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العدد الحادي واالربعون

التباين المكاني لتوزيع السكان في قضاء بلدروز
للمدة ()7881-7891
م0م 0شروق عبد االله حسين
جامعة ديالى  /كلية التربية

المقدمة :
الحمد هلل رب العالمين والصالة والالالةع ى الي الاليدحا محمالد وى الي حلال وصالح
وال ع أجمعين  ,إما عد .
اه الالاع الجف ار يال الون ال ال د ارال الالة او ي الالا الال الالمان مح الالن أم الالد عي الالد م الالن الالة اهام الالام ع
د ارالالالة الاعاىال

الالين اوحالالالان وال ييالالة الاال يعالالي

ي الالا وتالالد حالالا ىالالن هالالنا الاعاىال ىالالدد

من المافيرات الالماحية والا مالن أ ر هالا الا الاين ال ة يعالة العةتالة الين حجالع الالالمان
وحموه من حاحية و ين حجع اوحااج وحموه من حاحية أ رى .
ويشالالم الاو يالالا الممالالاح حقةالالة ال دايالالة والح ايالالة اف د ارالالالة جف ار يالالة ويعالالد ةالالو م مالالة
لع الالع ة يعالالة ال ال وا أف الالاهر ,والاو يالالا يعح ال ارايالالب أو اح الاليع ال الالاهر مماحيالالا,وهالالنا
الاراي الالب الالدوره ال الالول يعةال ال

المحصال ال ة حمة الالا اص الالا,وه الالنا يعحال ال أن الاو ي الالا يم ال ال

الصال الالور الحاليال الالة أو الح اييال الالة لمجموىال الالة مال الالن العةتال الالات ياراال الالب ى ي ال الالا موتال الالا ال ال الالاهر
وحجم ا و عدها ىن غيرها من ال واهر.
و الح ر اهمية الاو يا الجف ار
العددف والحال

لموضوع ال حال

,اىامالد ال حال

ى الي د ارالالة الاو يالا

وال يي (حضر وريل).

وان من أال اب ا ايار موضوع ال ح

هالو ا اقالار تضالال الدرو إلالي د ارالالات الالماحية

ى الالي مالالالاوى وحداا ال اوداريالالة ,وواج الالت ال اح الالة الم يالالر مالالن الصالالعو ات ومح الالا حق ال
ال ياحات الالماحية .
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مشكلة البحث
ااحدد مشم ة ال ح
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المقولة حالاية  :ه يوجالد ا الاين ممالاح لاو يالا الالالمان ال

تضال درو ى ي مالاوى القضال ووحداا اودارية ؟
فرضية البحث
يعالالد الا الالاين الممالالاح

الالين محةقالالة وأ الالرى ل الالاهرات الالالالماحية المدروالالالة ىمالالاد أف

دراالة جف ار ية و يان مدى ىةتاا ا المماحية .وى ي هنا ااالاس ادور رضالية ال حال
إن هحالالاا ا الالاين ممالالاح

ال او يالالا الالالالمان اعال الره أال ال اب ىديالالد وتالالد جالالالت د ارالالالاحا

ل مشل ىن هنا الا اين واحديد المال ات الا اقل وراله.
هدف البحث
ي الالدل ال حال ال

إل الالي د ارال الالة اح يال ال الا الالاين المم الالاح لاو ي الالا ال الالمان تض الالال الالدرو

ووحداا ال اوداريالالة ال ضالالول مالالح

جف ار يالالة الالالالمان الالالنف ي الالاع اح ي ال اال اة الالات

المماحية لاو يا الالمان.
حدود البحث
اام ال

حالالدود مماحيالالة وهالالو تضالالال الالدرو الالالنف يعالالد أحالالد أتضالالية محالالا

يحالالده مالالن الشالالما تضالالال الالاحقين ومالالن الجحالالوب محالالا

الة ديالالالي

الة واالالالة ومالالن الشالالرإ إي الران ومالالن

الفرب تضال المقدادية وتضال عقو ة ومحا ة فداد .يح ر ال ريةة رتع (.)1

يقا القضال ين دايرا ىالر 00 - 03شالماال و ةال ةالو

أما الموتا الع م

 45 -شرتا.

أما حدود ال ح
منهجية البحث
اىامالالد ال ح ال

ال محية اام

03

المد (.)1881-1891

ى الالي ااال ال وب الوصالالع الاالالاري

لمعالجالالة ياحالالات ال ح ال

واح ي الالا

مالال ال الالا دما ااالال ال الالاليب الممي ال ال الالة معامال ال الالدا ى ال ال الالي حاال ال الالاي الاعال ال الالداد الع ال ال الالاع ل الال ال الالمان ل م ال ال الالد
( )1881-1891والا ى ي أ رها االع رالالع ال الراية الماراوم ار يالة لاو يالا الالالمان مالن
اج الوصو إلي هدل ال ح .
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الدراسات السابقة
 -1د ارال الالة أم الالرع يحال ال الص الالالح الموال الالومة (ال الالمان لال الوال دي الالالي د ارال الالة جف ار ي الالة
لاالالو يع ع,حمالالوهع ,حشالالاة ع االتاصالالادف ,ميالالاح ع االجامالالاى ) .رالالالالة ماجالالالاير
مقدمة إلي م ية الار ية ,جامعة فداد,1899,غير محشور .
 -2دراالة ى د ى

ال عال الموالومة (المان محا ة مر ةل د ارالالة ال جف ار يالة

الالمان) رالالة ماجالاير مقدمة غالي م ية اآلداب ,جامعة فداد,1810,غيالر
محشور .
 -0د ارالالالة لةيالالل هاشالالع مال ار الةالالاي الموالالالومة ( صالالاي

الالالالمان ال محا الالة

واالة) رالالالة ماجالالاير مقدمالة غالالي م يالة اآلداب ,جامعالة فالداد,1889,غيالر
محشور .
التشكيل األداري لقضاء بلدروز:
حالواح هال مرمال القضالال الالنف ي عالد ( 45مالع(

ياألل تضال درو مالن الة
م الالن مرم ال ال تضال الالال عقو ال الالة واالال الالاحد

مرم ال ال ل قضال الالال موجال الالب

أوال حاحي الالة ال الالع أص ال ال

المرالالالوع الجم الالورف المالالرتع ( )458والمال الؤرخ ال  1891/1/29ا الالس مالالالاحة مرم ال
القضال ( 2311مع ) 2ىالاع , 1881أمالا حاحيالة محالدل
الاال ال اودارف ل حواح

االأا

المرا الة ال احيالة ضالمن

القضال واقا شرإ مديحة عقو ة ى ي عد 83مع ماحالت
ال ال ى الالد الح الالامع الالة الع م الالاح

مرمال ال ل قض الالال اال الالاحد ت موج الالب رم الالان ى م الالاح

واال الالامر مرمال ال ل قض الالال لح الالد ا الالاريل ص الالدور المرال الالوع الجم الالورف الم الالرتع ( )458ال ال
 1891/1/29والالالنف موج ال أص ال حت حاحيالالة الالدال مالالن مرم ال تضالالال .ا الالس مالالالاحة
الحاحيالة (1510مالع )2ىالاع . 1881و يحمالا حاحيالالة ت احيالة االأا
الاال الال حالواح القضالالال مالالن حيال

المرا الة ال ال الة ضالالمن

ىالالدد الالالالمان واقالالا ال الجحالالوب الشالالرت مالالن مديحالالة

محالالدل وا عالالد ىح الالا مالالالا ة ( 13مالالع(

االالالاحد ت حاحيالالة موجالالب اوراد الم ميالالة رتالالع

( )048والمؤر الالة ال ىالالاع 1851ا الالس مالالالاحة الحاحيالالة (0351مالالع ) 2ا عالالا ل ياحالالات
()1

المجموىة اوحصايية لعام 1881- 1891

يح ر ال ريةة رتع ()2

خريطة رقم ()7
3
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موقع قضاء بلدروز بالنسبة لمحافظة ديالى

المصدر  :ال يية العامة ل مالاحة  ,ارةة محا ة ديالي 1881 ,
خريطة رقم ()2

4
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الوحدات اإلدارية لقضاء بلدروز
المصدر :ال يية العامة ل مالاحة  ,ارةة الوحدات االدارية لمحا ة ديالي 1881,

أوال:التوزيع العددي
5
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ال الالرإ الالين ال رية الالة الاال ال ام ال ال او ي الالا الال الالمان ال ال العص الالور القديم الالة ال ا ي الالة
والع االية والع ماحية و ين ال ريةة
()2

يح مالا هالو

الوتت الحاضر,واال اةل الرييال

ىدد الالمان .

مان الالمان وما الوا ياجمعون القرب مالن ضالعال ااح الار والجالداو والالاليما
ال محةقالالة الال ال

العيض ال إن يشالالف ون أرض ال ا ال ص ال ة ويالالالاعيدون مالالن مياه الالا ال

حالالين قيالالت المحالالاةإ ال عيالالد ىالالن م الوارد الميالالاه اليالالة مالالن الالالالمان اقري الالا,وتالالد االالالامرت
المحاةإ المأهولة الالمان

الماض إلي يومحا هنا

()0

ويرجا الال ب ال نلالا إلالي

االالالامرار العوامال ال حعالال ال ا الاال ال احممالالت وم الالا اال ال ا احمال الع ال ش الالم ه الالنا الاو ي الالا وهال ال
العوام ال الة يعيالالة مالالن الموتالالا الجف ار ال و الالالة ومحالالاخ وار الالة وم الوارد ماييالالة ومالالنلا
العوام ال االجاماىيالالة واالتاصالالادية والالياالالالية والعالالالمرية والا ال أ الالرت ال او يالالا الالالمان
الالدرو

القضالالال وتالالد االال ب تصالالل محالالدل ىالالاع  1892ال ا جيالالر الالالماح ا إلالالي مرمال
ومحعان و ات محا ات العراإ .

إن يحاال ال تض الالال الالدرو المرا الالة ال امال الالة ض الالمن الاال الال ال الع الالددف ال ال او ي الالا
الالالالمان ال محا الة ديالالالي .ويةحال مالالن الجالالدو رتالالع ( )1إن او يالالا الالالالمان ي ا الالل
مالالن وحالالد إداريالالة إلالالي أ الالرى ومالالن مالالد إلالالي أ الالرى الالة مالالد ال ح ال
محةقالالة ال ح ال

()4

( )90493حالالالمة ىالالاع 1891

حين ا داد ىدد هنا الالمان

.إن الالس الالالمان

و مالالالاحة تالالدرها(  )9591مالالع 2ال

اعداد ىاع 1881لي س ( )89540حالمة

()5

و الحعس

المالاحة ل مد الالا قة .
إمالالا ى الالي مالالالاوى الوحالالدات اوداريالالة قالالد اصالالدر المرا الالة ااولالالي ال ىالالدد الالالالمان
مرم القضال إن س ()49925حالمة ال ىالاع 1891و مالالاحة تالدرها ( )2311مالع
ال حالالين جالالالت حاحيالالة محالالدل

2

المرا الالة ال احيالالة إن الالس ىالالدد الالالالمان ( )9382حالالالمة

ولحعس المد و مالاحة تدرها ()1510مع 2إما حاحية ت احية قد احا ت المرا الة اا يالر
ىدد الالمالان إن فت ( )9190حالمة ى الالاع 1891و مالالاحة تالدرهالالا

()0351

مع. 2إمالا ال ىالاع  1881قالد شال د القضالال ا ديالاد م يالر ال ىالدد الالالمان ومالان أى الي
ارم ال ل الالالمان ال مرم ال القضالالال وال الالالس ( )99511حالالالمة وأدحالالي ىالالدد ل الالالمان ال ال
حاحيالالة ت احيالالة إن فالالت ( )11909حالالالمة إمالالا حاحيالالة محالالدل
6

قالالد قيالالت محالالا

الة ى الالي
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مرا ا ا ال احية إن س ىدد الماح ا ()19004حالمة و حعس المالالاحة ال المالد الالالا قة
إن لع يحالد

أف اعالدي

ال المالالاحة الة المالد ( )1881-1891والالال ب يعالود ال

هنه ال ياد إلي ىود الم ير من العواي إلالي مالالامح ا عالد احا الال الحالرب اويراحيالة -
العراتيالالة ضالالة ىالالن إحشالالال الم يالالر مالالن المشالالاريا االرواييالالة ممالالا شالالجا ى الالي االالالالا مار
ال راى وا دهاره

القضال .

جدول رقم ()7
7
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التوزيع العددي والنسبي لسكان قضاء بلدروز ووحداته اإلدارية للمدة
()7881 -7891
الاعدادات

1881

1891
الحال ة

الحال ة

ىددا
الميوية المالاحة()2
ىددا
الوحدات
المالاحة
الميوية
1881
لالمان( )1ل المان /1891مع 2لالمان()0
اودارية
ل المان
/مع2
/ 1881حالمة
/ 1891حالمة %
%
مرم
القضال
حاحية
محدل
حاحية
ت احية
القضال

49925

1969

2311

99511

9869

2311

9382

1261

1510

19004

1969

1510

9190

1361

0351

11909

1169

0351

90493

133

9591

89540

133

9591

الجدو من ىم ال اح ة االىاماد ى ي:
( )1الجم وريالة العراتيالالة ,و ار الا ةالالية ,الج الالا المرمال ف ل حصالالال ,حاالالاي
العاع ل المان لالحة ,)1891( ,جدو ( ,)22ياحات محشور ,

الاعالالداد

.92

( )2الجم وريال الالة العراتيال الالة ,و ار الحمال الالع المح ,الال الالدلي اودارف لمحا ال الالة ديالي,ىال الالاع
,1891

.029

8
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( )0الجم وريالالة الع ال ارإ ,هييالالة الا ةالالية ,الج الالا المرم ال ف ل حصالالال ,حاالالاي
العاع ل المان لالحة,)1881( ,جدو ( ,)22ياحات محشور ,

الاعالالداد

.19

خريطة رقم () 3
توزيع السكان النسبي للوحدات اإلدارية لقضاء بلدروز للمدة

المصدر:

() 7881-7891

ال ريةالة مالن ىمال ال اح الة االىامالاد ى الالي ياحالات الجالدو رتالالع ( )1و ريةالة االالالالاس
ل وحدات االدارية لمحا ة ديالي  ,لالحة 1881
9

.
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ثانيا:التوزيع النسبي
اعالالد د ارالالالة الاو يالالا الحال ال

ل الالالمان اف محةقالالة ى الالي مالالالاوى وحالالداا ا اوداريالالة

مالالن أم الالر الد ارالالالات ااالالالاىا ال ا الالين حال ال ة مالالا احص ال ى ي ال الوحالالد اوداريالالة مالالن
مجمالالوع الالالالمان  ,وتالالد ا الالين هالالنه الحالالالب الميويالالة ا ايح الالا ماحيالالا ومماحيالالا أهميالالة الممالالان
واة الالور ا الالا ااهمي الالة ال ال م الالد معيح الالة ودور الجف ار ال ال ياح الالدد اوض الالي واح يال ال ا الالا
ااهمي الالة و ي الالان أالال ال ا ا وحاايج الالا واةوره الالا وافيره الالا اىام الالادا ى الالي ياح الالات الاع الالدادات
الم ا عالالة .

()9

ويالالؤ ر الا الالاين اوت يمال لمعالالدالت حمالالو الالالالمان ال ا الالاين الاو يالالا الحالال

ل الالالمان الالين الوحالالدات المالالالاحية الم ا عالالة

()1

 .ويعةال الاو يالالا الحالال

لالالالمان تضالالال

درو حالب وحالداا ا اوداريالة ا عالا ل اعالدادين ()1881-1891صالور واضالحة ىالن
ا اين الاو يا .من الة مةح الة جالدو رتالع ( )1وال ريةالة رتالع ( )0يا الين إن مرمال
مالن حيال

القضال ياصدر ات الوحدات اودارية لمحةقة ال ح

ىالدد الالالمان وحالال ع

إن يحا ال المرا الالة ااولالالي الالة الاعالالدادين المالالنمورين إن ف الالت حال ال ا
( )% 98 ,9مالن المجمالوع الم ال لالالمان القضالالال الة
وان هالالنا االح عالالا
ح حوا من محدل

مالد ال حال

( )%1969و
وى الي الاالوال .

ال ىالالدد الالالالمان ىالالاع  1881جالالال حايجالالة ىالالود الالالالمان الالالنين
عد احا ال الحرب اويراحية – العراتيالة ال ح الالين جالالت حاحيالة محالدل

المرا ة ال احية إن فالت ( )%1221و( )%1929مالن المجمالوع الم ال لالالمان القضالال
وى ي الاوال

ة مد ال ح

ويرجا ال ب نلالا إلالي رجالوع الالالمان إلالي هالنه الحاحيالة

عالالد احا الالال الحالالرب اويراحيالالة – العراتيالالة حي ال

ح ال ي الم يالالر مالالن الالالالمان إلالالي المحالالاةإ

اا الالرى  .إمالالا حاحيالالة ت احيالالة قالالد احا الالت المرا الالة اا يالالر إن فالالت الحال ال ة ()%1321
ل المان ة مد ال ح

و( )%1129من المجموع الم
ثالثا:التوزيع البيئي
إن الاو يالالا ال يي ال يقالالوع ى الالي أالالالاس الاميي ال

الالين المجامالالا الحضالالرف والمجامالالا

الريع لما لال أهميالة مالن الة إىةالال صالور واضالحة ل او يالا الالالماح مالن ا الاين ال
المج الالاالت الال الالماحية والديمف ار ي الالة  ,وهح الالاا الم ي الالر م الالن ااال الالاليب الاال ال ي الالاع واال الالةا ا
احدي الالد ة يع الالة نل الالا المجام الالا الال الوال م الالان حض الالرف أع ريعال ال
اودارية وال دية مقياالا ل اميي

عال ال العال الراإ اع الالد الص الالعة

ين المجاما الحضرف والريع .
11
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وحعح ال
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الالالمان الحضالالر هالالع الالالالمان الالالنين يعيشالالون ضالالمن حالالدود (ال الالديات)أف

مرم ال إدارف(,)9إمالالا الالالمان الريالالل الالع الالالالمان الالالنين يعم الالون إ الرادهع ال ارىالالة و ال
الح الالرل اا الالرى الماصال ال ة ال ارى الالة م ال ال الرىال ال واص الالحيا محاج الالات اال الالان و عال ال
()8

الصحاىات الريعية م ال صالحاىة الع الار والحالالي اليالدوف والم الةت وغيرهالا .

ويقالوع

مالامح ع ارج حدود ال دية .
إن يا الالين م الالن الج الالدو رت الالع ( )2والش الالم رت الالع (1و )2ياضال ال أن ال الالمان محةق الالة
ياو ىالالون حالالالب ال يي الة إلالالي الالالمان حضالالر – والالالمان ريالالل وان هالالنا الاو يالالا

ال ح ال

يا الالاين مالالن وحالالد إداريالالة إلالالي أ الالرى  .إن يا الالين مالالن الجالالدو المالالنمور إن حال ال ة الالالمان
الريال الالل أى ال الالي مال الالن حال ال ال ة ال المال ال الالان الحضال الالر ال الالة مال الالد ال ح ال ال

إن ال ال ال فت ( )%52و

( )%5421مالالن المجمالالوع الم ال لالالالمان القضالالال وى الالي الاالوال أمالالا الالالمان الحضالالر قالالد
فالالت ( )%49و( )%4528مالالن المجمالالوع الم ال لالالالمان القضالالال وى الالي الا الوال ومالالن
هحالالا يا الالين إن تضالالال الالدرو يما الالا الصالالعة الريعيالالة ونلالالا لاالالو ر اومماحيالالات ال ش الرية
والة يعية مح ا ماة ات ال راىة مما جع الصعة ال راىية ه الصالعة المميال لال .إمالا
حال ة الحضر قد فت ( )%49من المجموع الم

لالالمان القضالال ىالاع  1819ال

حالالين اح عضالالت هالالنه الحال ال ة إلالالي( )%4528مالالن المجمالالوع الم ال لالالالمان القضالالال ىالالاع
 1881ونلالالا ال ال ب ااجالالاه الم يالالر مالالن الال الالمان إلالالي الريالالل والعم ال
الوضا االتاصادف الصعب المام

الحصار االتاصالادف المعالرو

وم ر المشاريا ال راىية الا أىةت ر

ال ارىالالة الال ال ب
ال نلالا الوتالت

م يالر ل عمال ال ارىال وا دهالاره ال محةقالة

ال ح .
إمالالا ى الالي مالالالاوى الوحالالدات اوداريالالة قالالد ماحالالت أى الالي حال ال ة ل حضالالر ال مرم ال
القضالالال إن فالالت ( )%5865مالالن المجمالالوع الم ال لالالالمان الحاحيالالة ىالالاع  .1891إمالالا
حاحية ت احيالة قالد اصالدرت المرا الة ال احيالة ال الالمان الحضالر إن فالت ( )%2160مالن
المجم الالوع الم ال ال لال الالمان الحاحي الالة وحاحي الالة مح الالدل احا الالت المرا الالة اا ال الالير ال ال ال ال الالمان
الحضالر إن فت ( )%169مالن المجمالوع الم ال لالالمان الحاحيالة ويعالود نلالا إلالي هجالر
الم يالالر مالالن الالالمان هالالنه الحاحيالالة إلالالي الح الواح واالتضالالية اا الالرى ال المحا الالة ال ال ب
العام ال العالالالمرف المام ال

الالالحرب اويراحيالالة العراتيالالة ولقالالرب هالالنه الحاحيالالة مالالن الحالالدود
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االيراحيال الالة .إمال الالا أى ال الالي حال ال ال ة لالال الالمان الريال الالل الق ال الالد ماحال الالت ال ال حاحيال الالة محال الالدل إن ال الفال ال الالت
()%8964من المجموع الم

لالمان الحاحية ىاع 1891

حين ا ا الا حاحيالة ت احيالة

إن فالالت ( )%1961مالالن المجمالالوع الم ال لالالالمان الحاحيالالة ومالالن الالع جالالال مرمال القضالالال
المرا ة اا ير إن س حال ة الالمان

الريل ( )%4365من المجموع الم

لالالمان

مرم القضال.إمالا ال اعالداد ىالاع  1881قالالد م الالاحت أى ال ال ي حالال ة ل حضالر ال ال مرمال ال
القض الالال أيضا إن فالت ( )%5168من المجموع الم

لالمان مرم القضالال الع ا ا الا

حاحية ت احية المرا ة ال احية إن فت ()%0461من المجموع الم

لالمان الحاحية.إمالا

حاحيالالة محالالدل

قالالد احا الالت المرا الالة ال ال الالة ال الالالمان الحضالالر إن فالالت ( )%0361مالالن

المجموع الم

لالمان الحاحيالة.إمالا أى الي حالال ة لالالمان الريالل ماحالت ال حاحيالة محالدل

إن فت ( )%9860من المجموع الم ال لالالمان الحاحيالة ال حالين احا الت حاحيالة ت احيالة
المرا ة ال احية

المان الريل إن فت ()%9560من المجموع الم

لالمان الحاحيالة

ومالالن الالع جالالال مرمال القضالالال المرا الالة اا يالالر إن فالالت ()%4961مالالن المجمالالوع الم ال
لالمان مرم القضال.

جدول رقم ()2
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التوزيع البيئي لسكان قضاء بلدروز على مستوى وحداته اإلدارية للمدة
()7881-7891
ىدد الالمان
الوحدات
اودارية

ال يية

لالحة
/1891حالمة

ىدد الالمان
%

حالمة ()2

() 1

مرم القضال

حاحية محدل

حاحية ت احية

لالحة /1881

%

حضر

29819

5865

05584

5168

ريل

18131

4365

02811

4961

المجموع

49925

133

99511

133

حضر

103

169

5921

0361

ريل

1892

8964

12110

9860

المجموع

9382

133

19004

133

حضر

1443

2160

4309

0461

ريل

5020

1961

1932

9560

المجموع

9190

133

11909

133

حضر

03499

49

45251

4568

13
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القضال
ريل

02882

52

50282

5461

المجموع

90493

133

89540

133

المصدر :الجدو من ىم ال اح ة االىاماد ى ي
(  )1الجم وريالالة العراتيالالة ,و ار الا ةالالية ,الج الالا المرم ال ف ل حصالالال ,حاالالاي الاعالالداد
العاع ل المان ,لالحة (, )1891جدو ( ,)22ياحات محشور .
() 2

92

جم وريالالة الع الراإ ,هييالالة الا ةالالية ,الج الالا المرم ال ف ل حصالالال ,حاالالاي الاعالالداد
العاع ل المان لالحة (, )1881جدو ( ,)22ياحات محشور

شكل رقم ()7
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التوزيع البيئي النسبي لسكان الوحدات اإلدارية في قضاء بلدروز لسنة
7891

المصدر :الشكل من عمل الباحثة باالعتماد على بيانات الجدول ()2

15
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شكل رقم ()2

التوزيع البيئي النسبي لسكان الوحدات اإلدارية في قضاء بلدروز لسنة
7881

المصدر :الشكل من عمل الباحثة باالعتماد على بيانات الجدول ()2

االالاحااجات
16
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إن ما حا من مرح ة ال ح

مجلة ديالى 9002 /

من حااي يشالير إلالي وجالود صالور واضالحة لالالمان

تضال درو ضة ىن وجود ا اين

او يا الالمان الوال ى ي مالالاوى القضالال أو

ى الالي مال الالاوى الوح الالدات اوداري الالة الاا ع الالة لال ال
اوص إلي ال ح

الالة م الالد ال حال ال

.و يم الالا ي ال ال ا الالر م الالا

:

 -1يماالالا تضالالال الالدرو اراعالالاع ىالالدد الالالالمان الالة مالالد ال حال

إن الالس ىالالدد الالالمان

القض ال الالال ى ال الالاع  )90493(1891حال ال الالمة ال ال ال ح ال الالين اراع ال الالا ه ال الالنا الع ال الالدد ليصال ال ال إل ال الالي
( )89540حالمة ىاع 1881.
 -2يا اين او يا الالمان ى ي مالاوى الوحدات اودارية وهنا يعالود إلالي ا الاين العوامال
الة يعية وال شرية ي قد أاض إن مرم القضالال اصالدر المرا الة ااولالي إن الس ىالدد
الال ال ال ال الالمان ( )49925حال ال ال ال الالمة و( )99511حال ال ال ال الالمة وى ال ال ال الالي الاال ال ال ال الوال

ال ال ال الالة الم ال ال ال الالد

( )1881 -1891ومال ال الالن ال الالع ا ا ال ال ال ا حاح اليال ال الالة م ال ال الالحدل إن ال ال الالفت ( )9382حالال المال ال الالة و
( )19004حال الالمة وى الالي الاال الوال وم الالن الالع حاحي الالة ت احي الالة إن ف الالت ( )9190حال الالمة و
( )11909حالمة ة المد حعال ا.
 -0اعالالد الصالالعة الريعيالالة ه ال الصالالعة الالالالايد ال القضالالال ونلالالا مالالن الالة إن حال ال ة
الالالمان الريالالل أى الالي مالالن حال ال ة الالالمان الحضالالر .إن فالالت الحال ال ة الالالريل ( )%52مالالن
المجم الالوع الم ال ال لال الالمان القض الالال و ال ال الحض الالر( )%49م الالن المجم الالوع الم ال ال لال الالمان
القضالالال ال ىالالاع  . 1891إمالالا ال ىالالاع  1881قالالد ماحالالت حالال ة الالالمان الريالالل أى الالي
أيضا إن فت

( )%5421من المجموع الم ال لالالمان القضالال ال ال ال ح الالين فالت

حال ال ة الحالضالالر ( )%4528من المجموع الم

الاوصيات

17
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 -1ضرور االهاماع واتا الالمان من ة او ير ال الدمات الم ا عالة الالوال الصالحية
أو ال دمية من مال وم ر ال و دمات دية ح ار ال دياد ىدد الالمان .
-2ضالالرور االهام الالاع اوال الاليا المش الالاريا االروايي الالة والقيالالاع مش الالاريا جدي الالد ال ال اة الالوير
الجاحب ال راى

ال القضالال مالن الة االالا داع الممالاين الحدي الة وااالالاليب ال راىيالة

الماةور واحشال مشاريا أروايية جديد .
3-0العم ال ى الالي اةالالوير الجاحالالب ال ارى ال والالالالع إلالالي اقالالديع ال الالدمات الم ا عالالة ال
ااريال لاق ي ال جر إلي المديحة.
-4ض الالرور اهام الالاع الج الالات الم اص الالة احدي الالد الحض الالر والري الالل الال الوال ى الالي مال الالاوى
القضالالال أو ى الالي مالالالاوى الوحالالدات اوداريالالة مالالن اج ال إىةالالال صالالور واضالالحة ل اميي ال
يح ما ى ي أالس واضحة.
 -5ضالرور االهامالاع ةالالرإ الحقال مالالن الة االرميع الةالالرإ القديمالة و الالا ةالرإ جديالالد
ار ة ةرإ المديحة الةرإ الريعية مالن اجال االال ي حقال المحاجالات ال راىيالة واصالريع ا
ت

إن اا ل .

الهوامش
18
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 -1الجم وريال ال ال ال الالة العراتيال ال ال ال الالة,و ار الحمال ال ال ال الالع المح ال ال ال ال ال ,الال ال ال ال الالدلي اودارف ال ال ال ال ال محا ال ال ال ال الالة
ديالي,1891,

.099-092

 -2ى الالاس اضال ال الال الالعدف,مح الالا
اا هر ,فداد,1819,

ال الة ف الالداد د ارال الالة ال ال جف ار ي الالة الالال المان,مة ع الالة

.25

 -0ى الد الالالر اإ ى الالاس حالالالين,حشالالأت مالالدن العالراإ واةورهالالا,مع الالد ال حالالو والد ارالالالات
العر ية,القاهر ,1810,

.11

-4الجم وريالالة العراتيالالة,و ار الا ةالالية,الج الالا المرمال ف ل حصالالال,حاالالاي الاعالالداد العالالاع
ل المان لعاع ,1891جدو ( ,)22ياحات محشور .
 -5جم وريالالة الع الراإ,هييالالة الا ةالالية,حاالالاي الاعالالداد العالالاع ل الالالمان لعالالاع ,1881جالالدو
( , )22ياحات محشور .
 -9احمد حجع الدين,جف ار ية المان العراإ,جامعة فداد ,فداد,1892,

.119

 -1ى الالاس اضال الالالالعدف,الاو يالالا الجف ار ال ل الالالمان ال الالاليمن,حشالالر دوريالالة اصالالدرها
الجمعية الجف ار ية الموياية,جامعو المويت رتع (,)5مارس,1890,
 -9احمد حجع الدين ,المان العراإ ,مصدر الا إ ,

.41

. 09

 -8ي ال ال ال ال ال ال ال الالدان ى ال ال ال ال ال ال ال الالد ال ال ال ال ال ال ال ال الالات ,أال ال ال ال ال ال ال ال الالس ى ال ال ال ال ال ال ال الالع الال ال ال ال ال ال ال ال الالمان,مما ال ال ال ال ال ال ال الالة الح ض ال ال ال ال ال ال ال الالة
المصرية,القاهر ,1819,

.182

تايمة المصادر
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أوال:الكتب
 -1حالين,ى د الر اإ ى اس ,حشالأت مالدن العالراإ واةورهالا,مع الد ال حالو والد ارالالات
العر ية,القاهر 1810.,
 -2الالالالعدف,ى الالاس اضال  ,محالالا

الة فالالداد د ارالالالة ال جف ار يالالة الالالالمان,ة,1مة عالالة

اا هر ,فداد1819.,
 -0الالالالعدف,ى الالاس اض ال  ,الاو ي الالا الجف ار ال

ال الالالالمان ال ال الالاليمن ,حشالالر دوري الالة

اصدرها الجمعية الجف ار ية الموياية,جامعة المويت رتع (,)5مارس1890.,
 -4ى د ال ات  ,يدان ,أالس ى ع الالمان,مما ة الح ضة المصرية ,القاهر 1819.,
 -5حجع الدين ,احمد ,جف ار ية المان العراإ,جامعة فداد ,فداد.1892,
ثانيا  :المطبوعات الحكومية
 -1الجم وريال ال ال الالة العراتيال ال ال الالة,و ار الحمال ال ال الالع المح ال ال ال ال ,الال ال ال الالدلي اودارف ال ال ال ال محا ال ال ال الالة
ديالي1891.,
 -2الجم ورية العراتيالة,و ار الا ةالية,الج الا المرمال ف ل حصالال,حاالاي الاعالداد العالاع
ل المان لعاع ,1891جدو ( , )22ياحات محشور .
 -0جم وريالالة الع الراإ,هييالالة الا ةالالية,حاالالاي الاعالالداد العالالاع ل الالالمان لعالالاع ,1881جالالدو
( , )22ياحات محشور .
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