو والجررافية العسكرية -مطبعة الجي

برداد.

- 27جمال حمدان ،في العالقة بين السكان والتضارية ،مجلة كلية االداب جامعة القاهر مجلة  ،07الجيء االول ،القاهر .0757
- 22هارولدورن ،النمو السكاني في العالم مترجم ،م سسة فرانكلين ،القاهر  ،بدون تاريط.

- 27محمد أمين يكي ،خالصة تاريط الكرد وكردستان ترجمة ،محمد علي نموني ،مطبعة صال الدين برداد .0773
- 31صال الدين فيتولي انور ،تعريب قضاء خانقين من منظور جيوسياسي ،مركي الدراسات الكردية السليمانية .2112
- 30خضير عباة العياوي ،هذا هو لواء ديالد ،الم سسة العامة للصحافة والطبعة ،دار الجمهورية ،برداد .0777
- 32د .خطاب صكار العاني ،جررافية العراو ،ارض وسكان وموارد طبيعية.

Summary of the search
Khanaqin city population in years 2003-2010 study of population geography
The importance of population study can't be limited being only the source of all social
aspects, but also for their strategical affects in political and economical aspects.
So the direction of growth and diminishing of population should be known. So far
thelabor forces depend on the number of population and its density. And also
theproduction size, its quality, market and aim study depend on the correct
scientificbased which by carrying it out ensure a better life for every member of
population.
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The aim of this study is to focus the light show the number of population and
theirgeographical distribution and showing their density due to different position
inkhanaqin city.
The search included the number of population through the years before 2003 to
knowor make a comparison and for knowing the causes of increasing and diminishing
ofnumber of population city.
Khanaqin city has a lot of characteristics which made it an important area and has
aspecial importance comparing with the other administrative units in Diyala province.
From its geographical and strategical position being close to Iraq-Iran border
fromone side and looking over two mountainous and plains in addition to that
thetraditional importance of the main road which connects Iraq with Iran.
Then theimportance of having metal sources likes oil. The search also talks about
thehistorical description of Khanaqin city and it shows the geographical facts for
thestudy area.
Besides the study of its water resources and its source and showing the
influencedfactors on distribution of the population in the city, and assigning the time
stages forthe number of population in Khanaqin city up to 2010.Besides the population
distribution, their numbers and density according to living quarters and mentioning the
typical structure for population in Khanaqin city.
Showing the results of the study.
Finally and since the population is the main axe which the other aspects goes
around,and starting from this point, this search focus the light on the number of
Khanaqincity population due to changes which had witnessed.
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