


  
  
  
  

  
  

  دميوغرايفحتليل جغرايف 
  )١٩٩٧-١٩٨٧-١٩٧٧(هلرم السكان يف حمافظة النجف 

  ٢٠١٧وتوقعاته عام 
  

  هارسالة قدم
  جامعة الكوفة -  اآلدابمجلس كلیة  إلى

  ضیاء جعفر عبد الزهرة النجم
  في الجغرافیا آدابدرجة ماجستیر نیل وهي جزء من متطلبات 

  
  
  

  بإشراف
  الدكتور عبد علي حسن الخفاف األستاذ

  
  

 م٢٠٠٩                                                           هـ ١٤٣٠

  جامعة الكوفة

  كلیة اآلداب

  اقسم الجغرافی



  



 أ 
 

 

  اإلهــــداء
  

  من مشلني بالرعاية والدعاء إىل

  اةـــيف احلي األمل أعطانيمن  إىل                            

  والدي                                                            

  

  انــنــحـب والــع احلــبــن إىل

  اظالهلب أحاطتنيالشجرة التي  إىل                            

  والدتي                                                           

  

  رفاق عمري وسند قلبي وروحي إىل

  اــهــب أطريي ـــالت يـحتـأجن إىل                            

  وأخواتي  إخوتي                                                  

  

  مجيعاً اهدي جهدي املتواضع إليكم                            
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  شكر وعرفان
  

والمرسلین وعلـى الـه وصـحبه  األنبیاءالحمد هللا رب العالمین والصالة والسالم على خاتم 
  .أجمعین

لــي یــد العــون  كــل مــن مــدَ  إلــى بالشــكر والعرفــان أتقــدم أن واإلخــالصمــن دواعــي الوفــاء 
ــي الخفــاف  األســتاذالمشــرف والســیما والمســاعدة  ــدكتور عبــد عل ــهال ه وتوجیهاتــه وعنایتــ آلرائ

فـي بلـورة الجهـود  األثـركـان لـه مـا من وقتـه الثمـین  أعطى، فقد األبویةالبالغة معطرة بالرعایة 
  .توفیقالقه اهللا في مسیرته العلمیة خیر یوف أن وكلي أمل ،ة إلتمام هذه الرسالةالمبذول
الــدكتور وهــاب فهــد الیاســري رئــیس قســم الجغرافیــة لمــا  إلــىشــكري وامتنــاني وتقــدیري و 
بداءن اهتمام ورعایة م أوالني   .المتابعة المتواصلة فجزاه اهللا خیراً  وإ

فــي قســم  األفاضــل أســاتذتي إلــىابســط یــد العرفــان والجمیــل وافــر الشــكر  أنوال یفــوتني 
  .علمیاً  إعداديفي  أسهمواالجغرافیة الذین 

 لإلحصـاءفـي الجهـاز المركـزي جمیعـًا جمیع المسؤولین والمـوظفین  إلىوشكري وامتناني 
  .في بغداد والنجف

ومــوظفي المكتبــة المركزیــة  المكتبــة المركزیــة جامعــة بغــداد وأتقــدم بالشــكر إلــى مــوظفي
  .جامعة الكوفة اآلدابوموظفین مكتبة كلیة  ،مكتبة قسم الجغرافیة جامعة الكوفة وموظفي

وشــكري وامتنــاني الــى اخــوتي طــالب الدراســات العلیــا هــاتف وطالــب وفیصــل وصــالح لمــا 
  .ن روح االخوة خالل سنة الدراسةابدوه م

خالصيوشكري  ندني بهذا العمل وشجعني على المواصـلة وتخطـي الصـعاب امن س إلى وإ
  .عبد الكریم النجماحمد  أخي

والعرفـان الجمیـل الـى كـل مـن لـم یتسـع المجـال  باقة ورد معطـرة بـوافر الشـكر أقدم وأخیرا
  .لذكره

  .لخیرلما فیه ا القدیر أن یوفقنيسائلین العلي 
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  المحتویات
  الصفحة  الموضوع

    االیة
  أ  االهداء

  ب  شكر وتقدیر
  ج  المحتویات

  ز  فهرست الجداول
  ك  فهرست الخرائط
  ل  فهرست االشكال
  س  فهرست المالحق

  ١  المقدمة
  ٢  )االطار النظري(الفصل االول 

  ٣  مشكلة الدراسة -١
  ٣  فرضیة الدراسة -٢
  ٤  هدف الدراسة ومسوغاتها -٣
  ٤  نهج واالسلوبالم -٤
  ٥  الحدود الزمانیة والمكانیة والخصائص الجغرافیة العامة ٥
  ٥  الحدود الزمانیة ١-٥
  ٥  الحدود المكانیة ٢-٥
  ٦  خصائص جغرافیة عامة ٣-٥

  ٦  الموقع: اوال ً 
  ٩  اشكال السطح: ثانیا ً 
  ١٢  المناخ: ثالثا ً 

  ١٢  درجات الحرارة -أ
  ١٤  االمطار -ب
  ١٥  اححركة الری –ج 

  ١٦  الموارد المائیة: رابعا ً 
  ١٦  المیاه السطحیة -أ

  ١٨  المیاه الجوفیة -ب



 د 
 

  ١٨  التربة: خامسا ً 
  ١٨  ترب السهل الفیضي -١
  ٢٠  ترب الهضبة الغربیة -٢

  ٢٢  حجم السكان وتوزیعهم الجغرافي: سادسا ً 
  ٢٦  المفاهیم االساس -٦
  ٢٩  الدراسات السابقة -٧

  ٣٤  )ركیب النوعيالت(الفصل الثاني 
  ٣٥  اهمیة التركیب النوعي -١
  ٣٧  طبیعة التركیب النوعي -٢
  ٣٧  سكان الحضرالنوع ل ةالتركیب النوعي ونسب -أ

  ٣٩  سكان الریفالتركیب النوعي ونسبة النوع ل -ب
  ٤١  التركیب النوعي ونسبة النوع الجمالي السكان –ج 
  ٤٢  التباین المكاني لنسبة النوع -٣

  ٤٢  ١٩٧٧التباین المكاني لنسبة النوع عام : اوال ً 
  ٤٥  ١٩٨٧التباین المكاني لنسبة النوع عام : ثانیا ً 
  ٤٨  ١٩٩٧التباین المكاني لنسبة النوع عام : ثالثا ً 

  ٥١  العوامل المؤثرة في تباین نسبة النوع -٤
  ٥١  تفوق والدات الذكور: اوال ً 
  ٥٤  ور واالناثتباین الوفیات المسجلة بین الذك: ثانیا ً 
  ٥٨  الهجرة: ثالثا ً 
  ٦٦  الحروب: رابعا ً 

  ٦٧  )التركیب العمري(الفصل الثالث 
  ٦٨  اهمیة التركیب العمري -١
  ٦٩  الفئات الثالث العریضة -٢
  ٧٠  سنة ١٥فئة صغار السن اقل من  -أ

  ٧١  سنة ٦٤-١٥فئة متوسطي السن تمتد بین  -ب
  ٧٣  سنة فأكثر ٦٥فئة كبار السن  -ج
  ٧٥  الحضر والریفللسكان الفئات العمریة العریضة  -٣

  ٧٥  سكان الحضرالعریضة لالفئات العمریة : اوال ً 
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  ٧٦  سكان الریفالفئات العمریة العریضة ل: یا ً ثان
  ٧٨  السكانیة التباین المكاني للفئات العمریة العریضة -٤

  ٧٨  ١٩٧٧ام عللسكان التباین المكاني للفئات العمریة العریضة : اوال ً 
  ٨٢  ١٩٨٧عام للسكان التباین المكاني للفئات العمریة العریضة : ثانیا ً 
  ٨٥  ١٩٩٧عام للسكان التباین المكاني للفئات العمریة العریضة : ثالثا ً 

  ٨٨  نسبة االعالة -٥
  ٨٨  لسكان الحضرنسبة االعالة  -أ

  ٩٠  لسكان الریفنسبة االعالة  -ب
  ٩١  السكاننسبة االعالة الجمالي  -ج
  ٩٣  التباین المكاني لنسبة االعالة -٦

  ٩٣  ١٩٧٧نسبة االعالة عام : اوال ً 
  ٩٦  ١٩٨٧نسبة االعالة عام : ثانیا ً 
  ٩٩  ١٩٩٧نسبة االعالة عام : ثالثا ً 

  ١٠٢  العوامل المؤثرة في التركیب العمري -٧
  ١٠٢ الخصوبة: اوال ً 
  ١٠٦ الوفیات: ثانیا ً 
  ١١٠ الهجرة: ثالثا ً 
  ١١٢  االخطاء في البیانات: رابعا ً 

  ١١٤  )الهرم السكاني وتوقعاته المستقبلیة(الفصل الرابع 
  ١١٥  اهمیة الهرم السكاني -١
  ١١٧  طبیعة الهرم السكاني -٢

  ١١٧ )المجتمع السكاني الشاب(هرم االعمار االنتقالي : اوال ً 
  ١١٧ )اضجالمجتمع السكاني الن(هرم االعمار الكالسیكي : ثانیا ً 
  ١١٨ )المجتمع السكاني الشائخ(هرم االعمار: ثالثا ً 

  ١١٨  الهرم السكاني في سكان محافظة النجف -٣
  ١١٨ هرم السكان الحضر: اوال ً 
  ١٢٥ هرم السكان الریف: ثانیا ً 
  ١٣١ هرم اجمالي السكان : ثالثا ً 

  ١٣٧  التباین المكاني لهرم السكان في محافظة النجف -٤
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  ١٣٧ ١٩٧٧التباین المكاني لهرم السكان عام  :اوال ً 
  ١٣٨ ١٩٨٧التباین المكاني لهرم السكان عام : ثانیا ً 
  ١٣٩ ١٩٩٧التباین المكاني لهرم السكان عام : ثالثا ً 

  ١٤٣  التوقعات المستقبلیة -٥
  ١٤٣  ٢٠٠٧تقدیرات عام  بحسبهرم السكان : اوال ً 

  ١٤٦  ٢٠٠٧نسبة النوع عام  -أ
  ١٤٧  ٢٠٠٧عام للسكان العمریة العریضة  الفئات -ب
  ١٤٩  ٢٠٠٧نسبة االعالة عام  –ج 

  ١٥٠  معدل النمو: ثانیا ً 
  ١٥١  ٢٠١٧هرم السكان المتوقع لعام :ثالثا ً 

  ١٥١  هرم السكان الحضر -أ
  ١٥١  هرم السكان الریف -ب
  ١٥١  هرم اجمالي السكان –ج 

  ١٥٤  ٢٠١٧نسبة النوع المتوقعة لعام : اوال ً 
  ١٥٥  ٢٠١٧المتوقعة لعام للسكان الفئات العمریة العریضة : ثانیا ً 
  ١٥٦  ٢٠١٧نسبة االعالة المتوقعة لعام : ثالثا ً 

  ١٥٨  الخالصة
  ١٥٩  االستنتاجات: اوال ً 
  ١٦١  التوصیات: ثانیا ً 

  ١٦٢  المصادر
  ١٧١  المالحق
 a-b  باللغة االنكلیزیة ملخص
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  فهرست الجداول
رقم 

  الجدول
  الصفحة  العنوان

معدالت درجات الحرارة والحرارة العظمى والصغرى في محافظة النجف للمدة   ١
)٢٠٠٧ -١٩٧٧(  

١٣  

  ١٤  )٢٠٠٧ - ١٩٧٧(معدل كمیة االمطار الشهریة في محافظة النجف للمدة   ٢
  ١٥  )٢٠٠٧ -١٩٧٧(معدل هبوب الریاح واتجاهات في محافظة النجف للمدة   ٣
  ٢٢  ١٩٩٧افظات ونسبهم من الفطر عام حجم السكان في المح  ٤
  ٢٣  ٢٠٠٧تقدیر حجم السكان في المحافظات ونسبهم من القطر عام   ٥
 بحسبالوحدات االداریة في محافظة النجف و  بحسبالنسبي للسكان التوزیع   ٦

  ٢٠٠٧تقدیرات عام 
٢٤  

-١٩٧٧ام و علالالعراق في محافظة النجف و لسكان الحضر نسبة النوع   ٧
١٩٩٧- ١٩٨٧  

٣٨  

-١٩٧٧ام و علالالعراق في محافظة النجف و لسكان الریف نسبة النوع   ٨
١٩٩٧- ١٩٨٧  

٤٠  

-١٩٧٧ام و علالالعراق في محافظة النجف و نسبة النوع الجمالي السكان   ٩
١٩٩٧- ١٩٨٧  

٤١  

سكان محافظة البیئة والوحدات االداریة ل بحسبالتباین المكاني لنسبة النوع   ١٠
  ١٩٧٧النجف عام 

٤٣  

سكان محافظة البیئة والوحدات االداریة ل بحسبالتباین المكاني لنسبة النوع   ١١
  ١٩٨٧النجف عام 

٤٦  

سكان محافظة البیئة والوحدات االداریة ل بحسبالتباین المكاني لنسبة النوع   ١٢
  ١٩٩٧النجف عام 

٤٩  

التباین المكاني لعدد الموالید ونسبة النوع الحضر في محافظة النجف في   ١٣
   ١٩٩٧- ١٩٨٧امین الع

٥٢  

التباین المكاني لعدد الموالید ونسبة النوع الریف في محافظة النجف في   ١٤
  ١٩٩٧- ١٩٨٧العامین 

٥٣  

النوع في محافظة  بحسبالتباین المكاني لمعدل الوفیات الحضر المسجلة   ١٥
  ١٩٩٧-١٩٨٧النجف في العامین 

٥٦  



 ح 
 

النوع في محافظة  بحسبة التباین المكاني لمعدل الوفیات الریف المسجل  ١٦
  ١٩٩٧-١٩٨٧النجف في العامین 

٥٧  

في محافظة النجف لالعوام النوع  بحسبالحضر لسكان صافي الهجرة   ١٧
١٩٩٧-١٩٨٧- ١٩٧٧  

٥٩  

النوع في محافظة النجف لالعوام  بحسبالریف لسكان صافي الهجرة   ١٨
١٩٩٧-١٩٨٧- ١٩٧٧  

٦١  

لوحدات االداریة في محافظة النوع وا بحسبالحضر لسكان صافي الهجرة   ١٩
  ١٩٨٧-١٩٧٧النجف للمدة 

٦٣  

النوع والوحدات االداریة في محافظة  بحسبالریف لسكان صافي الهجرة   ٢٠
  ١٩٨٧-١٩٧٧النجف للمدة 

٦٥  

سنة في محافظة النجف والعراق  ١٥قل من للسكان االنسب الفئة العمریة   ٢١
  ١٩٩٧- ١٩٨٧-١٩٧٧لالعوام 

٧١  

سنة في محافظة النجف  ٦٤-١٥تمتد بین للسكان التي ریة نسب الفئة العم  ٢٢
  ١٩٩٧-١٩٨٧-١٩٧٧والعراق لالعوام 

٧٢  

سنة فاكثر في محافظة النجف والعراق  ٦٥للسكان نسب الفئة العمریة   ٢٣
  ١٩٩٧- ١٩٨٧-١٩٧٧لالعوام 

٧٤  

العراق في محافظة النجف و لسكان الحضر نسب الفئات العمریة العریضة   ٢٤
  ١٩٩٧- ١٩٨٧-١٩٧٧لالعوام 

٧٦  

العراق في محافظة النجف و لسكان الریف لعریضة نسب الفئات العمریة ا  ٢٥
  ١٩٩٧- ١٩٨٧-١٩٧٧لالعوام 

٧٧  

البیئة والوحدات االداریة  بحسبالتباین المكاني للفئات العمریة العریضة   ٢٦
  ١٩٧٧سكان محافظة النجف عام ل

٨٠  

داریة البیئة والوحدات اال سببحالتباین المكاني للفئات العمریة العریضة   ٢٧
  ١٩٨٧سكان محافظة النجف عام ل

٨٣  

البیئة والوحدات االداریة  بحسبالتباین المكاني للفئات العمریة العریضة   ٢٨
  ١٩٩٧سكان محافظة النجف عام ل

٨٦  

-١٩٧٧العراق لالعوام في محافظة النجف و لسكان الحضر نسبة االعالة   ٢٩
١٩٩٧- ١٩٨٧  

٨٩  

  ٩٠-١٩٧٧العراق لالعوام في محافظة النجف و لة لسكان الریف نسبة االعا  ٣٠



 ط 
 

١٩٩٧- ١٩٨٧  
-١٩٧٧العراق لالعوام في محافظة النجف و نسبة االعالة الجمالي السكان   ٣١

١٩٩٧- ١٩٨٧  
٩٢  

سكان محافظة ات االداریة لالبیئة والوحد بحسبالتباین المكاني لنسبة االعالة   ٣٢
  ١٩٧٧النجف عام 

٩٤  

سكان محافظة البیئة والوحدات االداریة ل بحسبمكاني لنسبة االعالة التباین ال  ٣٣
  ١٩٨٧النجف عام 

٩٧  

سكان محافظة البیئة والوحدات االداریة ل بحسبالتباین المكاني لنسبة االعالة   ٣٤
  ١٩٩٧النجف عام 

١٠٠  

في ) بااللف(لسكان الحضر محافظة النجفوبة العمریة معدالت الخص  ٣٥
  ١٩٩٧- ١٩٨٧العامین 

١٠٣  

في العامین ) بااللف(محافظة النجف یفر لسكان اللخصوبة العمریة معدالت ا  ٣٦
١٩٩٧- ١٩٨٧  

١٠٥  

لسكان الحضر محافظة النجف الفئات العمریة  بحسبمعدل الوفیات   ٣٧
  ١٩٩٧-١٩٨٧في العامین ) بااللف(

١٠٧  

) بااللف(محافظة النجف  یفر لسكان الالعمریة  الفئات بحسبمعدل الوفیات   ٣٨
  ١٩٩٧-١٩٨٧في العامین 

١٠٩  

محافظة النجف للمدة  الفئات العمریة والبیئة لسكان بحسبصافي الهجرة   ٣٩
١٩٩٧- ١٩٧٧  

١١١  

العراق في محافظة النجف و لسكان الحضر النوع  بحسبنسب الفئات العمریة   ٤٠
  ١٩٧٧عام 

١١٩  

العراق في محافظة النجف و لسكان الحضر النوع  بحسبنسب الفئات العمریة   ٤١
  ١٩٨٧عام

١٢١  

النوع في السكان الحضر محافظة النجف  بحسبنسب الفئات العمریة   ٤٢
  ١٩٩٧والسكان الحضر العراق عام 

١٢٣  

العراق في محافظة النجف و لسكان الریف النوع  بحسبنسب الفئات العمریة   ٤٣
  ١٩٧٧عام 

١٢٥  

العراق لنجف و في محافظة السكان الریف النوع  بحسبنسب الفئات العمریة   ٤٤
  ١٩٨٧عام 

١٢٧  
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العراق في محافظة النجف و لسكان الریف النوع  بحسبنسب الفئات العمریة   ٤٥
  ١٩٩٧عام 

١٢٩  

محافظة النجف  النوع الجمالي السكان في بحسبنسب الفئات العمریة   ٤٦
  ١٩٧٧العراق عام و 

١٣١  

نجف محافظة ال النوع الجمالي السكان في بحسبنسب الفئات العمریة   ٤٧
  ١٩٨٧العراق عام و 

١٣٣  

النوع الجمالي السكان في محافظة النجف  بحسبنسب الفئات العمریة   ٤٨
  ١٩٩٧والعراق عام 

١٣٥  

محافظة النجف لتقدیرات  النوع والبیئة لسكان بحسبنسب الفئات العمریة   ٤٩
  ٢٠٠٧عام 

١٤٤  

  ١٤٦  ٢٠٠٧لسكان محافظة النجف لتقدیرات عام البیئة  بحسبنسبة النوع   ٥٠
لسكان محافظة النجف لتقدیرات البیئة  بحسبنسب الفئات العمریة العریضة   ٥١

  ٢٠٠٧عام 
١٤٨  

  ١٤٩  ٢٠٠٧لسكان محافظة النجف لتقدیرات عام البیئة  بحسبنسبة االعالة   ٥٢
ة النجف للمدة محافظ الفئات العمریة والنوع والبیئة لسكان بحسبمعدل النمو   ٥٣

٢٠٠٧- ١٩٩٧  
١٥٠  

لسكان محافظة النجف المتوقعة البیئة والنوع  بحسبنسب الفئات العمریة   ٥٤
  ٢٠١٧لعام 

١٥٢  

  ١٥٤  ٢٠١٧لسكان محافظة النجف المتوقعة لعام البیئة  بحسبنسبة النوع   ٥٥
لسكان محافظة النجف المتوقعة البیئة  بحسبنسب الفئات العمریة العریضة   ٥٦

  ٢٠١٧ لعام
١٥٥  

  ١٥٦  ٢٠١٧لسكان محافظة النجف المتوقعة لعام البیئة  بحسبنسبة االعالة   ٥٧
  
  
  
  
  
  
  



 ك 
 

  فهرست الخرائط
رقم 

  الخریطة
  الصفحة  العنوان

  ٧  موقع محافظة النجف من العراق  ١
  ٨  الوحدات االداریة في محافظة النجف  ٢
  ١٠  خطوط االرتفاع المتساویة في محافظة النجف  ٣
  ١١  السطح في محافظة النجفاقسام   ٤
  ١٧  الموارد المائیة في محافظة النجف  ٥
  ١٩  االبار والعیون في محافظة النجف  ٦
  ٢١  انواع الترب في محافظة النجف  ٧
الوحدات االداریة  بحسبالتوزیع النسبي للسكان في محافظة النجف   ٨

  ٢٠٠٧تقدیرات عام  بحسبو 
٢٥  

جمالي السكان في محافظة النجف عام التباین المكاني لنسبة النوع ال  ٩
١٩٧٧  

٤٤  

التباین المكاني لنسبة النوع الجمالي السكان في محافظة النجف عام   ١٠
١٩٨٧  

٤٧  

التباین المكاني لنسبة النوع الجمالي السكان في محافظة النجف عام   ١١
١٩٩٧  

٥٠  

ظة التباین المكاني للفئات العمریة العریضة الجمالي السكان في محاف  ١٢
  ١٩٧٧النجف عام 

٨١  

التباین المكاني للفئات العمریة العریضة الجمالي السكان في محافظة   ١٣
  ١٩٨٧النجف عام 

٨٤  

التباین المكاني للفئات العمریة العریضة الجمالي السكان في محافظة   ١٤
  ١٩٩٧النجف عام 

٨٧  

ف عام التباین المكاني لنسبة االعالة الجمالي السكان في محافظة النج  ١٥
١٩٧٧  

٩٥  

التباین المكاني لنسبة االعالة الجمالي السكان في محافظة النجف عام   ١٦
١٩٨٧  

٩٨  

  ١٠١ التباین المكاني لنسبة االعالة الجمالي السكان في محافظة النجف عام  ١٧



 ل 
 

١٩٩٧  
  ١٤٠  ١٩٧٧التباین المكاني الهرامات اجمالي السكان في محافظة النجف عام   ١٨
  ١٤١  ١٩٨٧كاني الهرامات اجمالي السكان في محافظة النجف عام التباین الم  ١٩
  ١٤٢  ١٩٩٧التباین المكاني الهرامات اجمالي السكان في محافظة النجف عام   ٢٠
  
  

  األشكالفهرست 
رقم 

  الشكل
  الصفحة  العنوان

معدالت درجات الحرارة والحرارة العظمى والصغرى في محافظة النجف   ١
  )٢٠٠٧-١٩٧٧(للمدة 

١٣  

  ١٤  )٢٠٠٧-١٩٧٧(معدل كمیات االمطار الشهریة في محافظة النجف للمدة   ٢
  ١٥  )٢٠٠٧-١٩٧٧(اتجاهات الریاح التي تهب على محافظة النجف للمدة   ٣
  ٢٨  النماذج الرئیسیة لالهرامات السكانیة  ٤
-١٩٧٧العراق لالعوام في محافظة النجف و لسكان الحضر نسبة النوع   ٥

١٩٩٧- ١٩٨٧  
٣٩  

-١٩٧٧العراق لالعوام في محافظة النجف و لسكان الریف ة النوع نسب  ٦
١٩٩٧- ١٩٨٧  

٤٠  

-١٩٧٧العراق لالعوام في محافظة النجف و نسبة النوع الجمالي السكان   ٧
١٩٩٧- ١٩٨٧  

٤١  

عدد الموالید الذكور واالناث ونسبة النوع الحضر في محافظة النجف في   ٨
  ١٩٩٧ - ١٩٨٧العامین 

٥٢  

لذكور واالناث ونسبة النوع الریف في محافظة النجف في عدد الموالید ا  ٩
  ١٩٩٧ - ١٩٨٧العامین 

٥٤  

النوع في محافظة النجف في  بحسبمعدل الوفیات الحضر المسجلة   ١٠
  ١٩٩٧ - ١٩٨٧العامین 

٥٦  

النوع في محافظة النجف في العامین  بحسبمعدل الوفیات الریف المسجلة   ١١
١٩٩٧ - ١٩٨٧  

٥٧  

  ٦٠النوع في محافظة النجف لالعوام  بحسبالحضر سكان لصافي الهجرة   ١٢



 م 
 

١٩٩٧ - ١٩٨٧ - ١٩٧٧  
النوع في محافظة النجف لالعوام  بحسبالریف لسكان صافي الهجرة   ١٣

١٩٩٧ - ١٩٨٧ - ١٩٧٧  
٦٢  

النوع والوحدات االداریة في محافظة  بحسبالحضر لسكان صافي الهجرة   ١٤
  ١٩٩٧ - ١٩٨٧النجف للمدة  

٦٤  

النوع والوحدات االداریة في محافظة  بحسبالریف لسكان رة صافي الهج  ١٥
  ١٩٩٧ - ١٩٨٧النجف للمدة  

٦٥  

سنة في محافظة النجف والعراق  ١٥قل من الاللسكان نسب الفئة العمریة   ١٦
  ١٩٩٧ -١٩٨٧ -١٩٧٧لالعوام 

٧١  

سنة في محافظة  ٦٤ -١٥التي تمتد بین للسكان نسب الفئة العمریة   ١٧
  ١٩٩٧ - ١٩٨٧ - ١٩٧٧لالعوام النجف والعراق 

٧٣  

سنة فاكثر في محافظة النجف والعراق  ٦٥للسكان نسب الفئة العمریة   ١٨
  ١٩٩٧ -١٩٨٧ -١٩٧٧لالعوام 

٧٤  

العراق في محافظة النجف و لسكان الحضر نسب الفئات العمریة العرضیة   ١٩
  ١٩٩٧ -١٩٨٧ -١٩٧٧لالعوام 

٧٦  

العراق في محافظة النجف و ریف لسكان النسب الفئات العمریة العرضیة   ٢٠
  ١٩٩٧ -١٩٨٧ -١٩٧٧لالعوام 

٧٨  

 -١٩٧٧العراق لالعوام في محافظة النجف و لسكان الحضر نسبة االعالة   ٢١
١٩٩٧ - ١٩٨٧  

٨٩  

 -١٩٧٧  العراق لالعوامفي محافظة النجف و لسكان الریف نسبة االعالة   ٢٢
١٩٩٧ - ١٩٨٧  

٩١  

العراق لالعوام افظة النجف و محنسبة االعالة الجمالي السكان في   ٢٣
١٩٩٧ - ١٩٨٧ - ١٩٧٧  

٩٢  

في ) بااللف(لسكان الحضر محافظة النجف معدل الخصوبة العمریة   ٢٤
  ١٩٩٧ - ١٩٨٧العامین 

١٠٤  

في ) بااللف(لسكان الریف محافظة النجف معدل الخصوبة العمریة   ٢٥
  ١٩٩٧ - ١٩٨٧العامین 

١٠٥  

كان الحضر محافظة النجف في لسالفئات العمریة  بحسبمعدل الوفیات   ٢٦
  ١٩٩٧ - ١٩٨٧العامین 

١٠٨  



 ن 
 

لسكان الریف محافظة النجف في الفئات العمریة  بحسبمعدل الوفیات   ٢٧
   ١٩٩٧ - ١٩٨٧العامین 

١١٠  

محافظة النجف للمدة   الفئات العمریة والبیئیة لسكان بحسبصافي الهجرة   ٢٨
١٩٩٧ - ١٩٧٧  

١١٢  

  ١٢٠  ١٩٧٧لنجف عام هرم السكان الحضر في محافظة ا  ٢٩
  ١٢٠  ١٩٧٧هرم السكان الحضر في العراق عام   ٣٠
  ١٢٢  ١٩٨٧هرم السكان الحضر في محافظة النجف عام   ٣١
  ١٢٢  ١٩٨٧هرم السكان الحضر في العراق عام   ٣٢
  ١٢٤  ١٩٩٧هرم السكان الحضر في محافظة النجف عام   ٣٣
  ١٢٤  ١٩٩٧هرم السكان الحضر في العراق عام   ٣٤
  ١٢٦  ١٩٧٧م السكان الریف في محافظة النجف عام هر   ٣٥
  ١٢٦  ١٩٧٧هرم السكان الریف في العراق عام   ٣٦
  ١٢٨  ١٩٨٧هرم السكان الریف في محافظة النجف عام   ٣٧
  ١٢٨  ١٩٨٧هرم السكان الریف في العراق عام   ٣٨
  ١٣٠  ١٩٩٧هرم السكان الریف في محافظة النجف عام   ٣٩
  ١٣٠  ١٩٩٧العراق عام هرم السكان الریف في   ٤٠
  ١٣٢  ١٩٧٧هرم اجمالي السكان في محافظة النجف عام   ٤١
  ١٣٢  ١٩٧٧هرم اجمالي السكان في العراق عام   ٤٢
  ١٣٤  ١٩٨٧هرم اجمالي السكان في محافظة النجف عام   ٤٣
  ١٣٤  ١٩٨٧هرم اجمالي السكان في العراق عام   ٤٤
  ١٣٦  ١٩٩٧هرم اجمالي السكان في محافظة النجف عام   ٤٥
  ١٣٦  ١٩٩٧هرم اجمالي السكان في العراق عام   ٤٦
  ١٤٥  ٢٠٠٧تقدیرات عام  بحسبهرم السكان الحضر في محافظة النجف   ٤٧
  ١٤٥  ٢٠٠٧تقدیرات عام  بحسبهرم السكان الریف في محافظة النجف   ٤٨
  ١٤٦  ٢٠٠٧تقدیرات عام  بحسبهرم اجمالي السكان في محافظة النجف   ٤٩
  ١٤٧  ٢٠٠٧لسكان محافظة النجف لتقدیرات عام البیئة  بحسب نسبة النوع  ٥٠
محافظة النجف  البیئة لسكان بحسبنسب الفئات العمریة العریضة   ٥١

  ٢٠٠٧لتقدیرات عام 
١٤٨  

  ١٤٩  ٢٠٠٧لسكان محافظة النجف لتقدیرات عام البیئة  بحسب نسبة االعالة  ٥٢



 س 
 

  ١٥٢  ٢٠١٧ام هرم السكان الحضر في محافظة النجف المتوقعة لع  ٥٣
  ١٥٣  ٢٠١٧هرم السكان الریف في محافظة النجف المتوقعة لعام   ٥٤
  ١٥٣  ٢٠١٧هرم اجمالي السكان في محافظة النجف المتوقعة لعام   ٥٥
  ١٥٤  ٢٠١٧لسكان محافظة النجف المتوقعة لعام البیئة  بحسبنسبة النوع   ٥٦
ظة النجف لسكان محافالبیئة  بحسبنسبة الفئات العمریة العریضة   ٥٧

  ٢٠١٧المتوقعة لعام 
١٥٦  

  ١٥٧  ٢٠١٧لسكان محافظة النجف المتوقعة لعام البیئة  بحسبنسبة االعالة   ٥٨
  

  فهرست المالحق
رقم 

  الملحق
  الصفحة  العنوان

سكان محافظة النجف وسكان البیئة ل بحسبالتركیب النوع ونسبة النوع   ١
  ١٩٧٧العراق عام 

١٧٢  

سكان محافظة النجف وسكان یئة لالب بحسبنوع التركیب النوع ونسبة ال  ٢
  ١٩٨٧العراق عام 

١٧٣  

سكان محافظة النجف وسكان البیئة ل بحسبالتركیب النوع ونسبة النوع   ٣
  ١٩٩٧العراق عام 

١٧٤  

الفئات العمریة والبیئة واجمالي السكان في محافظة  بحسبتوزیع السكان   ٤
  ١٩٧٧النجف والعراق عام 

١٧٥  

الفئات العمریة والبیئة واجمالي السكان في محافظة  بحسبان توزیع السك  ٥
  ١٩٨٧النجف والعراق عام 

١٧٦  

الفئات العمریة والبیئة واجمالي السكان في محافظة  بحسبتوزیع السكان   ٦
  ١٩٩٧النجف والعراق عام 

١٧٧  

الفئات العمریة والوحدات االداریة والبیئة في محافظة  بحسبتوزیع السكان   ٧
  ١٩٧٧والعراق عام  النجف

١٧٨  

الفئات العمریة والبیئة والوحدات االداریة في محافظة  بحسبتوزیع السكان   ٨
  ١٩٨٧النجف والعراق عام 

١٨١  

الفئات العمریة والبیئة والوحدات االداریة في محافظة  بحسبتوزیع السكان   ٩
  ١٩٩٧النجف والعراق عام 

١٨٤  



 ع 
 

 الوحدات االداریة لسكانالنوع و  ببحسفئات العمریة مئویة للنسب الال  ١٠
  ١٩٧٧النجف عام  محافظة

١٨٧  

 النوع والوحدات االداریة لسكان بحسبلفئات العمریة لمئویة لنسب اال  ١١
  ١٩٨٧النجف عام محافظة 

١٨٨  

 النوع والوحدات االداریة لسكان بحسبلفئات العمریة لمئویة لنسب اال  ١٢
  ١٩٩٧النجف عام محافظة 

١٨٩  

الفئات العمریة والبیئة والنوع في محافظة النجف  بحسبالسكان توزیع   ١٣
  ٢٠٠٧لتقدیرات عام 

١٩٠  

الفئات العمریة والبیئة واجمالي السكان في محافظة  بحسبتوزیع السكان   ١٤
  ٢٠١٧النجف المتوقعة لعام 

١٩١  

الفئات العمریة في محافظة النجف  بحسبتوزیع عدد االناث وعدد الموالید   ١٥
  ١٩٩٧-١٩٨٧امین في الع

١٩٢  

النوع و البیئة والوحدات االداریة في  بحسبتوزیع الوفیات المسجلة   ١٦
  ١٩٩٧-١٩٨٧محافظة النجف في العامین 

١٩٣  

في محافظة النجف في  النوع و البیئة بحسبتوزیع الوفیات المسجلة   ١٧
  ١٩٩٧- ١٩٨٧العامین 

١٩٤  

البیئة والنوع لالعوام  بحسبحجم الهجرة الداخلة الى محافظة النجف   ١٨
١٩٩٧-١٩٨٧- ١٩٧٧  

١٩٥  

البیئة والنوع لالعوام  بحسبحجم الهجرة الخارجة من محافظة النجف   ١٩
١٩٩٧-١٩٨٧- ١٩٧٧  

١٩٦  
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  املقدمة
  

هـذه الظـواهر ظـواهر ومـن بـین  ،كان فـي الظـواهرتعد الجغرافیة العلم الذي یدرس أثر الم
عبـر الـزمن مـن حیـث فـي المكـان أحـوال السـكان  السكان، من ذلك فجغرافیـة السـكان هـي دراسـة

أهمیـــة  ،عمومـــاً للدراســـات الســـكانیة و  ،لجغرافیـــة الســـكانحجمهـــم وتـــركیبهم وتـــوزیعهم، لـــذا فـــأن 
بصـورة  سـكانبأن المشكالت المعاصـرة تـرتبط بال ما شعر الباحثونعندة في الوقت الحاضر بالغ

بــین مــا تهــتم بــه جغرافیــة الســكان هــو دراســة هــرم الســكان الــذي یمثــل و . مباشــرة أو غیــر مباشــرة
لـذا تتغیـر نسـبهم فـي مختلـف فئـات  ،لتركیب النـوعي والعمـري، وان السـكان فـي حالـة تغیـر دائـما

  .النوع بسبب العوامل المؤثرة في التركیب النوعي والعمري فيو  ،العمر
 آلخــرمــن مجتمــع  أشــكالهاتتبــاین فــي فهــي الســكان لیســت ذات شــكل واحــد،  أهرامــات إن

معرفـة التوزیـع الجغرافـي لهـرم  إلـىلذا تهـدف هـذه الدراسـة  ،ومن مدة ألخرى ألخرىومن منطقة 
حســـب ب )فـــي محافظـــة النجـــف ي والعمــريوتحلیـــل هـــذا الهـــرم مــن حیـــث التركیـــب النـــوع الســكان

  ).القضاء والناحیة( اإلداریةالوحدات 
نتـــائج تعــــدادات علــــى ) هــــرم الســـكان(تـــم اعتمــــاد بیانـــات التركیــــب النـــوعي والعمـــري لقـــد 

 إضـافة ،التي تم الحصول علیها من الجهاز المركـزي ١٩٩٧-١٩٨٧-١٩٧٧ السكان لألعوام 
تــب ورســائل جامعیـــة مــن كفرة، انویة والمصــادر المكتبیــة المتــو الســاإلحصــائیة المجموعــات  إلــى

  .ودوریات
 النظــري للدراســة اإلطــارمنهــا  األولیتنــاول الفصــل فصــول،  أربعــة فــيتــم تبویــب الدراســة 

والحــدود  واألســلوبوالمــنهج  وهــدف الدراســة ومســوغاتها والفرضــیةالعلمیــة المشــكلة  تحدیــدحیــث 
  .دراسات السابقةال أهموعرض  ،الزمانیة والمكانیة
الفصــل الثــاني التركیــب النــوعي والتوزیــع الجغرافــي لنســبة النــوع والعوامــل المــؤثرة  ویوضــح

  .في تباینها
الفصل الثالث التركیب العمري والتوزیع الجغرافي للفئـات العمریـة العریضـة والتوزیـع  ویبین

  .والعوامل المؤثرة في تباینها اإلعالةالجغرافي لنسبة 
الهـــرم الســكاني وتوزیعهــا الجغرافــي ومعرفــة التوقعـــات  أشــكالالفصــل الرابــع  لوأخیــرًا یحلــ

  .٢٠١٧عام في المحافظة المستقبلیة لهرم السكان 
والتوصــیات المتعلقــة بموضــوع  التــي تضــم االســتنتاجات ثــم تلــت هــذه الفصــول الخالصــة

 .الدراسة
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  لاألوالفصل 

  اإلطار النظري

Theoretical Frame  



٣ 
 

للدراســـة فحـــددنا المشـــكلة   Theoretical Frameیتنـــاول هـــذا الفصـــل اإلطـــار النظـــري
غاتها الدراســة والفرضـیات وهــدف وخصــائص جغرافیــة ثــم الحــدود الزمانیــة والحـدود المكانیــة ،  ومسـوّ

  .عامة والمفاهیم االساس والدراسات السابقة
  

  : مشكلة الدراسة  ) ١(
الى  ،ومنهم الجغرافیون ،  Human Sciencesنیة یستند الباحثون في العلوم اإلنسا  

الدراسة وبالنسبة لهذه  ،ي بحث او أیة دراسة علمیةمعینة عند أجراء أ Question  تحدید مشكلة
  :لصیغة اآلتیة ا لللمشكلة وفق ات تحدیدجاء

في هذه المحافظة ؟  للسكان هل حصلت تغیرات في خصائص التركیب النوعي والتركیب العمري
وألجل دراسة هذه المشكلة العلمیة كان البد ؛ ؟ ٢٠١٧ستكون علیه هذه الخصائص عام  وكیف

  : هيسئلة فرعیة إلى أ من تجزئتها
ـــــوعي  -١ ـــــب الن ـــــرات فـــــي التركی ـــــوع؟ ؛ هـــــل حصـــــلت التغی               ومـــــا هـــــي تأثیراتهـــــا فـــــي نســـــبة الن

Sex Ratio) (؟.   
ـــــــب العمـــــــري -٢ ـــــــي التركی ـــــــرات ف ـــــــة ت ؟ ومـــــــا هـــــــل حصـــــــلت التغی ـــــــي نســـــــبة االعال أثیراتهـــــــا ف

Dependency Ratio) (؟.  
  .اتساع قمته ؟ باتجاه تقلص قاعدة الهرم وتغیرات في هرم السكان الحصلت كیف  - ٣

  
  : فرضیة الدراسة  ) ٢( 

هـــي بمثابـــة كـــان البـــد مـــن وضـــع الفرضـــیات التـــي   والبحـــث فیهـــاألجـــل دراســـة المشـــكلة    
لدراســـــة الــــى مـــــدى صــــحتها ودقتهـــــا ، وجـــــاءت وصـــــل اتاإلجابــــات العلمیـــــة األولیــــة التـــــي ســــوف ت

  : لصیغة اآلتیة ا لالفرضیات وفق
  :الفرضیة العامة -

علـــى أعـــداد  اثاإلنـــحصـــلت تغیـــرات فـــي خصـــائص التركیـــب النـــوعي باتجـــاه زیـــادة أعـــداد 
تغیــرات فـــي خصــائص التركیـــب العمـــري حصـــلت و ، بفعـــل الحــروب التـــي مــرت بهـــا الــبالد، الــذكور

 ،مــن الــذكور ةبعــض مــن فئــات العمــر الشــاب، وباتجــاه فقــدان ود فــي قاعــدة الهــرمباتجــاه تقلــص محــد
یتسـم  ٢٠١٧ عـام من ذلـك فـأن هـرم ایضاً  بفعل الحروب، االجباریة العسكریة خدمةفي سن أداء ال

  : هي ة فرعیة عدَّ  فرضیاتالى ة هذه الفرضیة الرئیس تمت تجزئةوقد  .بخصائص متغیره نسبیاً 
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وتفـــوق واضـــح فـــي عـــدد اإلنـــاث ، ة المدروســـة بزیـــادة واضـــحةان للمـــدتتســـم اهرامـــات الســـك - ١
 .النوعنسبة انخفاض مما ادى الى  ١٩٩٧ – ١٩٨٧وبشكل خاص في هرمي السكان 

، سـنوات بفعـل الوفیـات لهـذه الفئـة) ٤-١(ومـن  قلة عدد األطفال مـن الفئتـین أقـل مـن سـنة - ٢
ـــة عـــدد الـــذكور للفئـــات الع ســـنة فـــي ) ٢٤-٢٠(مریـــة وتـــأخر الزیجـــات بســـبب الحـــرب، وقل

  .وبذلك ارتفعت نسبة اإلعالة ،)١٩٩٧-١٩٨٧(هرمي السكان 
، فهــو مـــن زال الهــرم الســكاني یســتند الــى قاعــدة واســعة ویتمیــز بقمــة مدببــةبشــكل عــام مــا - ٣

، ٢٠١٧ عـام لدرجـة كبیـرة، فـيویتوقـع انـه یبقـى بهـذه الخصـائص، ،  البلدان النامیـة أنماط
  .یةوال تحصل فیه سوى تغیرات نسب

  
غاتها الدراسة هدف) ٣(   :ومسوّ

خصـــائص هـــرم الســـكان فـــي التـــي حصـــلت فـــي  ه الدراســـة إلـــى متابعـــة التغیـــراتتهـــدف هـــذ
والتركیـــب ، ) Sex Structure( ، تلـــك التغیـــرات التـــي تتعلـــق بالتركیـــب النـــوعي محافظـــة النجـــف

ت نفـــذســـنوات وهـــي  ١٩٩٧ - ١٩٨٧ – ١٩٧٧ وذلـــك فـــي االعـــوام) Structure Age(العمـــري 
باعتبــار ان تأســیس المحافظــة كــان  ١٩٧٧وقــد جــاءت الدراســة لتبــدأ بعــام . ســكانیة فیهــا تعــدادات 

تهــي الدراســة عنــد عــام ، وتنیخ كانــت تابعــة إلــى محافظــة كــربالءإذ قبــل ذلــك التــار  ١٩٧٦فــي عــام 
علـــــــى الصــــــعید االقتصـــــــادي متابعــــــة التغیــــــرات فـــــــي الهــــــرم الســـــــكاني أهمیــــــة كبیــــــرة لإن  .٢٠١٧

ة الســكان مــن الخــدمات االجتماعیــ فئــات ، فهــذه المتابعــة تعــین علــى تقــدیر احتیاجــاتيواالجتمــاع
غ   :الدراسة فیمكن تحدیدها باالتي  اتوالتعلیمیة والصحیة والترفیهیة، أما مسوّ

بشـكل منفـرد ) هـرم السـكان( قلة الدراسـات التـي تناولـت موضـوع التركیـب النـوعي والعمـري  - ١
 .ان في العراق عامة وفي محافظة النجف خاصة وتفصیلي في مجال جغرافیة السك

ــه  - ٢ تــم اختیــار هــذه المحافظــة مــن دون غیرهــا نظــرا كــون الباحــث مــن أبنائهــا ممــا یســهل علیّ
 . مهمة الحصول على البیانات والمعلومات

  
  :األسلوب المنهج و  ) ٤( 

ف یهـــتم بوصـــالـــذي  أن یلتـــزم بـــالمنهج الجغرافـــي بشـــكل دقیـــق، وهـــو المـــنهجالباحـــث  حـــاول
علـى أسـلوب  لقـد اعتمـدُت  والكشف عن عالقتهـا المكانیـة، معرفة تباینها مكانیاالظاهرة المدروسة وب

، ن الخـرائطتـم توقیـع الظـاهرات المدروسـة علـى جملـة مـ إذ، ، وعلى األسلوب الكـارتوغرافيالوصف
  .ه وعلى األسلوب اإلحصائي حیثما استدعت الحاجة إلی ،هي التي أعانتنا على مهمة التفسیر
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  : والخصائص الجغرافیة العامةالحدود الزمانیة والمكانیة  ) ٥( 

  :الحدود الزمانیة -١-٥
یمكـن االسـتفادة مـن  إذ، ٢٠١٧حتى عام  ١٩٧٧من عام  تمتد الحدود الزمانیة لهذه الدراسة

ذا مـا حـق للجغرافـي إن یضـع بعـض  ،نتائج ثالثة تعدادات سكانیة عامة موثـوق بهـا بدرجـة كبیـرة وإ
أهـــم الخصـــائص التــــي  فحـــددنا ٢٠١٧رســـم هـــرم الســـكان لعـــام  حاولنـــاالمســـتقبلیة فإننـــا  توقعـــاتال

  .نتوقعها في التركیب النوعي والتركیب العمري
  
  :الحدود المكانیة-٢-٥

تمتــد علــى مســاحة ة فقــد اهتمــت الدراســة بمحافظــة النجــف التــي المكانیــ أمــا بصــدد الحــدود
) ١٣، ص١٩٩٧وزارة التخطـــیط ، (مســـاحة العـــراق  مـــن)  ٪ ٦.٦(ل نســـبة وتمثـــ ٢كـــم) ٢٨٨٢٤(

وفـــي ضـــوء الحـــدود  )١(خریطـــة ال علـــىهـــو موضـــح كمـــا ، وهـــي مـــن محافظـــات الفـــرات األوســـط 
الحـدود حیـث ألغیـت ناحیـة الحیــرة  هـذهتعــدیل فـي  حصـولإلـى  اإلشـارةمـن للمحافظـة البـد اإلداریـة 

 وحالیـــاً  ٢٩/٦/١٩٨٩فـــي ) ٣١٢( مـــرقم ة بموجـــب المرســـوم الجمهـــوري الر وألحقـــت بقضـــاء المنـــاذ
  :وحدات اداریة هي  تضم المحافظة تسع

  . النجف  )*(ق. م  -١
  . ن ، الحیدریة  -٢
  .  ن ، الشبكة  -٣
  .                   ق ، الكوفة . م  -٤
  . ن ، العباسیة  -٥
  . ن ، الحریة  -٦
  . ق ، المناذرة . م  -٧
  . ن ، المشخاب  -٨
  . ن ، القادسیة  -٩

بخصـــائص  التـــي تـــم تحدیـــدها إتســـمت محافظـــة النجـــفوقـــد  )٢(ا تبـــدو علـــى الخریطـــة كمـــ
  :بشكل عام إلیهاشیر نسجغرافیة اساس 

  

                                 
 .تعني ناحیة: تعني مركز قضاء، ن: ق. م *
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 :عامة جغرافیةخصائص  -٣-٥

 ةالمهمــة عنــد دراســة أیــ األمــورمــن  ، الطبیعــي والبشــري ،التعــرف علــى األســاس الجغرافــي 
 ،والحضـاري والبشـري لیـه الوجـود الحیـويوتعد الخصائص الطبیعیة األساس الـذي یرتكـز ع، منطقة
هـا النسـبي ینتبابومـا دامـت هـذه الخصـائص تتسـم ، )المكان( طبیعي للمسرح الجغرافي البناء الفهي 

 م محافظـة النجـفقّسـتُ  كان و علیـهالسـیما فـي التوزیـع الجغرافـي للسـلذا فان تأثیرها سیكون واضـحا 
  . Nonecomeneیر مأهولة ومنطقة غ Ecomeneمنطقة مأهولة  بشكل واضح الى

  
  : )Situation( الموقع : اوالً 

وعالقتهـا بالنسـبة للمنـاطق التـي مـن حولهـا  ، هـا المكـانيئبیـان جز  منطقة الدراسة یعني موقع
  : ید الموقع عادةدویتم تح، 

  
 ) Astronomical Situation( الموقع الفلكي -أ

بالنســبة لمحافظـــة و ، ط الطــولخطــو و ، قــع الحیــز المكــاني مــن دوائــر العــرضمنــه مو  یقصــد
      طــولالشــماًال وبــین خطــي ) ْ◌  ٣٢◌َ  ٢١ –ْ◌  ٢٩ ◌َ  ٥٠( العــرض بــین دائرتــيفانهــا تقــع  ،النجــف

  .یكون شكلها اقرب إلى المستطیل  وبذلك، شرقًا ) ْ◌  ٤٤◌َ  ٤٤ – ْ◌  ٤٢◌َ  ٥٠(
  

 ) Geographical Situation( جغرافيالموقع ال -ب

حیـث تعـد محافظــة النجـف مـن محافظـات الفــرات  ،افیـةالـذي یقتـرن بظــواهر جغر هـو الموقـع 
مـــن الشـــمال محافظـــة كـــربالء، ومـــن الشـــمال الشـــرقي محافظـــة بابـــل، ومـــن  اداریـــاً حـــدها تاالوســـط، 

الشــرق محافظــة القادســیة، ومــن الجنــوب الشــرقي محافظــة المثنــى، ومــن الجنــوب والجنــوب الغربــي 
بیـــة الســـعودیة، ومـــن الشـــمال الغربـــي فتحـــدها فانهـــا تمثـــل حـــدود العـــراق السیاســـیة مـــع المملكـــة العر 

  .السابقة الذكر) ١(بدو على الخریطة كما ت، محافظة االنبار
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  ) ١(خریطة ال
  موقع محافظة النجف من العراق
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  )٢(الخریطة 
  اإلداریة في محافظة النجف  الوحدات
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  :) Land Forms( أشكال  السطح : ثانیاً 

یمـــر خــــط  مـــن الجنــــوب الغربـــي حیــــث إن محافظــــة النجـــف تنحــــدر ،)٣(توضـــح الخریطـــة 
تــنخفض الـــى  إذالبحـــر، باتجــاه الشــمال الشـــرقي  مســتوى ســطحم فـــوق  )٤٢٠(االرتفــاع المتســاوي 

یالحــظ  وم عــن مســتوى ســطح البحــر عنــد منطقــة هــور ابــن نجــم،  )٢٠(خــط االرتفــاع المتســاوي 
یشــرف علــى منطقــة بحــر النجــف م،  )٥٠(جــرف حــاد یصــل ارتفاعــهعلــى ســطح المحافظــة وجــود 

، ٢٠٠٧الصـــــائغ، (لبحـــــر، م فـــــوق مســـــتوى ســـــطح ا) ٢٠(بـــــالقرب مـــــن خـــــط االرتفـــــاع المتســـــاوي 
، إن ســـطح المحافظـــة یتـــوزع مـــا بـــین الســـهل الرســـوبي والهضـــبة الغربیـــة، وتمتـــاز الهضـــبة )١٥ص

، وبشـكل عـام ان توزیـع )٦٨، ص٢٠٠٨العتـابي، (الغربیة بانهـا اكثـر ارتفاعـًا مـن السـهل الرسـوبي 
بیئـة السـهل الرسـوبي  :المحافظة بین الهضبة الغربیة والسهل الرسوبي قد اثر في خلـق بیئتـین همـا 

: الجاذبــة للســـكان وبیئــة الهضـــبة الطــاردة لهـــم، وبـــذلك توزعــت المحافظـــة علــى منطقتـــین احـــداهما 
من مساحة المحافظـة، واالخـرى غیـر مأهولـة % ٥منطقة مأهولة وهي فوق السهل الرسوبي وتمثل 

  ).٤(لخریطة، كما یبدو من امن مساحة المحافظة% ٩٥وهي فوق الهضبة الغربیة وتمثل نسبة 
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  ) ٣(الخریطة 
  خطوط االرتفاع المتساوي لمحافظة النجف  
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  ) ٤(الخریطة 
  السطح في محافظة النجف أقسام
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  : )Climate( المناخ : ثالثاً 
تـأثیرًا كبیـرًا فـي حیـاة اإلنسـان ، بشكل مباشـر أو غیـر مباشـر، یؤثر المناخ بعناصره المختلفة

ـــه اثـــ یمارســـها، واألنشـــطة التـــي والبیئـــات ره الكبیـــر فـــي تحدیـــد البیئـــات الجاذبـــة للســـكان مـــن ذلـــك ل
 أحـــوالظـــة تبــدو فـــي هــذه المحاف. لمأهولــةالمنــاطق المأهولـــة والمنــاطق غیـــر ا وهـــي، الطــاردة لهــم 

، وال تتــو  محلــي بــین جهاتهــا، والحقیقــة فر الدراســات التــي تؤشــر تبــاین المنــاخ الاالمنــاخ واحــدة تقریبــًا
  .ر السطح والموارد المائیةثلما هو اثلسكان مالم یكن كبیرًا في تباین  فیها ر المناخفان اث

  
  ) :  Temperature(درجات الحرارة  - أ  

 ٢٤.٥(یبلــغ ل الســنوي لــدرجات الحــرارة فــي محافظــة النجــف المعــدإن ) ١(یوضــح الجــدول 
ــــغویتبــــاین هــــذا المعــــدل شــــهریًا إذ  ، )مْ◌  ــــاني لیبل ــــدأ ) م ْ ١٠.٨( یــــنخفض فــــي شــــهر كــــانون الث ویب

ــــــاع حتــــــى شــــــهر تمــــــوز لی ــــــىباالرتف عــــــدل الســــــنوي لدرجــــــة الحــــــرارة یبلــــــغ المو ، )م ْ ٣٨.٠(صــــــل إل
، وأوطــأ درجــة حــرارة ) م ْ ٤٤.٤(والبالغــة واعلــى درجــة حــرارة فــي شــهر تمــوز ، )ْ◌م ٣١.٠(العظمــى

المعـــــدل الســـــنوي لدرجـــــة الحـــــرارة الصـــــغرى  ویبلـــــغ، )م ْ ١٦.٢(فـــــي شـــــهر كـــــانون الثـــــاني والبالغـــــة 
، وأوطــأ درجــة حــرارة فــي شــهر )م ْ ٢٩.٣(، واعلــى درجــة حــرارة فــي شــهر تمــوز والبالغــة )م ْ ١٧.٥(

  )١(كما في الشكل  ).م ْ ٥.٥(كانون الثاني والبالغة 
ممــا ؛ إلــى الموقـع الجغرافــي للمحافظـة  ةوالفصـلی ةد هـذا التبــاین لـدرجات الحــرارة الیومیـویعـو 

یصـل طـول النهـار فـي فصـل الصـیف  أطـول فصـول السـنة وأشـدها حـرارة ، اذجعل فصل الصـیف 
ر الشـتاء اشـهدرجـة حـرارة هـو ر السنة اشه الشمس ، وأقل ساعة تبعا لزاویة سقوط أشعة) ١٤(إلى 
ــــه إلــــى یصــــل طــــول ا ، و فــــي الحــــرارة الیومیــــة   اســــاعة ممــــا جعــــل هنــــاك اختالفــــ) ١٠(لنهــــار فی

  .والفصلیة
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  )١(الجدول 
  في محافظة النجف العظمى والصغرى و الحرارة  معدالت درجات الحرارة

   ٢٠٠٧ – ١٩٧٧ للمدة
  ْم / الحرارة الصغرى   مْ / الحرارة العظمى   ْم /معدل درجات الحرارة  الشھر 

  ٥.٥  ١٦.٢  ١٠.٨  كانون الثاني 
  ٧.٥  ١٩.٣  ١٣.٤  شباط
  ١١.٤  ٢٤.٠  ١٧.٧  آذار 
  ١٧.٥  ٣٠.٩  ٢٤.٢  نیسان
  ٢٢.٨  ٣٧.٤  ٣٠.١  مایس

  ٢٦.٦  ٤١.٥  ٣٤.٠  حزیران
  ٢٩.٣  ٤٤.٤  ٣٨.٠  تموز
  ٢٧.٩  ٤٢.٢  ٣٦.٨  أب 

  ٢٤.٣  ٤٠.٤  ٣٢.٣  أیلول 
  ١٩.٠  ٣٣.٣  ٢٦.١  تشرین األول 
  ١٢.٠  ٢٣.٩  ١٧.٩  تشرین الثاني 
  ٧.٢  ١٨.٢  ١٢.٧   كانون األول

  ١٧.٥  ٣١.٠  ٢٤.٥  المعدل السنوي

ة الجویة في محافظ العراقیة ، دائرة األنواء، الهیئة العامة لألنواء الجویة وزارة النقل والمواصالت  -
  ) .بیانات غیر منشورة(النجف ، 

 
  )١(الشكل 

  معدالت درجات الحرارة و الحرارة العظمى والصغرى في محافظة النجف
  ٢٠٠٧ – ١٩٧٧ للمدة 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  ).١(بیانات الجدول  -
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  ) : Rain Fall( األمطار  -ب
، ویتبـــاین ) ملـــم ١٠٤.٠( ان المجمـــوع الســـنوي لكمیـــة األمطـــار یبلـــغ ) ٢(جـــدول ال یوضـــح

ًا مــن شــهر تشــرین تــداءبوهــي تبــدأ بالســقوط ا، اشــهر الشــتاءإذ تتركــز خــالل  ، ســقوط هــذه األمطــار
 شـهرأكثـر اال) كـانون األول ، كـانون الثـاني ، شـباط (  اشهرتعد و ، األول وحتى نهایة شهر مایس

وان كمیة األمطار السنویة في المحافظة قلیلة مقارنـة مـع المنـاطق الشـمالیة مـن الـبالد  ،عادة مطراً 
ویسـود الجفـاف التـام فــي ، سـواء كانــت فـي كمیاتهـا أو فـي مواعیـد ســقوطها اإذ إنهـا تتصـف بتذبـذبه

جافـــة نتیجـــة الرتفـــاع درجـــات  اشـــهرالتـــي تعـــد ) ، ایلـــول  ، تمـــوز ، أب حزیـــران( الصـــیف  اشـــهر
  ).٢(الشكل كما في  .فیهاالحرارة وانخفاض معدالت الرطوبة النسبیة 

  ) ٢(الجدول 
  في محافظة النجف  )ملم(معدل كمیات األمطار الشهریة

   ٢٠٠٧ – ١٩٧٧ للمدة

ة وزارة النقـــل والمواصـــالت ، الهیئـــة العامـــة لألنـــواء الجویـــة ، دائـــرة األنـــواء الجویـــة فـــي محافظـــ -
  ).بیانات غیر منشورة ( النجف 

  )٢(الشكل 
   في محافظة النجف )ملم(الشهریة األمطار معدل كمیات

  ٢٠٠٧ – ١٩٧٧ للمدة
  
  
  
  
  
  

  
  
  .)٢(بیانات الجدول  -

كانون   الشهر
  الثاني

تشرین   أیلول  أب  تموز  حزیران  مایس  نیسان  آذار  شباط
  األول

تشرین 
  الثاني

كانون 
  األول

المجموع 
  السنوي

  ١٠٤  ١٧.٧  ١٦.٤  ٤.٧  ٠  ٠  ٠  ٠  ٤.٨  ١٥.٣  ١٣.٢  ١٤.٦  ١٧.٣  األمطار معدل كمیة
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٠.٥ %  
 السكون

  ) :Winds( حركة الریاح -ج 
ر یشـوی .بشـكل كبیـرفـي طبیعـة الریـاح السـائدة فیـه یؤثر الموقع الجغرافي للعراق وتضاریسـه 

بینمــا  ،ىیــاح الشــمالیة الغربیــة بالمرتبــة األولــان محافظــة النجــف تتمیــز بســیادة الر الــى  )٣(الجــدول 
. )٣(كمــا فــي الشــكل  الثالثــة وتــأتي الریــاح الغربیــة بالمرتبــة، لثانیــةالریــاح الشــمالیة بالمرتبــة ا تبــدو

وحــدوث حــاالت الغبــار ، ) العواصــف الغباریــة(ویــرتبط بحركــة الریــاح حــدوث ظــواهر مناخیــة منهــا 
صــف الغباریــة وتــزداد فــي التكــرار مــن نیســان حتــى تشــرین وتحــدث هــذه العوا، المتصــاعد والعــالق 

  ).٦١ص، ٢٠٠١،ي القاض( الشتاء اشهرویقل تكرار حدوثها في  ؛األول 
  

  )٣(الجدول 
   معدل هبوب الریاح واتجاهاتها في محافظة النجف

  ٢٠٠٧ – ١٩٧٧ للمدة
  ش غ  غ  ج غ  ج  ج ق  ق  ش ق  ش  االتجاھات

  ٢٠  ١٤.٤  ٢  ٣.٣  ٥.٨  ٥.٥  ٣.١  ١٧.٧  المعدل

ــــة  وزارة النقــــل والمواصــــالت - ــــواء الجوی ــــة العامــــة لألن ــــة فــــي والهیئ ــــواء الجوی ــــة ، دائــــرة األن العراقی
  ) .بیانات غیر منشورة ( محافظة النجف 

  ) ٣(الشكل                                              
   الریاح التي تهب على محافظة النجف اتجاهات

   ٢٠٠٧ – ١٩٧٧ للمدة
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ).٣( بیانات الجدول  -         
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  : ) (Water Resources ( الموارد المائیة :رابعاً 
قـدر مـا للمــاء وب، ي تعتمـد علیـه األنشــطة االقتصـادیة تعـد المـوارد المائیـة العمـود الفقــري الـذ

ي من أهمیة كبیـرة إلدامـة حیـاة اإلنسـان والحیـوان والنباتـات فـان أهمیتـه تكمـن فـي هـذه الدیمومـة التـ
، ) ٢١١، ص١٩٩٠الســــامرائي والریحــــاني، ( حاجــــة إلیــــه حقــــق بوجــــوده بكمیــــات متوازنــــة مــــع التت

أثیر التـالى زیادة الحاجة الـى المیـاه و  وعلیه فان حجم السكان في أیة منطقة وسرعة نموهم یقودان
وان العالقــــة بـــین المــــوارد المائیـــة والســــكان ، ) ٣٥، ص ٢٠٠٧، الدیمیوســـي( فـــي مـــدى اهمیتهــــا 

وتقـدم ، السـیما فـي المنـاطق الجافـة السـكان بمجـاري األنهـار عـادة یقترن توزیـعكون واضحة حیث ت
 ١٩٨٨السـرحان ، ( ة هـذه المـوارد واثرهـا فـي السـكان حضارة وادي الرافدین انموذجًا حیًا إلـى أهمیـ

  : لىالمائیة في منطقة محافظة النجف ع المواردوتقسم ) . ٤٣، ص
  : المیاه السطحیة  -أ

بعــد  محافظــة النجــفمصــدر المیــاه الســطحیة الــذي یــدخل ) شــط الهندیــة(مثــل نهــر الفــرات ی
ط العباسـیة فـي هما شـط كوفـة فـي الغـرب وشـ: كم إلى فرعین ) ١(تفرعه جنوب مدینة الكفل بنحو 

  .)٥(الخریطة  علىیبدو ذلك كما ) .  ٣٢، ص ٢٠٠٧ الصائغ،( الشرق 
  : شط الكوفة   -١

ي محافظــــة النجــــف یصــــل طولــــه فــــ قضــــاء الكوفـــة اذ) ط الهندیــــة شــــ( اتیـــدخل نهــــر الفــــر  
 ،یختـرق قضـاء الكوفـةعنـدما فهو شـط الكوفـة ،ویسمى بأسماء المدن التي یخترقها، كم) ٧٥.٢٠٠(

وشط القادسیة ویتفرع من شط الكوفة مـن بدایـة دخولـه قضـاء  ، وشط  أبي صخیر وشط المشخاب
  جــــــــــــــدوالً  ونهــــــــــــــراً  فرعیــــــــــــــاً  ) ٧٨( الكوفــــــــــــــة إلــــــــــــــى أخــــــــــــــر نقطــــــــــــــة منــــــــــــــه فــــــــــــــي المحافظــــــــــــــة 

  ) .٩٠، ص ٢٠٠٨، العتابي( 
  : شط العباسیة  -٢

 كــم) ٢٨(یصــل طولــه ضــمن محافظــة النجــف، ) شــط الهندیــة(لشــرقي  لنهــر الفــرات الفــرع ا
ویتفــرع مـــن  ، یــدخل شــط العباســـیة ناحیــة العباســیة وناحیـــة الحریــة) ١١١، ص ٢٠٠٢الجلبــي ، (

ـــه ناح مجموعـــة مـــن ) ناحیـــة الحریـــة( یـــة العباســـیة إلـــى أخـــر نقطـــة شـــط العباســـیة مـــن بدایـــة دخول
  . )٩٠، ص ٢٠٠٨العتابي ، (  جدوالً  ونهراً  فرعیا ً ) ٢٠(واألنهر الفرعیة تبلغ ، الجداول 
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  )٥(الخریطة 

  الموارد المائیة في محافظة النجف
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 ٢٠٠٧خریطة النجف االروائیة،  محافظة النجف ،  وزارة الموارد المائیة ، مدیریة الموارد المائیة في -
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  :  ) Underground Water(المیاه الجوفیة  -ب
وان دراســة المیــاه الجوفیــة ستكشــف عــن ، یــرتبط وجــود المیــاه الجوفیــة  بــالتكوین الجیولــوجي

ت تسـهم فـي تكـوین مسـتوطنانیة بشریًا واقتصـادیًا ، إذ مدى إمكانیة مساهتمها في الخصائص المكا
ة طویلـة وكانـت هـذه اآلبـار خـالل مـد) ١٠٠ص ، ٢٠٠٦،  آلبـو صـیبع( الستقرار القبائل الرعویـة 

 الحیوانـات واالسـتخدامات األخـرى من الزمن تستخدم للشرب واالستعمال المنزلي والزراعة و ألرواء
 بـالقرب منهـا وسـرعان مـا یمـارس السـكان الزراعـة والرعـي إذ) ١٤٣، ص  ٢٠٠٧عبد الوهاب ، ( 

لهضـــبة الغربیـــة فـــي ب هـــذه العیـــون واآلبـــار تتركـــز ضـــمن اعنـــد نفـــاذ میاههـــا ، وان اغلـــ یتركونهـــا
مـن السـكان ، وان وجـد السـكان لذا فان المنطقة الشاسعة تخلو ). ٦(خریطة ال علىكما ، المحافظة

  . المحافظة  ال یشكلون سوى نسبة قلیلة جدا من إجمالي سكان همفیها ف
  :  Soil)( التربة : خامساً 

العناصــر الطبیعیــة  فهــي مثــل بقیــة، تــاثیر التربــة علــى الســكان مــن الصــعب ان تنفــرد وحــدها
( وان تنوع جودة التربة یحـدث اختالفـات محلیـة فـي التركـز السـكاني ) ٩٤، ص٢٠٠٠، أبو عیانة(

وكــــذلك یظهــــر تــــأثیر التربــــة فــــي تبــــاین توزیــــع الســــكان بطریقــــة غیــــر ) . ٦٥، ص ٢٠٠٣لبیــــب ، 
وهـذا التـأثیر یعكـس وجـود عالقـة . حیث تأثیرها في تباین إنتاج الغذاء بین مكـان وأخـر  مباشرة من

وفــي محافظــة النجــف ، ) ٢٠٨، ص ٢٠٠٢،  ١الســعدي ، ج( بــین توزیــع التربــة وتوزیــع الســكان 
  ):٧(خریطة  هي علىمن الترب كما رئیسیان هناك نوعان 

  : )Soil of Out Pouring Plain(ترب السهل الفیضي  -١
ا اذ وتمتـاز بعمقهـ، ) تـرب كتـوف األنهـار ( تمتاز برواسب غنیة طمویـة وهـي تـرب مزیجیـة 

   :وتضم هذه الترب) P.121  ،Buring, 1960(صل إلى أمتار عدة ی
  : تربة كتوف األنهار  -أ

تمتـــد هـــذه التربـــة علـــى جـــانبي شـــطي الكوفـــة والعباســـیة والجـــداول واألنهـــار المتفرعـــة منهـــا 
ویكــون هــذا ، م تقریبــًا عــن مســتوى األراضــي المجــاورة لهــا )  ٣ – ٢(  ع هــذه التربــةارتفــاویتــراوح 

  ). ٢١، ص ٢٠٠٢الجلبي ، ( االرتفاع واضحًا عند قضاء الكوفة 
  ) : River Basin Soil( تربة أحواض األنهار   -ب

قة لمنطقــــة كتـــوف األنهــــار وغیـــر واضــــحة فـــي الجــــزء متـــد هـــذه التربــــة فـــي المنطقــــة المالصـــت
 مـن شمالي من األراضي الواقعة إلى الشرق من شط العباسیة وال یبـدو لهـا اثـر فـي المنطقـة الغربیـةال

، ١٩٨٨یاســر، (  كــم ١القتــراب الهضــبة الغربیــة مــن النهــر إذ ال یبعــد عنهــا أكثــر مــن الكوفــة  شــط
  ،)٦٢ص

  )٦(الخریطة 
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  اآلبار والعیون في محافظة النجف
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

غیـر (ي فیصـل یاسـر، تحلیـل جغرافـي لالنمـاط الزراعیـة فـي محافظـة النجـف، رسـالة ماجسـتیرشمخ -
  .٣٦ص ،١٩٨٨، كلیة االداب جامعة البصرة، )منشورة
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الزاملـــي ، (م عـــن تـــرب كتـــوف األنهـــار )  ٣ – ١( ویـــنخفض ســـطح المنطقـــة لهـــذه التربـــة بحـــوالي 
  ) . ٥٧، ص ٢٠٠١

               :  )Soil of Marshes and Swamps(ستنقعاتتربة االهوار وال -ج 
مـن مسـاحة %  ٧٥تشغل هذه التربة مساحة واسعة مـن أراضـي المحافظـة السـهلیة إذ تحتـل  

وتشـــغل هـــذه التربـــة اغلـــب األراضـــي الزراعیـــة فـــي قضـــاء . منطقـــة الســـهل الرســـوبي فـــي المحافظـــة 
، فضـــًال عـــن بعـــض  وأجـــزاء مـــن أراضـــي قضـــاء المنـــاذرة) غـــرب وجنـــوب هـــور ابـــن نجـــم ( الكوفـــة 

  ) . ٢٧، ص ٢٠٠٧الصائغ ، ( األراضي في منطقة بحر النجف 
  :  )Western Plateau Soils(ترب الهضبة الغربیة -٢

) . P.121  ،Buring,1960( تمتاز هذه التربة بقلـة سـمكها وفقرهـا وهـي تـرب كلسـیة رملیـة 
  . وتشمل هذه الترب 

 :  )Desert Gypsum Soil(التربة الصحراویة الجبسیة - أ 

دبـة تغطي هذه التربة مساحات واسعة من الهضـبة الغربیـة ضـمن منطقـة الودیـان السـفلى والدب
( ز هـــذه التربـــة بخصـــائص منهـــا النســـبة العالیـــة مـــن الجـــبس وتمتـــا) . ٢٨، ص ٢٠٠٧الصـــائغ ، ( 

  ) . ٥٩، ص ٢٠٠١الزاملي ، 
 :  )Stony Desert Soil(التربة الصحراویة الحجریة -ب 

فهــي  ، ة فــي نطــاق منطقــة الحجــارة حیــث تغطیهــا الحجــارة والصــخور الكلســیةتمتــد هــذه التربــ
  ) . ٢٩، ص ٢٠٠٧الصائغ ، ( تتكون من حجر الصوان ومن الحصى والرمل 

  : (Soil of Sandy Dunes)تربة الكثبان الرملیة   - ج 
كــم مــن غــرب )  ٢٥ – ١٥( تقــع هــذه التربــة فــي نطــاق الكثبــان الرملیــة الــذي یمتــد علــى بعــد 

وتتمیــز  )م ١٢(ع عــن األراضــي المجــاورة لهــا بحــدود، وترتفــة النجــف والــى الجنــوب الغربــي منهــامدینــ
ان تربــــة فــــوعمومــــًا ، ) ٢٧، ص ٢٠٠٢، الجلبــــي( بیا لتذبــــذب ســــرعة الریــــاح بتذبــــذب ارتفاعهــــا نســــ

وعلـى ، الریـف ألبنـاءالسهل الرسوبي تمتاز بمالئمتها لإلنتاج الزراعي وخلق ظـروف العمـل المناسـبة 
    . غیر المشجعة على العمل  الزراعي تربة الهضبة الغربیة ذات الطبیعة الضد من

رســــوبي الســــهل ال :صــــائص الطبیعیــــة بــــین جهــــات المحافظــــة ممــــا تقــــدم نالحــــظ أن التبــــاین فــــي الخ
منطقـــة جاذبـــة للســـكان، وهـــي الســـهل : لـــى منطقتـــین همـــا ع والهضـــبة الغربیـــة، قـــد قّســـم المحافظـــة

الرسوبي، الذي تنتشر فوقه شبكة المیـاه السـطحیة والتـرب الزراعیـة، والهضـبة الغربیـة التـي ال تصـلها 
توزیعهـــا تحـــدد ی، التـــي وتنتشـــر فوقهـــا التربـــة الرملیـــة، وبـــذلك تبـــدو المـــوارد المائیـــة، المیـــاه الســـطحیة 

لســكان فــي هــذه الجغرافــي بأشــكال الســطح، هــي العامــل الطبیعــي الحاســم الــذي یرســم خریطــة توزیــع ا
  .المحافظة
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  )٧(الخریطة 
  أنوع الترب في محافظة النجف

  
    

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

- Buringh. Soils and Soil Condition in Iraq,(Wageningen H. Veeumam and  
Zonen N.V. 1960.), map 1. 
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 Size and Distribution of( وتـــوزیعهم الجغرافـــي حجـــم الســـكان: سادســـاً 

Population  (: 

وفي محافظـة النجـف بلـغ عـدد ، ة زمنیة ألخرىحجم السكان من مكان ألخر ومن مد یتباین
نســـمة وقـــد ســـجل نســـبة قـــدرها ) ٧٧٥٠٤٢( ١٩٩٧فـــي عـــام  حســـب أخـــر تعـــداد رســـميبالســـكان 

ـــبالد،حجـــم الســـكان فـــي مـــن %  ٣.٥٢ وهـــي بهـــذا الحجـــم تقـــع ضـــمن المحافظـــات ذات الحجـــم  ال
  : االتيكما في الجدول ، الوسط

  )٤(جدول 
  ١٩٩٧حجم السكان في  المحافظات ونسبهم من القطرعام 

  النسبة من القطر  حجم السكان             المحافظات           
 ٢٤.٦٠ ٥٤٢٣٩٦٤ بغداد
 ٩.٢٧ ٢٠٤٢٨٥٢ نینوى
 ٧.٠٦ ١٥٥٦٤٤٥ البصرة

 ٦.١٨ ١٣٦٢٧٣٩ السلیمانیة
 ٥.٣٨ ١١٨٤٧٩٦ ذي قار
 ٥.٣٦ ١١٨١٧٥١ بابل

 ٥.١٥ ١١٣٥٢٢٣ لىدیا
 ٤.٩٧ ١٠٩٥٩٩٢ اربیل
 ٤.٦٥ ١٠٢٣٧٣٦ االنبار

 ٤.١٠ ٩٠٤٤٣٢ صالح الدین
 ٣.٥٦ ٧٨٣٦١٤ واسط
 ٣.٥٢ ٧٧٥٠٤٢ النجف
 ٣.٤٢ ٧٥٣١٧١ التأمیم

 ٣.٤١ ٧٥١٣٣١ القادسیة
 ٢.٨٩ ٦٣٧١٢٦ میسان
 ٢.٦٧ ٥٩٤٢٣٥ كربالء
 ١.٩٨ ٤٣٦٨٢٥ المثنى
 ١.٨٣ ٢٠٢٩٧٠ دھوك

  ٪١٠٠  ٢٢٠٤٦٢٤٤  المجموع

جمهوریـة العـراق، وزارة التخطـیط و التعـاون االنمــائي ، الجهـاز المركـزي لالحصـاء وتكنولوجیـا المعلومــات،  -
  .٥٠، ص٢٠٠٧المجموعة االحصائیة السنویة، 

  
 وهـي بـذلكنسـمة ) ١٠٨١٢٠٣(فهـي  ٢٠٠٧أما تقدیرات السـكان فـي محافظـة النجـف لعـام 

وقـــد بقیـــت فـــي موقعهـــا مـــن حیـــث  ،فـــي الـــبالد ســـكانحجـــم المـــن ) ٪ ٣.٦٤(نســـبة قـــدرها  تســـجل
  :تسلسلها بین محافظات البالد، كما في الجدول االتي
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  )٥(جدول 
  ٢٠٠٧المحافظات ونسبهم من القطرعامتقدیر حجم السكان في 

  النسبة من القطر  حجم السكان  المحافظات
 ٢٤.١٠ ٧١٤٥٤٧٠ بغداد
 ٩.٤٧ ٢٨١١٠٩١ نینوى
 ٦.٤٥ ١٩١٢٥٣٣ البصرة

 ٦.٣٨ ١٨٩٣٦١٧ انیةالسلیم
 ٥.٥٦ ١٦٥١٥٦٥ بابل

 ٥.٤٥ ١٦١٦٢٢٦ ذي قار
 ٥.٢٦ ١٥٦٠٦٢١ دیالى
 ٥.٢٠ ١٥٤٢٤٢١ اربیل
 ٥.٠١ ١٤٨٥٩٨٥ االنبار

 ٤.٠١ ١١٩١٤٠٣ صالح الدین
 ٣.٦٤ ١٠٨١٢٠٣ النجف
 ٣.٥٩ ١٠٦٤٩٥٠ واسط

 ٣.٣٠ ٩٩٠٤٨٣ القادسیة
 ٣.٠٤ ٩٠٢٠١٩ التأمیم
 ٢.٩٩ ٨٨٧٨٥٩ كربالء
 ٢.٧٨ ٨٢٤١٤٧ میسان
 ٢.٠٧ ٦١٤٩٩٧ المثنى
 ١.٧٠ ٥٠٥٤٩١ دھوك

  ٪١٠٠  ٢٩٦٨٢٠٨١  المجموع

ـــزي لالحصـــاء وتكنولوجیـــا  - ـــاز المرك ـــاون االنمـــائي ، الجه ـــراق، وزارة التخطـــیط و التع ـــة الع جمهوری
  .٥٢، ص٢٠٠٧المعلومات، المجموعة االحصائیة السنویة، 

  
االداریـة للمحافظـة قـد أن الوحـدات ،  )٦(للسكان فیوضح الجدول  التباین المكانياما بصدد 

لكــــل مجموعــــة مــــداها مــــن النســــبة المئویــــة مــــن اجمــــالي ســــكان ، مجموعــــات  توزعــــت علــــى ســــت
  : المحافظة، وهذه المجموعات هي

  ٪ ١المجموعة االولى اقل من  - أ

  ).٪ ٠,١ناحیة الشبكة بنسبة (د بهذه المجموعة وقد انفر 
  ٪ ١٠-١المجموعة الثانیة تمتد ما بین  -  ب

، %٢,٩ ، وناحیــة الحیدریــة بنســبة% ٢,٥ناحیــة الحریــة بنســبة (كونـت هــذه المجموعــة مــن ت
ـــــة القادســـــیة بنســـــبة  ـــــة العباســـــیة بنســـــبة % ٤,٨وناحی ـــــة المشـــــخاب % ٧,٢، وناحی بنســـــبة ، وناحی

 )% ٨,٣، ومركز قضاء المناذرة بنسبة %٧,٨
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  ٪ ٢٠-١١المجموعة الثالثة تمتد ما بین  -جـ
  ).٪ ١٦,٩مركز قضاء الكوفة بنسبة (عة وقد انفرد بهذه المجمو 

  % ٢٠المجموعة الرابعة اكثر من  -ء    
  )٪ ٤٩,٥بنسبة  مركز قضاء النجف(انفردت بهذه المجموعة 

ـــــدم ان نســـــبة حـــــوالي  مـــــن الســـــكان یتركـــــزون فـــــي المنطقـــــة الســـــهلیة  ٪٩٧ونالحـــــظ ممـــــا تق
مائیــــة التـــي تســــهل العملیــــة فر فیهـــا وجــــود المـــوارد الاالتـــي یتــــو ،  والمنبســـطة مــــن محافظـــة النجــــف

كمــــا فــــي و .باشــــكال الســــطح والمــــوارد المائیــــة ممــــا یــــدل علــــى ان توزیــــع الســــكان یــــرتبط؛ الزراعیـــة 
  ).٨(الخریطة 

  
  )٦(الجدول 

  في محافظة النجف حسب الوحدات االداریة التوزیع النسبي للسكان
   ٢٠٠٧عام  تقدیرات على وفق 

  المحافظةالنسبة من   حجم السكان  الوحدات االداریة
  ٤٩.٥  ٥٣٥٠٤٢  النجف.ق.م
  ٢.٩  ٣١٥٣١  الحیدریة.ن
  ٠.١  ٧٦٧  الشبكة.ن
  ١٦.٩  ١٨٣٥٠٧  الكوفة.ق.م
  ٧.٢  ٧٧٧٧٨  العباسیة.ن
  ٢.٥  ٢٦٩٧٠  الحریة.ن
  ٨.٣  ٨٩٥٥٣  المناذرة.ق.م
  ٧.٨  ٨٤٠٠٣  المشخاب.ن
  ٤.٨  ٥٢٠٥٢  القادسیة.ن

  ٪١٠٠  ١٠٨١٢٠٣  النجفمجموع 
ـــراق، وزارة ال - ـــة الع ـــزي لالحصـــاء وتكنولوجیـــا جمهوری ـــاز المرك ـــاون االنمـــائي ، الجه تخطـــیط و التع

  . ٤٤، ص)٣٢(، جدول ٢٠٠٧المعلومات، مدیریة احصاءات السكان والقوى العاملة، 
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  )٨(الخریطة 
  تقدیرات  على وفق الوحدات االداریة التوزیع النسبي للسكان في محافظة النجف حسب

   ٢٠٠٧عام 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ).٦(بیانات الجدول  -   
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  : المفاهیم األساس)  ٦(
یفترض من الباحـث ، فـي  أیـة دراسـة علمیـة ، ان یحـدد المفـاهیم العلمیـة التـي اعتمـدها فـي 

  :دراسته وفي هذه الدراسة وردت المفاهیم  اآلتیة 
  ) : Demography( الدیموغرافیا -١

وَ ، ) ســـــكان( أو ) شـــــعب( نـــــي وتع) Demo( كلمــــة إغریقیـــــة تتكـــــون مـــــن مقطعـــــین همـــــا 
)graphy(  وتعنــي )١ج ،الســـعدي)( وصـــف الســـكان (هـــو  معنـــى الكلمــةفـــان  ، وعلیـــه) وصـــف ،

وفــي القــاموس الــدیمغرافي المتعــدد اللغــات الــذي أصــدرته الــدائرة الســكانیة التابعــة ) ١٦ص ،٢٠٠٢
الدراســـة العلمیـــة ( هـــا بأن ورد تعریفهـــا –لقســـم الشـــؤون االقتصـــادیة االجتماعیـــة فـــي األمـــم المتحـــدة 

  . )١٦، ص٢٠٠١اف والمومني، الخف) ( للمجتمعات البشریة من حیث حجمها وتركیبها وتطورها
  ) : Structure of Population (تركیب السكان  -٢

الخفــاف، ( الســكاني هـي دراســة خصــائص المجموعــات الســكانیة التـي یتــألف منهــا المجتمــع 
المجموعــات التــي یتــألف منهــا دراســة خصــائص  بأنــه رونفـي حــین یعرفــه آخــ)  ٢١٦ص  ،٢٠٠١

مــن الخصــائص  هــاســكان المجتمــع مــن زوایاهــا المختلفــة الطبیعیــة واالجتماعیــة واالقتصــادیة وغیر 
وتكشــف عــن مزایــاه التــي  ، غیــره مــن المجتمعــات عــنالتــي تكســب المجتمــع شخصــیة ویتمیــز بهــا 

، وال خــــالف بــــین )٦،ص  ٢٠٠٣، هیمإبــــرا(  یمكــــن ان یفیــــد منهــــا ، ومشــــاكله التــــي یتعــــرض لهــــا
  .  التعریفین

  ) : Sex- Structure(التركیب النوعي  -٣
تمـــع یقصـــد بالتركیـــب الجنســـي أو كمـــا یطلـــق علیـــه أحیانـــا التركیـــب النـــوعي ، توزیـــع المج 
االقتصــادیة واالجتماعیــة بفعــل االخــتالف مــا  ور واإلنــاث ، ولهــذا التوزیــع أهمیتــهبــین الــذك الســكاني
  . )٢٤٢ص  ،٢٠٠١الخفاف والمومني ،( بات كل منهما بین متطل

  ) : Sex Ratio(نسبة النوع  -٤
ویــــتم ، هـــي نســــبة عـــدد الــــذكور لكـــل مائــــة مـــن اإلنــــاث ، وتعـــرف هــــذه النســـبة بنســــبة النـــوع 

.  ١٠٠ویضــرب النــاتج فـــي الحصــول علیهــا بقســمة عــدد الــذكور الكلــي علـــى عــدد اإلنــاث الكلــي 
حیث یتساوى عـدد الـذكور واإلنـاث . لي للسكان أو جزء معلوم منهم حسب للمجموع الكویمكن ان ی

فـي حـین ؛ ١٠٠اإلناث كانت النسبة أكثر مـن  فإذا زاد عدد الذكور على عدد.  ١٠٠تكون النسبة 
ص  ،٢٠٠٢، ٢الســعدي، ج( عــدد اإلنــاث  اقــل مــنالــذكور عــدد إذا كــان  ١٠٠تقــل النســبة عــن 

٧٢٩ . (  
  

  الذكورعدد                      
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   ١٠٠× ـــــــــ ــــــــــــــــــــــ   =نسبة النوع 
    عدد اإلناث   

 ):Age Structure(التركیب العمري  -٥

دد عـــادة وتســـتخدم فـــي هــذا الصـــ، الســكاني  وصــف الحالـــة العمریــة لكـــل فـــرد مــن المجتمـــع
ینتمـي  تـيمـن المجتمـع فـي المجموعـة العمریـة العمریة لكل خمس سنوات ، ویوضع كل فـرد  فئات

دة بمـــرور یتبــاین للجماعــة الواحــ ر مــن مجموعــة ســكانیة ألخـــرى وإلیهــا ، ویختلــف تركیــب األعمـــا
ومثـل هــذا التوزیــع یسـاعد المخططــین علــى )  ٢٩٢ص  ،١٩٩٠ ،٢ج ،عزیــز والســعدي. ( الـزمن 

. ( ضــائع والخــدمات معرفـة احتیاجــات المجتمــع السـكاني فــي ظــروف السـلم والحــرب مــن السـلع والب
  ) .٨٩ص  ،٢٠٠٥ف ، الخفا

 
  ):Pyramid of Population(الهرم السكاني  -٦

رف بهـرم شكل بیاني یجمع تركیب السكان النوعي والعمـري معـًا ، وهـذا الشـكل هـو الـذي یعـ
وزیـــــع الســـــكان بـــــین ویلخـــــص الخصـــــائص العامـــــة لت، ) ١٤٩ص  ،١٩٩٧إســـــماعیل ، ( الســــكان 

ســنوات أو بفئــات ) ١٠( بطــول  عمریــة فئــاتوقــد یرســم ل ،حســب الفئــات العمریــةبالــذكور واإلنــاث 
 ) .٩٤، ص ٢٠٠٥الخفــــاف ، ( حاضــــر ســــنوات وهــــي الفئــــات الســــائدة فــــي الوقــــت ال) ٥(طولهــــا 

انـــه یظهـــر للســـكان و والتركیــب العمـــري النـــوعي تركیـــب طبیعـــة ال بأنـــه یرســم رف الهـــرم الســـكانيّعــوی
مــــن األهرامــــات  انمــــاطة وهنــــاك ثالثــــ) . ١٠ص  ،٢٠٠٦حلــــوه ، . ( التاریخیــــة للســــكانالظــــروف 
فـــي  واالقتصـــادیة واالجتماعیـــة تكشـــف عـــن الجوانـــب الدیموغرافیـــة) ٤(كمـــا فـــي الشـــكل الســـكانیة 
  . المجتمع 

الهـــرم الســـكاني ذو القاعـــدة العریضـــة والجوانـــب المنحـــدرة برفـــق نحـــو القمـــة ، وهـــذا الهـــرم یمثـــل  -أ
ولـــم تـــنخفض مـــن ، یـــات األطفـــال الـــبالد التـــي ینمـــو فیهـــا الســـكان بمعـــدل كبیـــر نتیجـــة انخفـــاض وف

) . ( Progressive(ینـذاك بأنـه مجتمـع شـاب أو تقـدمي ویعـرف المجتمـع ح، معدل الموالید لـدیها 
  ) . ٣٣٩ص  ،٢٠٠٠أبو عیانه ، 

سـیًا قبـل ان تصـل إلـى قمــة أنهـا لیسـت عریضــة وترتفـع جوانبـه رأهـرم سـكاني تتصـف قاعدتـه ب -ب
طلـــق علیـــه بـــالهرم الناضـــج وی ،اتیـــعـــدالت الموالیـــد والوفالهـــرم ویتمیـــز هـــذا المجتمـــع بانخفـــاض م

  ) . ١٢٦ص  ، ٢٠٠١الشواورة والجیس ، (
معــدل  مــة عریضــة لحــد مــا ، وهــذا یعنــي انخفــاضهــرم ســكاني یتمیــز عــادة بقاعــدة ضــعیفة وق -ج

  ) .٩٥،ص ١٩٨٣الخفاف ، ( لشیخوخة ویطلق علیه هرم ا، الوالدات وطول أمد الحیاة 
  

  )٤(الشكل 



٢٨ 
 

  یةلسكانا اتة لألهراماذج الرئیسالنم 
  
  
  
  
  
  
  
  

  .٣٤٠، ص  ٢٠٠٠عیانة ،  أبو -
  
  ) :Dependency Ratio(  اإلعالةنسبة  -٧

بـالغین القـادرین هو معیار یلقي الضوء على مقـدار العـبء الـذي تتحملـه القـوى العاملـة مـن ال 
لمعادلـــة اً  لوفقــ لـــةاإلعاســتخرج نســبة تو ، صــغار الســـن والكبــار والعجـــزة  عالــةعلــى العمــل ألجـــل إ

  ) . ٩٠ص  ، ٢٠٠٥الخفاف ، ( الریاضیة 
  
  

   أكثرفسنة ٦٥ عدد السكان+  سنة ١٥عدد السكان دون                          
  ١٠٠×     ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ= اإلعالةنسبة 

  سنة٦٤ – ١٥عدد السكان ما بین                                      
  
  
  ) :Migration(الهجرة  -٨

یــدعى المكــان  ، أو مكــان المغــادرة إلــى مكــان أخــر عنــي انتقــال اإلنســان مــن مكــان والدتــهت 
ــــاز المهــــاجر حــــدود، المقصــــود أو مكــــان الوصــــول  ــــة  ا ً بشــــرط أن یجت ــــة أو دولی لبیــــب ، . ( اداری

حســــب تعریــــف األمــــم المتحــــدة هــــي انتقــــال الســــكان مــــن منطقــــة بوالهجــــرة ). ١٥٩ص  ، ٢٠٠٣
وهــو أمــر ینطبــق . ة محــدودة صــحوبة بتغیــر محــل اإلقامــة ولــو لمــدجغرافیــة إلــى أخــرى ، وتكــون م

  .)٩٥ص  ،١٩٩٧إسماعیل ،  . (على السكان المستقرین الذین لهم محالت إقامة ثانیة 
  
  

  :  )Fertility(الخصوبة  -٩
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طلــق للداللــة علــى ظــاهرة اإلنجــاب فــي أي مجتمــع ســكاني التــي یعبــر عنهــا بعــدد الموالیــد وت
ألحســــناوي ، ( مصـــطلحات اولهمــــا الخصــــوبة الفعلیــــة ولهــــذا یــــرتبط بموضــــوع الخصــــوبة، األحیـــاء 
التـــي ، والخصـــوبة الكامنـــة  لـــي مـــن الموالیـــد األحیـــاءالتـــي یـــراد بـــه العـــدد الفع) ٢٧٧،ص  ٢٠٠٧

  ) .٣٢٩ص  ، ٢٠٠٢الشواورة والحبسي ، . ( لقدرة الطبیعیة على حمل االجنة یقصد بها ا
  
 :)   Review of Literature(الدراسات السابقة ) ٧(

علـى أهـم مـا كتـب مـن البحـوث  الباحـث تعد الدراسات السـابقة النافـذة التـي مـن خاللهـا یطـل
ت التـي إسـتفدت توزعـت الدراسـاوقـد سواء كانت منشورة أو رسـائل أو اطـاریح جامعیـة غیـر منشـورة 

ا ، واخــرى تناولــت الموضــوع الــذي اهتمــت بهــدراســات تناولــت محافظــة النجــف: منهــا علــى جــانبین
  :هيهذه الدراسات ، و الدراسة هذه

  
ــد علــي -١ دراســة فــي جغرافیــة الســكان ،  –ســكان محافظــة كــربالء  ،)١٩٧٤(، الخفــاف ، عب

  . جامعة بغداد  ،كلیة اآلداب ،)غیر منشورة( رسالة ماجستیر 
وكانــت منطقــة الدراســة ، كــربالء محافظــة ســكان فــي الدراســة ارتفــاع نســبة النــوع  أوضــحت

  .مل خصائص الفتوة والشباب حي یتكما كشفت الدراسة ان المنطقة ذات مجتمع ف .جزءًا منها
  

محافظــة المثنــى دراســة فــي جغرافیــة الســكان مــن ، )١٩٨٨(، الســرحان ، خالــد فهــد محســن -٢
  .جامعة البصرة  ،كلیة اآلداب ،)غیر منشورة(، رسالة ماجستیر )١٩٧٧ – ١٩٤٧(

نسـبة النـوع منخفضـة  إنالدراسـة  وأوضـحت، تناولت تركیـب السـكان ضـمن الفصـل الثـاني  
 األطفــال فئـةویبـین الهـرم الســكاني ان مجتمـع الدراسـة یحمــل خصـائص الفتــوة بكـل سـماته إذ بلغــت 

 ؛ كبــار الســن المرتبــة الثالثــةفئــة  مــن ثــم الشــباب المرتبــة الثانیــة ، والمرتبــة األولــى و وصـغار الســن 
ـــذلك ارتفعـــت نســـبة االعالـــة الكلیـــة فـــي منطقـــة الدراســـة وقـــد تباینـــت هـــذه النســـبة بـــین الحضـــر  ، ل

  .والریف
  
خصـــائص الســكان فــي محافظـــة واســط ، رســـالة  ،)١٩٨٩(، الطــائي ، لطیــف هاشـــم كــزار -٣

  . جامعة البصرة ،التربیة كلیة ،)غیر منشورة( ماجستیر 
الدراسـة ان نسـبة  وأوضـحتتركیب النوعي والعمري للسـكان ضـمن الفصـل الثالـث ال درست 

النــوع فـــي المحافظـــة فـــي زیــادة مســـتمرة بـــین ســـنة األســـاس وســنة الدراســـة إال ان هـــذه النســـبة قلیلـــة 
العمریـة األخـرى مقارنة مع القطر وفي التركیب العمري حیـث فئـة صـغار السـن أعلـى نسـب الفئـات 
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مــا اظهــر هنــاك تبــاین فــي نســبة االعالــة بــین تعــداد و اخــر وبــین  إمــا فئــة الشــباب فكانــت منخفضــة
  .  وحدة ادرایة واخرى

  
تركیب السكان وعالقته بالقوى العاملـة فـي محافظـة بابـل ، )١٩٩٨(، الزبیدي ، عدنان كاظم-٤

  .  غدادجامعة ب ،كلیة اآلداب ،)غیر منشورة( ، أطروحة دكتوراه 
بینــت الدراســة وجــود تبــاین زمــاني لنســبة النــوع فــي المحافظــة ، حیــث تقــل نســبة النــوع عــن 

 تهربــاً  مــن الخدمــة العســكریة، فــي حــین  ً بســبب تســجیل الــذكور إناثــا ١٩٥٧و  ١٩٤٧لعــام  ١٠٠
ونتـــائج  ١٩٨٧و  ١٩٧٧ارتفعــت نســـبة النــوع فـــي المنـــاطق الحضــریة مـــن اقضـــیة المحافظــة لعـــام 

  .، ویعود سبب ذلك الى هجرة الذكور الیها١٩٩٧لمیدانیة عام الدراسة ا
  

ـــد الرضـــا، . ٥ ـــد الرضـــا مطـــر عب ـــي محـــافظتي القادســـیة )١٩٩٨(الهاشـــمي، عب ، التحضـــر ف
، كلیــة االداب، جامعــة )غیــر منشــورة(والنجــف، دراســة فــي جغرافیــة الســكان، رســالة ماجســتیر 

  .الكوفة
نســبة النــوع ة ومحافظــة النجــف، وتبــین ارتفــاع تناولــت الدراســة التحضــر فــي محافظــة القادســی

ى ذلــك الــى زیــادة ها الحــرب، ممــا ادللهجــرة التــي ســبب یجــةتفــي منطقــة الدراســة نللســكان الحضــر 
فــي مركـــز قضـــاء الدیوانیــة ومركـــز قضـــاء النجــف ومركـــز قضـــاء الكوفـــة،  ســكان الحضـــر والســـیما

اعـــدة العریضــة للهـــرم الســكاني فـــي وزیــادة عــدد الموالیـــد فــي فـــي المنــاطق الحضـــریة ممــا یعنــي الق
  . منطقة الدراسة

  
ــد الحســن جاســم، الكیتــب -٦ ــا عب ــة فــي محافظــة ، )٢٠٠٢(، رن تحلیــل جغرافــي للهجــرة الداخل

  .، كلیة االداب ، جامعة الكوفة)غیر منشورة(رسالة ماجستیر ، )١٩٩٧-١٩٧٧(النجف للمدة 
وهـذا ، جـف مـرت بمراحـل متعـددة اظهرت الدراسة ان حركة الهجرة الداخلیـة فـي محافظـة الن

واضح من خالل حركة الهجرة بین النجـف والمحافظـات االخـرى، وان الهجـرة الداخلـة الـى محافظـة 
مركـــز قضـــاء النجـــف اكثـــر نســـبة مـــن الســـكان  لفـــوق حجـــم الهجـــرة الخارجـــة منهـــا، ومثـــالنجـــف ت

  . المحافظة في التعدادات 
  

المــدائن دراســة فــي جغرافیــة الســكان للمــدة قضــاء ، )٢٠٠٢(، ســمیر محــي أنعــامالعبــادي ، -٧
  . ، جامعة بغداد  للبنات كلیة التربیة، )غیر منشورة  (، رسالة ماجستیر )١٩٩٧ – ١٩٧٧(
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الدراســـة انخفـــاض نســـبة النـــوع فـــي  وأظهـــرتتناولـــت تركیـــب الســـكان ضـــمن الفصـــل الرابـــع 
كـــذلك  انخفـــاض  ١٩٨٧فـــي حـــین ارتفعـــت نســـبة النـــوع فـــي تعـــداد ،  ١٩٩٧ – ١٩٧٧التعـــدادین 

اتســــم هــــرم وبشــــكل عــــام ) ٢٩ – ٢٠( وارتفــــاع نســــبة الفئتــــین ) ١٩ – ١٥( نســــبة الفئــــة العمریــــة 
ان  و، مجتمـع هـو مجتمـع فتـي الان علـى مـا یـدل مالسكان بنظام القاعدة العریضـة والقمـة الضـیقة 

  .العالة مرتفعة إنسبة 
  

، أطروحـة  فظات الفرات األوسـطالتركیب السكاني في محا، )٢٠٠٣( ،إبراهیم ، صادق جعفر-٨
  .كلیة اآلداب ، جامعة البصرة ، )غیر منشورة( دكتوراه 
نســــبة النــــوع فــــي عمــــوم محافظــــات الفــــرات االوســــط مــــن  لــــى انخفــــاضت الدارســــة اتوصــــل 

، ویرجــع ســبب انخفــاض نســبة النــوع الــى حركــة  ١٩٩٧عــام ) ٩٧.٦(الــى  ١٩٨٧عــام ) ١٠٢.٧(
روف االقتصـادیة، وفـي محافظـة النجـف كانـت نسـبة النـوع عـام الهجرة الى خـارج القطـر بسـبب الظـ

واحتلـت المرتبـة الثانیـة ، ) ٩٨(هـي  ١٩٩٧في حین كانت نسبة النوع عـام ) ١٠١.٩(هي  ١٩٨٧
  .بهذه النسبة

  
 – ١٩٧٧( افظـة دیـالى للمـدة تغیر سكان مح، )٢٠٠٤(،د خطاوي، دانیال محسن بشارعب -٩

  .جامعة بغداد  ،ابن رشد -كلیة التربیة، )رةغیر منشو ( رسالة ماجستیر ، )١٩٩٧
وقــد أظهــرت الدراســة انخفــاض ، تغیــر تركیــب الســكان ضــمن الفصــل الرابــع الدراســة ت بینــ 

وكــذلك التبــاین ،  ١٩٨٧فــي حــین ارتفعــت فــي تعــداد  ١٩٩٧وتعــداد  ١٩٧٧نســبة النــوع فــي تعــداد 
- ١٩٨٧المتوسـطة فـي التعـداد  راألعمـافي نسبة النوع ضمن الوحدات اإلداریة كذلك ارتفـاع فئـة 

تســـم الهـــرم او ، انخفـــاض نســـبة صـــغار الســـن مـــع بقـــاء كبـــار الســـن فـــي المرتبـــة الثالثـــة و  ١٩٩٧
  .لذا یعد مجتمع دیالى من المجتمعات الشابة ، السكاني بالقاعدة العریضة بالقمة الضیقة 

  
كاني فــي محافظــة الهــرم الســ ألشــكالالتحلیــل الجغرافــي ، )٢٠٠٥( ،هــاني ، رفــاه مهــاوي -١٠

  .جامعة بغداد ، ، كلیة اآلداب)غیر منشورة (بغداد ، رسالة ماجستیر
 – ١٩٨٧الهـــرم الســـكاني فـــي محافظـــة بغـــداد  ألشـــكالالتحلیـــل الجغرافـــي  الدراســـة تناولـــت

التـــي ، اتســـاع قاعــدة الهــرم الســـكاني فــي محافظـــة بغــداد نتیجــة لفتـــوة الســكان  بینــتوقــد ،  ١٩٩٧
ـــًا بنســـب ـــة العمریـــة ارتبطـــت طردی ) ســـنة ١٥( ممـــا یعنـــي ارتفـــاع نســـبة الســـكان دون ســـن ؛ ة االعال

بســبب الهجــرة   أیضــا )ســنة  ٤٩- ١٥( بســبب ارتفــاع عــدد الموالیــد وارتفــاع نســبة الســكان فــي ســن 
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الســكانیة فــي أشــكالها بــین مركــز  األهرامــاتالوافــدة إلــى محافظــة بغــداد ، وظهــر مــن الدراســة تبــاین 
طرافها) داد مدینة بغ( المحافظة     . وإ
  

التحلیــل المكــاني لتبــاین تركیــب الســكان فــي محافظــة ، )٢٠٠٥(، الســعدي ، احمــد حمــود -١١
كلیـة اآلداب ، جامعــة ، )غیـر منشـورة( أطروحـة دكتــوراه ، )١٩٩٧ – ١٩٨٧( القادسـیة للمـدة 

  .بغداد
نســـبة  یقابلـــه ارتفـــاع،  ١٩٩٧أظهـــرت الدراســـة انخفـــاض نســـبة النـــوع فـــي المحافظـــة لتعـــداد 

  .البطالةمع ارتفاع نسبة ) سنة ٦٤ – ١٥( السكان في سن العمل 
  

التغیــرات الســكانیة فــي محافظــة القادســیة ، )٢٠٠٥(، بري ، حمــادي عبــاس حمــاديالشــ -١٢
كلیة التربیـة ابـن ، )غیر منشورة( ان أطروحة دكتوراه دراسة في جغرافیة السك ١٩٩٧ -١٩٧٧

  . جامعة بغداد ،رشد
فـي نسـبة  ا ً تركیب السكان ضمن الفصـل الخـامس ویبـین ان هنـاك انخفاضـ ةت الدراستناول 

كـذلك اتسـاع قاعــدة الهـرم السـكاني الرتفــاع نسـبة صـغار الســن  ١٩٩٧وتعــداد  ١٩٧٧النـوع لتعـداد 
قیمته النخفاض نسبة كبار السـن وكـذلك انخفـاض نسـبة  وأضیف،  ١٩٩٧وتعداد  ١٩٧٧في عام 

  .ادات الثالثةالسكان في سن العمل خالل التعد
  

ــدى نجیــب -١٣ ــل المكــاني لتركیــب، )٢٠٠٦( ، ســلمان ، ن ــرى  التحلی ســكان مدینــة بغــداد الكب
جامعـة  ،ابـن رشـد التربیـة كلیـة ،)غیـر منشـورة( أطروحة دكتـوراه ، ) ١٩٩٧ – ١٩٨٧( للمدة 
  . بغداد 

توى وان نســبة النــوع لــیس علــى مســ ١٩٩٧انخفــاض نســبة النــوع لتعــداد الــى ت الدراســة توصــل
باالنخفـاض فـي  أخـذتكـذلك ان نسـبة السـكان دون سـن العمـل  ا ً جمیعـواحد في الوحدات اإلداریـة 

وبالتـالي فـان نسـبة االعالـة انخفضـت  ١٩٩٧حـین ارتفعـت نسـبة السـكان فـي سـن العمـل فـي تعـداد 
مــن  أضــیف ١٩٩٧الدراســة ان قاعــدة الهــرم الســكاني لمدینــة بغــداد فــي عــام  وأظهــرت، تبعــًا لــذلك 

  . نتائج الحصار االقتصادي  كأحد األطفالویرجع السبب إلى ارتفاع وفیات ،  ١٩٨٧داد تع
  

فـي محافظـة دیـالى  األریافالتباین المكاني لسكان ، )٢٠٠٦(، الجبوري، حسن علي نجم -١٤
  .جامعة بغداد  ،كلیة اآلداب، )غیر منشورة ( أطروحة دكتوراه ، )١٩٩٧ – ١٩٨٧(للمدة من 
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كــذلك ، وجــود مسـتویات متباینــة لنســبة النـوع فــي ریــف الوحـدات اإلداریــة  الدراســة أوضـحت 
رتفـاع نسـبة السـكان فـي سـن العمــل وا) سـنة ١٥اقـل مــن ( انخفـاض نسـبة السـكان دون سـن العمـل 

   ).سنة  ٦٤ – ١٥(
بعــد أن حــددنا االطــار النظــري لهــذه الدراســة ســوف نتنــاول فــي الفصــل القــادم الجــزء االول 

؟ ومـا هـي تأثیراتـه هـل حصـلت التغیـرات فـي التركیـب النـوعي: لمیة المطروحة وهـيمن المشكلة الع
نســبة النــوع فــي  انخفــاضوكــان لحســاب  ، وقــد افترضــنا حصــول مثــل هــذا التغیــر فــي نســبة النــوع؟

  . )١٩٩٧ -١٩٨٧(في هرمي  المحافظة
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  الفصل الثاني  

  التركیب النوعي
Sex Structure 
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فــي نســبة  أثــرهو ، للســكان  )Sex Structure(یتنـاول هــذا الفصــل طبیعــة التركیــب النــوعي 
لمشـكلة التـي تـم تحدیــدها اً  ل، وفقـاإلداریـةوتبـاین ذلـك علـى صــعید الوحـدات  )(Sex Ratioالنـوع 
  ، ومــــا هـــي تأثیراتهــــا فــــي نســــبة النــــوع ؟هــــل حصــــلت التغیـــرات فــــي التركیــــب النــــوعي: وهــــي لـــذلك

الفرضــیة االولــى التــي تشــیر الــى التفــوق الواضــح فــي عــدد : هــي ؟تــي تــم وضــعها لهــاوالفرضــیة ال
بفعل الحرب العراقیـة االیرانیـة ممـا ادى  ١٩٩٧ -١٩٨٧وبشكل خاص في هرمي السكان  ،االناث
  .ونسعى للوصول الى مدى دقة هذه الفرضیة نسبة النوع، انخفاضالى 

  
 :أهمیة التركیب النوعي )١(

 female اإلنــــاثو  male الــــذكورهمــــا مــــن عنصــــرین  ني، عــــادة،تمــــع الســــكایتشــــكل المج
ان دراسـة ، )هـرم السـكان(بحسـب الفئـات العمریـة  اإلنـاثویطلق على تقسیم السكان الـى الـذكور و 

بـین الكبیـرة االختالفـات العددیـة عد وت،  لسكانیةبالغة في الدراسات ا بأهمیةتحظى النوعي  التركیب
وعلـى قـوة العمـل  ،االقتصـادیة و االجتماعیـة فـي النـواحي أثارهـاة لهـا مشكلة سـكانی الذكور واالناث

وعلــى الــرغم مــن ذلــك ) ٢١٧، ص١٩٩٩الخفــاف، (الــزواج  و علـى معــدالت الموالیــد و الوفیــات و
واســعاً  فــي المجتمعــات المختلفــة  ا ً متباینــة تباینــ تلیســ ، بشــكل عــام ،اإلنــاثالــذكور و  أعــدادفــإن 

ــــــة، ( ــــــاحثین ، ) ٣٣١، ص٢٠٠٠ابــــــو عیان ــــــذا نجــــــد اهتمــــــام الب ــــــب بوصــــــفبل نتیجــــــة ه هــــــذا التركی
 ه مــؤثراً وصــفعــن و الهجــرة، فضــالً   النوعیــة الختالفــات الناجمــة فــي معــدالت الموالیــد و الوفیــاتل

وتعــد بیانــات التوزیــع النــوعي ). ١٥٩، ص٢٠٠٤خطــاوي، (عــدالت الــزواج و تغیــر الســكان فــي م
تنمیـــة االقتصـــادیة و االجتماعیـــة، ویكـــون مصـــدر هـــذا فـــي عملیـــة التخطـــیط لل أهمیـــةللســـكان ذات 

ـــــو ) ١٣، ص٢٠٠٥هـــــاني، ( التوزیـــــع التعـــــدادات الســـــكانیة ـــــل مـــــن ان احتوائ ـــــى عنصـــــرین یقل ه عل
 عزیــز و الســعدي،(عناصــر الســكان وضــوحاً   أكثــرعــد ولــذا ی ؛صــعوبات التصــنیف الــى حــد كبیــر 

عنـد  طـاءأخیانـات العمـر مـن تخضع لـه ب الى ماتخضع بیانات النوع  وال) ٢٨٤، ص١٩٩٠ ،٢ج
الحســـیني، ( كـــذلك عنـــد ذكـــر النـــوع األمـــروع عنـــد ذكـــر العمـــر ولـــیس ذكرهـــا، فالخطـــأ محتمـــل الوقـــ

  :التركیب النوعي في ما یاتي أهمیة، بشكل عام یمكن تحدید )٧٢ص، ٢٠٠٣
  

 :اإلنتاجالمشاركة في من ناحیة  -  أ

تفـــوق نســـبة الـــذكور علـــى فـــإن  ،اإلنتـــاج او ســـلباً  فـــي حجـــم  ً إیجابـــایـــؤثر التركیـــب النـــوعي 
مـــن خـــالل ارتفـــاع معـــدل المشـــاركة االقتصـــادیة للـــذكور مقارنـــة  اإلنتـــاجزیـــادة  یســـاعد فـــي اإلنـــاث
تـــزال تبعــد المـــرأة عـــن میـــدان العمـــل او ان حصـــتها مـــن الســـیما فـــي المجتمعـــات التـــي مـــا  باإلنــاث

ي یحـدد مسـؤولیة المـرأة في المجتمع الریفي الـذ والسیما )٤٢٩، ص٢٠٠٢الراوي، (العمل محدودة 
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ــــ اتالنشــــاطبعــــض مشــــاركتها فــــي  ، وفــــي اعمــــال البیــــت واالطفــــال   ،١٩٨٥الخفــــاف، ( ةالزراعی
  .)٦ص

  
 :من ناحیة االستهالك -ب

،باختالف الجـنس، بمعنـى ان للـذكور الطلب على الحاجات المادیة والالمادیةً ف یختل  ، مـثًال
تختلـف  ،األدویـةوبعـض  األلعـابالمالبـس و   ،السـلع والبضـائع والخـدمات مثـل جات معینة مـنحا

  ).٧٣٠، ص٢٠٠٢السعدي، (اإلناثجات عن حا
  

 :دیموغرافیةالناحیة المن  -ج

في السكان لها اثر كبیر في تكوین شكل الجماعة  اإلناثان اختالف نسبة الذكور و 
یات و وفولها تأثیر مباشر على وقائع الموالید و ال ، )Smith, 1960, P.181(وسرعة نموهم 

  .)١٢٣ص ،٢٠٠٤السعدي، (الهجرة والزواج والتوزیع المهني 
  

 :جتماعیةالناحیة االمن  -د

یــؤدي الــى مشـاكل اجتماعیــة تبعــاً  لســیادة نــوع الجــنس فــي  اإلنــاثان التبـاین بــین الــذكور و 
علــى الخمــور و المخـــدرات  اإلدمــانكــل منطقــة، فالمنــاطق التــي یكثــر فیهــا الـــذكور تســود مشــاكل 

تسـود مشـاكل  اإلنـاثصاب و الدعارة بشكلها السري والعلنـي، وفـي المنـاطق التـي تكثـر فیهـا واالغت
، ١٩٩٩الخفــاف، ( لضــعف ســیطرة االم علـى االبنــاء عــادة األطفــالوجنـوح ،  أیضــاً  الخلقــيالتحلـل 

  ).٢٢٠ص
 

 :ناحیة السیاسیة و العسكریةالمن  -هـ

 أنظمــة، فــي النزعــة العســكریة فــي ظــل  ً  او ســلبا ً إیجابــا ویتــأثر ان اخــتالف الجــنس قــد یــؤثر
سـواء بشـكل مباشـر الحربـي  وحـدهم الـذین یسـهمون فـي الجهـد سیاسیة معینة مـن خـالل ان الـذكور

وهــذا یعنــي ان حجــم القــوات العســكریة یتناســب طردیــا  )٤٣٠، ص٢٠٠٢الــراوي، (او غیــر مباشــر
، ٢٠٠٢السـعدي، (ات العسـكریة لذكور زاد حجم القو مع زیادة الذكور من حجم السكان، فكلما زاد ا

  .)١٠٠ص
  
  
  
 :طبیعة التركیب النوعي) ٢(
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، و یطلـق علـى هـذه انثـى  ١٠٠نسـبة عـدد الـذكور لكـل بیعبر عن التركیـب النـوعي للسـكان 
ویمكــــن ان ، ) ١٥٩، ٢٠٠٤خطـــاوي،  () (Sex Ratio أو نســـبة الجـــنس النســـبة بنســـبة النــــوع

لنســـبة فـــي عقــــد نهم، ویمكـــن ان تســـاعد هــــذه اتحســـب للمجمـــوع الكلـــي للســــكان او جـــزء معلـــوم مــــ
حجـم و مكـان الالتي یمكن تمییزهـا بغـض النظـر عـن جمیعاً  لمجموعات السكانیة مقارنات مباشرة ل

فـــي ) ١٠٥-١٠٠(طبیعیـــة بـــین وتتـــراوح النســـبة ال،  )٥٤، ص٢٠٠٦الجبـــوري، (و الـــزمن اإلقامـــة
بهــا  أثــرتن وجــود عوامــل فــال بــد مــ واذا تجــاوزت النســبة هــذا الحــد او قلــت ،الظــروف االعتیادیــة

ارتفـــاع نســـبة ف ،أثـــارهلـــه  إلیهــااالخـــتالف فـــي النســـبة المشـــار وان ، ) ١٧٦ص ،٢٠٠٤ ،الشــیباني(
هــاني، ( فــي البلــدان النامیــة الســیماو العاملــة الــذكور بــین الســكان یــؤدي الــى زیــادة المــوارد البشــریة 

فض هـــذه النســـبة بصـــورة كبیـــرة فـــي حـــین تكـــون ذات داللـــة خطیـــرة عنـــدما تـــنخ، ) ١٣، ص٢٠٠٢
فــي عــرض قــوة العمــل  أساســا ً  ا ً ل الــذكور ركنــالســیما فــي المجتمعــات التــي یمثــو  باإلنــاثمقارنــة 

وسـاد االعتقـاد لوقـت طویـل بـان عـدد الموالیـد الـذكور یسـاوي  ) .٧٦، ص١٩٩٠، يیسزیني و الق(
رة تـدل علـى ان معـدالت ولكن الدراسـات المعاصـ؛ ) ١٢٢، ص٢٠٠٣لبیب، ( اإلناثعدد الموالید 

النسب النوعیة تتراوح عادة في مرحلة الـوالدة الحدیثـة، أي قبـل التعـرض ألسـباب الوفیـات و الهجـرة 
الخفـــاف، ( أقصـــىكحـــد  )١١٦.٢(كحـــد ادنـــى الـــى ) ٩٠.٢(العـــالم مـــا بـــین  إنحـــاءوفـــي مختلـــف 

ي المجتمـــع فـــ النســـبة وفـــي ظـــل الظـــروف االعتیادیـــة تتـــراوح ،)٩٠ص ،١٩٨٧والقیســـي، والعمـــر، 
  . في المجتمع السكانينثى أ ١٠٠ذكر لكل  ١٠٦او  ١٠٥و  ١٠٠بین  الدیموغرافي

 اإلنجـابفـي سـن  اإلنـاثالعاملـة و معرفـة عـدد لذا یستفاد من نسبة النوع فـي حسـاب القـوى 
  ).١٤١، ص١٩٩٩الحسناوي، ( في مجتمع ما

مـن الریـف الـى الحضـر، وذلك بفعـل تـأثیر الهجـرة ؛ بین الحضر والریف  تختلف نسبة النوع
  .بحثًا عن سوق العمل ،ولیست اسریة ،وهي في نسبة كبیرة منها هجرة ذكوریة

  
 :الحضر  سكانل عالتركیب النوعي ونسبة النو  -  أ

ــــغ  محافظــــة النجــــف حضــــرالســــكان ل ١٩٧٧عــــام  نســــبة النــــوعان  )٧(الجــــدول یوضــــح  تبل
وذلـك بفعـل ، ) ١٠٨,٥(بلغـت التـي العـراق  حضـرالسـكان لوهي دون مستوى نسـبة النـوع ) ٩٩,٣(

صـافي  إذ إن )١٩٧٧فر بیانـات للـوالدات والوفیـات لعـام اال تتـو  ونبدأ بهذا العامل اذ( عامل الهجرة
نســبة النــوع للهجــرة  و ، )٥٥٦٧ -(ي الهجــرة لالنــاث بلــغ صــاف و) ١٢٣٣٠-(بلــغ الهجــرة للــذكور 
  ).١٢٣,٥(نسبة النوع للهجرة الخارجة بلغت  و، ) ٩٤,٨(الداخلة بلغت 

وهــي اقــل مــن ) ١٠٣,١(بلغــت  محافظــة النجــفحضــر الســكان ل ١٩٨٧عــام نســبة النــوع و  
والدات الـذكور عامـل تفـوق  وذلـك بفعـل؛ ) ١٠٧,٨(التـي بلغـت لعـراق ا حضـرالسكان لنسبة النوع 

ونســـبة النـــوع  علـــى التـــوالي) ٥٩٥٨ و ٦٦١٥( واالنـــاث لـــذكورالـــوالدات لبلغـــت  و،  علـــى االنـــاث
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بلـــغ  عامـــل الوفیـــات اذو . للـــوالدات مرتفعـــةوهـــذا یعنـــي ان نســـبة النـــوع ، ) ١١١,٠(ت للـــوالدات بلغـــ
نســـبة النــــوع للوفیـــات بلغــــت علــــى التـــوالي و بـــااللف ) ٥,٦ و ٦,٩(واالنـــاث معـــدل وفیـــات الــــذكور 

وصـافي الهجـرة لالنـاث بلـغ ) ٢٣٦٨٥( بلغعامل الهجرة حیث صافي الهجرة للذكور و ، ) ١٢٧,٣(
بلغـــــت نســـــبة النـــــوع للهجـــــرة الخارجـــــة و ) ٨٩,٢(ع للهجـــــرة الداخلـــــة بلغـــــت نســـــبة النـــــو و ) ٢٦٢٠٥(
)٨٧,٨ .(  

وهـي دون مسـتوى ) ٩٧,٨(بلغـت محافظـة النجـف  حضـرالسـكان ل ١٩٩٧عـام نسبة النوع و 
الـذكور  وذلـك بفعـل عامـل تفـوق والدات ؛ )١٠٠,٢(التـي بلغـت حضـر العـراق السكان لنسبة النوع 

نســـبة النـــوع و  التـــواليعلـــى  )١٠٤٢٣ و ١٠٩٧٤(ور واالنـــاث بلغـــت والدات الـــذك علـــى االنـــاث اذ
واالنــاث بلــغ معــدل وفیــات الــذكور  اذ عامــل الوفیــاتو ، ) ١٠٥,٢(التــي بلغــت للــوالدات منخفضــة 

وعامـــل ). ١٢٣,٣(نســبة النـــوع للوفیـــات مرتفعــة التـــي بلغـــت علـــى التـــوالي و بــااللف ) ٣,٠ و ٣,٨(
نســـبة و ) ٦٧١٢(في الهجـــرة لالنـــاث بلـــغ صـــاو ) ٦١٧٤(ة للـــذكور بلـــغ صـــافي الهجـــر حیـــث الهجـــرة 

  ).٧٨,٤(نسبة النوع للهجرة الخارجة بلغت و ) ٨٠,٧(النوع للهجرة الداخلة بلغت 
 ،١٩٧٧منخفضــة فــي عــام  محافظــة النجــف حضــرالســكان لان االتجــاه العــام لنســبة النــوع 

االتجـــاه و  ،١٩٩٧م ، ثـــم انخفضــت هــذه النســـبة فــي عــا١٩٨٧ارتفعــت هــذه النســـبة فــي عــام بینمــا 
  ).٥(كما في الشكل تدریجيوبشكل  خذت باالنخفاضحضر العراق االسكان لالعام لنسبة النوع 

  
  )٧(الجدول 

  العراق و محافظة النجف في  حضرلسكان النسبة النوع 
  ١٩٩٧-١٩٨٧-١٩٧٧  لألعوام

  
  المنطقة

  نسبة النوع
١٩٩٧  ١٩٨٧  ١٩٧٧  

  ٩٧.٨  ١٠٣.١  ٩٩.٣  النجف. م
  ١٠٠.٢  ١٠٧.٨  ١٠٨.٥  العراق

  ).٣(، )٢(، )١(الملحق  بیانات -
  
  
  

  )٥(الشكل 
  العراقمحافظة النجف و في حضر لسكان النسبة النوع 

  ١٩٩٧-١٩٨٧-١٩٧٧  لألعوام
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  ).٧(بیانات الجدول  -
  

  : یفالر  سكانل التركیب النوعي ونسبة النوع - ب
تبلـــــغ  فمحافظـــــة النجــــ ریــــفالســـــكان ل ١٩٧٧عــــام نســــبة النـــــوع  ان) ٨(الجـــــدول یوضــــح 

وذلــك بفعـــل ) ١٠٢,٤(التــي تبلـــغ العــراق  ریـــفالســكان لوهــي دون مســتوى نســـبة النــوع ، ) ٩٥,٤(
) ٧٩٨(بلــغ صــافي الهجــرة لالنــاث و ) ٢٦٣٧-(بلــغ صــافي الهجــرة للــذكور حیــث  )*(عامــل الهجــرة

  .)١٧٨,٠(الخارجة نسبة النوع للهجرة و ) ٧٦,٤(وان نسبة النوع للهجرة الداخلة 
وهــي دون نســبة ) ٩٨,٦(بلغــت  محافظــة النجــف ریــفالســكان ل ١٩٨٧م عــانســبة النــوع و  
تفـــوق والدات الـــذكور علـــى وذلـــك بفعـــل عامـــل ) ١٠٠,٩(التـــي بلغـــت العـــراق  ریـــفالســـكان لالنـــوع 

نسـبة النـوع للـوالدات علـى التـوالي و ) ٢٢٧٩ و ٢٤٢٨(واالنـاث بلغـت والدات الـذكور االناث حیث 
علـى بـااللف ) ٥,٨ و ٦,٩(واالنـاث غ معدل وفیـات الـذكور عامل الوفیات فقد بلو ) ١٠٦,٥(بلغت 

 -(الهجــرة للــذكور بلغــت صــافي  عامــل الهجــرة اذو ) ١١٧,٥(نســبة النــوع للوفیــات بلغــت التــوالي و 
نسـبة و ، ) ٨٠,٣(نسـبة النـوع للهجـرة الداخلـة و ، ) ٤٣٩٦-(الهجرة لالنـاث بلغـت صافي و ) ٣٠٧٤

  ).٧٦,٠(النوع للهجرة الخارجة بلغت 
وهـــي اعلـــى مـــن ) ٩٧,٨(بلغـــت  محافظـــة النجـــف ریـــفالســـكان ل ١٩٩٧عـــام ة النـــوع نســـبو 

فـوق والدات الـذكور علـى االنـاث بفعـل توذلـك ) ٩٧,٥(التـي تبلـغ العـراق  ریـفالسـكان لنسبة النـوع 
ــــذكور واالنــــاث  والدات بلغــــت اذ ــــوالي )٤٤٨٢ و ٤٧٢٩(ال ــــى الت ــــغ و  عل ــــوالدات تبل نســــبة النــــوع لل
بـــااللف علـــى  )٢,٤ و ٢,٧(واالنـــاث معـــدل وفیـــات الـــذكور  حیـــث بلـــغ وعامـــل الوفیـــات) ١٠٥,٥(

صـــافي الهجــــرة للـــذكور بلغــــت  ، وعامــــل الهجـــرة اذ)١٠٧,٤(نســـبة النــــوع للوفیـــات بلغـــت و  التـــوالي

                                                
 .١٩٧٧نبدأ بهذا العامل اذ ال تتوافر بیانات للوالدات والوفیات عام  *
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) ٨٠,٧(نســـبة النـــوع للهجـــرة الداخلـــة بلغـــت و ، ) ٥٢٦٤(ي الهجـــرة لالنـــاث بلغـــت صـــافو ) ٤٦٠٥(
  ).٧٣,٧(نسبة النوع للهجرة الخارجة بلغت و 

 بینمـا ١٩٧٧منخفضـة فـي عـام  محافظـة النجـفریف السكان لاه العام لنسبة النوع ان االتج
االتجـاه العـام لنسـبة و ،  ١٩٩٧ثم انخفضـت هـذه النسـبة قلـیال عـام  ١٩٨٧ارتفعت هذه النسبة عام 

  ).٦(كما في الشكل ،بشكل تدریجياخذت باالنخفاض  ریف العراقالسكان لالنوع 
  )٨(الجدول 

   محافظة النجف والعراقفي ریف لسكان اللنوع نسبة ا
  ١٩٩٧-١٩٨٧-١٩٧٧ لألعوام 

  
  المنطقة

  نسبة النوع
١٩٩٧  ١٩٨٧  ١٩٧٧  

  ٩٧.٨  ٩٨.٦  ٩٥.٤  النجف
  ٩٧.٥  ١٠٠.٩  ١٠٢.٤  العراق

 ) .٣(و ) ٢(و  )١(الملحق  بیانات -

  
  )٦(الشكل 

  محافظة النجف والعراق في ریف سكان اللنسبة النوع 
  ١٩٩٧- ١٩٨٧-١٩٧٧ لألعوام

  
  
  
  
  
  
  
  

  
 )٨(بیانات الجدول  -   

  
  :الجمالي السكان النوع التركیب النوعي ونسبة -جـ

 تبلـــغ محافظـــة النجـــف الجمـــالي الســـكان ١٩٧٧عـــام نســـبة النـــوع  ان )٩(الجـــدول یوضـــح 
 ).١٠٦,٢(العــراق الــذي بلغــت الســكان اجمــالي علــى صــعید هــذه النســبة دون المســتوى و  ،)٩٨,١(
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، وهــذه النســبة ایضــًا ) ١٠١,٩(بلغــت  محافظــة النجــفســكان  الجمــالي ١٩٨٧ام ونســبة النــوع عــ
 ١٩٩٧عـام نسـبة النـوع و ). ١٠٥,٧(العـراق الـذي بلغـت  سـكاناجمـالي  دون المستوى على صـعید

اجمــالي  وهــي اقــل مــن نســبة النــوع علــى صــعید ،)٩٧,٨(محافظــة النجــف بلغــت ســكان الجمــالي 
  .) ٩٩,٣(العراق الذي بلغت  سكان

فـي  ١٩٧٧كـان منخفضـًا عـام  سكان محافظة النجف ن االتجاه العام لنسبة النوع الجماليا
واالتجـاه العـام لنسـبة  ، ١٩٩٧، ثم انخفضت هذه النسبة عـام ١٩٨٧ارتفعت هذه النسبة عام حین 

  .)٧(الشكل كما في  ،وبشكل تدریجيباالنخفاض  أخذتالعراق فقد  سكان النوع الجمالي
  )٩(الجدول 

   محافظة النجف والعراقفي سكان ال الجماليالنوع  نسبة 
  ١٩٩٧- ١٩٨٧-١٩٧٧ لألعوام

  
  المنطقة

  نسبة النوع
١٩٩٧  ١٩٨٧  ١٩٧٧  

  ٩٧.٨  ١٠١.٩  ٩٨.١  النجف
  ٩٩.٣  ١٠٥.٧  ١٠٦.٢  العراق

  ) .٣(و ) ٢(و  )١(الملحق  بیانات -
  )٧(الشكل 

   محافظة النجف والعراقفي  سكانال الجمالينسبة النوع 
  ١٩٩٧- ١٩٨٧-١٩٧٧ ملألعوا

  
  
  
  
  
  
  
  

  ).٩(بیانات الجدول  -     
  :لنسبة النوع باین المكانيالت )٣(



٤٢ 
 

 
 

وهـــو مـــا  المكـــان فـــي التبـــاین ثـــرال اعطـــاء اهمیــة لنســـبة النـــوع بـــاین المكـــانيتعنــي دراســـة الت
ـــذا ســـیتم تنـــاول؛  الدراســـة الجغرافیـــة تهـــدف الیـــه علـــى مســـتوى فـــي محافظـــة النجـــف التبـــاین  هـــذا ل

  ).١٩٩٧ -١٩٨٧-١٩٧٧(اعتماداً  على نتائج التعداد العام  االداریةوحداتها 
  

  :١٩٧٧لتباین المكاني لنسبة النوع ا -اوالً 
التبـــاین المكـــاني فـــي نســـبة  ،هالتـــي رســـمت بموجبـــ) ٩(والخریطـــة ) ١٠(یكشـــف لنـــا الجـــدول 

مجموعـات  ثثـالتبدو الوحـدات االداریـة موزعـة علـى  في هذه المحافظة، اذالجمالي السكان النوع 
  :هي

 :٩٧االولى لنسبة النوع اقل من  المجموعة -  أ

وهـــذه  ٩٢,٨ ســـیة بنســـبةناحیـــة القاد(فـــي الوحـــدات االداریـــة االتیـــة  المجموعـــةهـــذه  ظهـــرت
فـي ســكان الریـف ، وناحیــة المشـخاب بنســبة  ٩٣,١وبواقـع فــي سـكان الحضــر  ٨٩,٣ بواقـعالنسـبة 
، وناحیــــة فــــي ســــكان الریــــف ٩٢,٤ اقــــعوبو فــــي ســــكان الحضــــر  ٩٦,١ بواقــــعوهـــذه النســــبة  ٩٣,٥

فـي سـكان الریـف  ٩٥,٦وبواقـع  في سكان الحضـر ٩٤,٢بواقع وهذه النسبة  ٩٥,٥العباسیة بنسبة 
فــي  ٩٤,٥وبواقــع  فــي ســكان الحضــر ١٠٠,٤بواقــع وهــذه النســبة ،  ٩٦,٠، وناحیــة الحیــرة بنســبة 

 وبواقـعفي سكان الحضـر  ١٠٠,٦بواقع وهذه النسبة ،  ٩٦,٩سكان الریف ، وناحیة الحریة بنسبة 
  ).في سكان الریف ٩٥,٦

 :)*(١٠٠ -٩٧الثانیة تمتد بین  المجموعة - ب

،  ٩٨,٤بنسـبة  )*(مركـز قضـاء المنـاذرة(في الوحدات االداریـة االتیـة  المجموعةظهرت هذه 
بواقـــع وهـــذه النســـبة  ٩٨,٧فـــي ســـكان الحضـــر، ومركـــز قضـــاء الكوفـــة بنســـبة  نفســـها وهـــي النســـبة

وهــذه ، ٩٩,٠، وناحیــة الحیدریــة بنســبة فــي ســكان الریــف  ٩٩,٤وبواقــعن الحضــر فــي ســكا  ٩٨,٤
  .سكان الریففي  ٩٧,٩ وبواقع في سكان الحضر ١٠٢,١بواقعالنسبة 

  :١٠٠الثالثة اكثر من  المجموعة -جـ
، ١٠٠,١مركــز قضــاء النجــف بنســبة (فــي الوحــدات االداریــة االتیــة  المجموعــةظهــرت هــذه 

فـــي ســكان الریـــف، وناحیـــة الشـــبكة  ١٢٧,٨وبواقـــع فـــي ســكان الحضـــر  ٩٩,٨ بواقـــعوهــذه النســـبة 
  ). في سكان الریف ١١٣,٤وبواقع في سكان الحضر  ١١٦,٤ بواقعوهذه النسبة ،  ١١٤,٠بنسبة 

  )١٠( الجدول
  محافظة النجف سكان ل حسب البیئة والوحدات اإلداریةب نسبة النوعالتباین المكاني ل

                                                
 .١٩٧٧الریف لمركز قضاء المناذرة لعام ن لسكاعدم توفر بیانات لنسبة النوع  *
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  ١٩٧٧عام 
  وعنسبة الن  الوحدات

  أجمالي السكان  الریف  الحضر  اإلداریة
  ١٠٠.١  ١٢٧.٨  ٩٩.٨  النجف. ق.م
  ٩٩.٠  ٩٧.٩  ١٠٢.١  الحیدریة. ن

  ١١٤.٠  ١١٣.٤  ١١٦.٤  الشبكة. ن
  ٩٨.٧  ٩٩.٤  ٩٨.٤  الكوفة. ق.م
  ٩٥.٥  ٩٥.٦  ٩٤.٢  العباسیة. ن

  ٩٦.٩  ٩٥.٦  ١٠٠.٦  الحریة. ن
  ٩٨.٤  -  ٩٨.٤  المناذرة. ق.م

  ٩٦.٠  ٩٤.٥  ١٠٠.٤  الحیرة. ن
  ٩٣.٥  ٩٢.٤  ٩٦.١  المشخاب. ن
  ٩٢.٨  ٩٣.١  ٨٩.٣  القادسیة. ن

  ٩٨.١  ٩٥.٤  ٩٩.٣  النجف جموعم

  )١(بیانات الملحق  -
  

ان نســبة النــوع الجمــالي الســـكان مرتفعــة فــي ناحیــة الشــبكة الرتفـــاع ) ١٠(یوضــح الجــدول 
نسـبة النــوع الحضـر والســكان الریـف، ومركــز قضـاء النجــف حیـث تــنخفض نسـبة النــوع فـي الســكان 

فــي الســكان الحضــر وترتفــع فــي الســكان الریــف، وتــنخفض نســبة النــوع الجمــالي الســكان فــي بــاقي 
مركــز (الوحــدات االداریــة النخفــاض نســبة النــوع فــي الســكان الحضــر فــي الوحــدات االداریــة االتیــة 
وترتفــع  )قضــاء الكوفــة، ناحیــة العباســیة، مركــز قضــاء المنــاذرة، ناحیــة المشــخاب، ناحیــة القادســیة

ناحیـة الحیدریـة، ناحیـة الحریـة، ناحیـة (نسبة النوع في السكان الحضر في الوحدات االداریـة االتیـة 
مركـــز قضـــاء (، وانخفـــاض نســـبة النـــوع فـــي الســـكان الریـــف فـــي الوحـــدات االداریـــة االتیـــة )الحیـــرة

بشــكل و  )قادســیةالكوفــة، ناحیــة العباســیة، ناحیــة الحریــة، ناحیــة الحیــرة، ناحیــة المشــخاب، ناحیــة ال
  .١٩٧٧نسبة النوع منخفضة  في تعداد عام ان فعام 

  
  
  
  
  
  

  )٩(خریطة 
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  ١٩٧٧في محافظة النجف عام  الجمالي السكان لنسبة النوع باین المكانيالت
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  

  ).١٠(بیانات الجدول  -
  :١٩٨٧التباین المكاني لنسبة النوع عام : ثانیاً 
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فــي نســبة  المكــاني التبــاین ان ،التــي رســمت بموجبــه) ١٠(لخریطــة وا) ١١(لجــدول ا یوضــح
تتــوزع علــى  وهــي ١٩٨٧ات االداریــة لعــام بــین الوحــدمحافظــة النجــف فــي الجمــالي الســكان النــوع 

  : ثالث مجموعات
 :٩٧االولى اقل من  المجموعة -  أ

النسـبة وهـذه  ٩٥,٢ناحیة الشـبكة بنسـبة (في الوحدات االداریة االتیة  المجوعة ظهرت هذه 
فـي سـكان الریـف،  ٩٥,٢فـي سـكان الحضـر و  ٩٥,٣متقاربة بین سـكان الحضـر والریـف، وبلغـت 

فــي  ٩٦,٤ وبواقــع فــي ســكان الحضــر ٩٩,١بواقــع وهــذه النســبة ،  ٩٦,٥وناحیــة العباســیة بنســبة 
  ).سكان الریف

 :١٠٠-٩٧الثانیة تمتد بین  المجموعة  - ب

وهــذه النســبة تكــون  ٩٧,٣الحریــة بنســبة  ناحیــة(فــي الوحــدات االتیــة  المجموعــةظهــرت هــذه 
فــي ســكان  ٩٧,٣فــي ســكان الحضــر و  ٩٧,٤بلغــت  حیــث متقاربــة بــین ســكان الحضــر والریــف،

 ٩٨,٨ وبواقـع في سكان الحضـر ١٠٠,٤  بواقعوهذه النسبة ،  ٩٩,١الریف، وناحیة الحیرة بنسبة 
 ).في سكان الریف 

  :١٠٠الثالثة اكثر من  المجموعة -جـ
وهــذه  ١٠٠,١ناحیــة القادســیة بنســبة (فــي الوحــدات االداریــة االتیــة  لمجموعــةاظهــرت هــذه 

 ١٠٠,١فـي سـكان الحضـر و ١٠٠,٧بلغت اربة في سكان الحضر والریف، حیث النسبة تكون متق
فــــي ســــكان  ١٠٥,٨ بواقــــعوهــــذه النســــبة ،  ١٠١,١فــــي ســــكان الریــــف، وناحیــــة المشــــخاب بنســــبة 

ه النسـبة متقاربـة وهـذ ١٠٢,٣ومركز قضاء الكوفة بنسبة في سكان الریف ،  ٩٩,٣ الحضر وبواقع
فــي ســكان الریـــف ،  ١٠٠,٦ وبواقــعفـــي ســكان الحضــر  ١٠٢,٩بلغــت فــي ســكان الحضــر حیــث 

الحیدریــة ســكان الحضــر، وناحیــة فــي  نفســها وهــي النســبة ١٠٢,٥بنســبة  )*(ومركــز قضــاء المنــاذرة
فـي سـكان الریـف ،  ١٠١,٨ وبواقـع فـي سـكان الحضـر ١٠٣,٧  بواقـعوهذه النسبة  ١٠٢,٥بنسبة 

 والتـــي تبلـــغوهـــذه النســـبة تكــون متقاربـــة فـــي ســكان الحضـــر  ١٠٣,٢ومركــز قضـــاء النجـــف بنســبة 
  ). في سكان الریف ٩٦,٧ وبواقع ١٠٣,٣

وارتفعـت هـذه النسـبة ،  ١٩٧٧منخفضة عام حسب الوحدات االدرایة بان االتجاه العام لنسبة النوع 
مركـز قضـاء النجـف، ناحیـة (داریة التي ارتفعت بها نسـبة النـوع هـي ، والوحدات اال١٩٨٧في عام 

، ناحیة العباسیة، ناحیة الحریة، مركـز قضـاء المنـاذرة، ناحیـة الحیـرة، الحیدریة، مركز قضاء الكوفة
  .انخفضت نسبة النوع في ناحیة الشبكة ، بینما)ناحیة المشخاب، ناحیة القادسیة

  )١١( الجدول
                                                

 .١٩٨٧عدم توفر بیانات لنسبة النوع الریف لمركز قضاء المناذرة لعام  *
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  محافظة النجف  سكانحسب البیئة والوحدات اإلداریة لبوع بة الننسالتباین المكاني ل
  ١٩٨٧عام 

  نسبة النوع  الوحدات

  إجمالي السكان  الریف  الحضر  اإلداریة

  ١٠٣.٢  ٩٦.٧  ١٠٣.٣  النجف. ق.م
  ١٠٢.٥  ١٠١.٨  ١٠٣.٧  الحیدریة. ن

  ٩٥.٢  ٩٥.٢  ٩٥.٣  الشبكة. ن
  ١٠٢.٣  ١٠٠.٦  ١٠٢.٩  الكوفة. ق.م
  ٩٦.٥  ٩٦.٤  ٩٩.١  العباسیة. ن

  ٩٧.٣  ٩٧.٣  ٩٧.٤  الحریة. ن
  ١٠٢.٥  -  ١٠٢.٥  المناذرة. ق.م

  ٩٩.١  ٩٨.٨  ١٠٠.٤  الحیرة. ن
  ١٠١.١  ٩٩.٣  ١٠٥.٨  المشخاب. ن
  ١٠٠.١  ١٠٠.١  ١٠٠.٧  القادسیة. ن

  ١٠١.٩  ٩٨.٧  ١٠٣.١  النجف جموعم
  )٢(بیانات الملحق  -
  

فـــي الوحـــدات االداریـــة االتیـــة نســـبة النـــوع الجمـــالي الســـكان مرتفعـــة ) ١١(یوضـــح الجـــدول 
ــف، ناحیــــة الحیدریــــة، مركــــز قضــــاء الكوفــــة، مركــــز قضــــاء المنــــاذرة، ناحیــــة ( مركــــز قضــــاء النجــ

االداریـــة، فـــي الســـكان الحضـــر لهـــذه الوحـــدات ، الرتفـــاع نســـبة النـــوع )المشـــخاب، ناحیـــة القادســـیة
ضـاء النجـف، وناحیــة مركــز ق(عـدا  فـي معظــم الوحـدات االداریـةنسـبة النـوع لســكان الریـف  وارتفـاع

وتـــنخفض نســــبة النـــوع الجمـــال الســـكان فــــي التـــي تكـــون فیهـــا نســــبة النـــوع منخفضـــة، ) المشـــخاب
النخفــاض ) ناحیــة الشــبكة، ناحیــة العباســیة، ناحیــة الحریــة، ناحیــة الحیــرة(الوحــدات االداریــة االتیــة 

،التــــي تكـــون م)ناحیــــة الحیـــرة(عـــدا فـــي الســــكان الحضـــر لهــــذه الوحــــدات  نســـبة النــــوع  رتفعــــة قلــــیًال
نســـبة النـــوع ان فـــن الریـــف لهـــذه الوحـــدات االداریـــة، وبشـــكل عـــام وانخفـــاض نســـبة النـــوع فـــي الســـكا

  .١٩٨٧مرتفعة في تعداد عام 
  
  
  

  )١٠(خریطة 
  ١٩٨٧في محافظة النجف عام  الجمالي السكان لنسبة النوع باین المكانيالت
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  ).١١(بیانات الجدول  -
  ١٩٩٧ین المكاني لنسبة النوع عام التبا: ثاً ثال
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فـــي نســـبة  المكـــاني التبـــاین انالتـــي رســـمت بموجبـــه  )١١(والخریطـــة) ١٢(الجـــدول  یوضـــح
تتــوزع الــى ثالثــة  ١٩٩٧ات االداریــة لعــام بــین الوحــد الجمــالي الســكان فــي محافظــة النجــف النــوع

  :مجموعات
 :٩٧االولى اقل من  المجموعة -  أ

وهـــذه ، ٩٥,٥ناحیـــة الحریـــة بنســـبة (الوحـــدات االداریـــة االتیـــة  فـــي المجموعـــةظهـــرت هـــذه 
فــي ســكان الریــف ، وناحیــة العباســیة بنســبة  ٩٤,٤ فــي ســكان الحضــر وبواقــع ٩٨,٠ بواقــعالنســبة 
وناحیــة ، فــي ســكان الریــف  ٩٥,٤ وبواقــعفــي ســكان الحضــر  ١٠٢,٣ بواقــعوهــذه النســبة ، ٩٦,٠

فـــي ســـكان  ٩٧,١ وبواقـــعفـــي ســـكان الحضـــر  ٩٥,٥ بواقـــعوهـــذه النســـبة ،  ٩٦,٩القادســـیة بنســـبة 
  ).الریف
 :١٠٠-٩٧الثانیة تمتد بین  المجموعة - ب

وهـي  ٩٧,٤مركـز قضـاء النجـف بنسـبة (في الوحدات االداریة االتیة  المجموعةظهرت هذه 
ومركـــز ، ٩٩,٩بلغـــت امـــا نســـبة النـــوع فــي ســـكان الریـــف  ، فـــي ســكان الحضـــر نفســـها نســبة النـــوع

بلغــت متقاربـة بــین سـكان الحضــر والریـف، حیــث وتكــون هـذه النســبة ، ٩٨,٧ة قضـاء المنــاذرة بنسـب
 ٩٨,٧، ومركــز قضــاء الكوفــة  بنســبة ٩٨,٩ بلغــت وفــي ســكان الریــف ٩٨,٤فــي ســكان الحضــر 

وناحیــة الشــبكة بنســبة  ،فــي ســكان الریــف  ١٠٠,٣ وبواقــعفــي ســكان الحضــر   ٩٨,٢بواقــع وهــي 
فــي ســكان الریــف ، وناحیــة  ٩٥,٢ وبواقــعالحضــر  فــي ســكان ١٠٤,٨ بواقــعوهــذه النســبة ، ٩٨,٨

فــي ســكان  ٩٧,٩ وبواقــعفــي ســكان الحضــر   ١٠٠,٩ بواقــعوهــذه النســبة  ٩٨,٨المشــخاب بنســبة 
 ).الریف

  :١٠٠الثالثة اكثر من  المجموعة -جـ
وهـــذه  ١٠٠,٦ناحیـــة الحیدریـــة بنســـبة (فـــي الوحـــدة االداریـــة االتیـــة  المجموعـــةظهـــرت هـــذه 

  ).في سكان الریف  ١٠٠,٤ وبواقعفي سكان الحضر  ١٠١,٢ بواقعالنسبة 
 ١٩٨٧بالمقارنـة بعـام یتجـه نحـو االنخفـاض  ١٩٩٧عـام  تجاه العام لنسـبة النـوع فـيان اال 

مركــز قضــاء (حیــث تــنخفض نســبة النــوع فــي الوحــدات االداریــة االتیــة حســب الوحــدات االداریــة، ب
لعباســــیة، ناحیــــة الحریــــة، مركــــز قضــــاء النجــــف، ناحیــــة الحیدریــــة، مركــــز قضــــاء الكوفــــة، ناحیــــة ا

  .ترتفع نسبة النوع في ناحیة الشبكة ، بینما)المشخاب، ناحیة القادسیةاحیة المناذرة، ن
  
  
  
  

  )١٢(الجدول
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  محافظة النجف سكان ل الوحدات اإلداریةو  البیئة حسببنسبة النوع لالتباین المكاني 
  ١٩٩٧عام 

  نسبة النوع  الوحدات
  إجمالي السكان  الریف  حضرال  اإلداریةالوحدات 

  ٩٧.٤  ٩٩.٩  ٩٧.٤  النجف. ق.م
  ١٠٠.٦  ١٠٠.٤  ١٠١.٢  الحیدریة. ن

  ٩٨.٨  ٩٥.٢  ١٠٤.٨  الشبكة. ن
  ٩٨.٧  ١٠٠.٣  ٩٨.٢  الكوفة. ق.م
  ٩٦.٠  ٩٥.٤  ١٠٢.٣  العباسیة. ن

  ٩٥.٥  ٩٤.٤  ٩٨.٠  الحریة. ن
  ٩٨.٧  ٩٨.٩  ٩٨.٤  المناذرة. ق.م

  ٩٨.٨  ٩٧.٩  ١٠٠.٩  المشخاب. ن
  ٩٦.٩  ٩٧.١  ٩٥.٥  لقادسیةا. ن

  ٩٧.٨  ٩٧.٨  ٩٧.٨  النجف جموعم

  )٣(بیانات الملحق  -
  

نسـبة النــوع الجمـالي الســكان مرتفعــة فـي ناحیــة الحیدریـة حیــث ترتفــع ) ١٢(یوضـح الجــدول 
مركـز قضـاء (نسبة النوع في السكان الحضر والریف، وتنخفض نسـبة فـي الوحـدات االداریـة االتیـة 

مركز قضاء الكوفـة، ناحیـة العباسـیة، ناحیـة الحریـة، مركـز قضـاء المنـاذرة،  النجف، ناحیة الشبكة،
، وذلـك النخفــاض نسـبة النــوع فـي الســكان الحضـر فــي الوحــدات )ناحیـة المشــخاب، ناحیـة القادســیة

لمنـــاذرة، ناحیـــة مركـــز قضـــاء النجـــف، مركــز قضـــاء الكوفـــة، ناحیـــة الحریــة، مركـــز قضـــاء ا(االتیــة 
ناحیــة الشــبكة، (الوحــدات االتیــة نســبة النــوع فــي الســكان الحضــر فــي قلــیًال ع ترتفــ ، بینمــا)القادســیة

لوحـدات االداریـة فـي ا ، ونسـبة النـوع فـي السـكان الریـف منخفضـة)ناحیة العباسیة، ناحیة المشخاب
نسـبة النــوع ان فــبشـكل عـام  ، والتــي ترتفـع نســب النـوع فیهـا قلــیالً  عـدا مركــز قضـاء الكوفـةجمیعـاً  

  .١٩٩٧اد عام منخفضة لتعد
  
  
  
  
  
  

  )١١(خریطة 
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  ١٩٩٧في محافظة النجف عام الجمالي السكان لنسبة النوع  المكاني التباین
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ).١٢(بیانات الجدول  -

  :العوامل المؤثرة في تباین نسبة النوع )٤( 
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وهـي عوامـل  Biological Factors مختلفـة منهـا العوامـل الحیویـةتتأثر نسبة النوع بعوامل 
الـذكور او ان یحصـل عـدد الـوالدات یحصـل ان یتفـوق عـدد الـوالدات االنـاث علـى  غیر معروفة إذ

دقیق فـــي التعـــدادات الـــى جانــب ذلـــك التبلیـــغ غیــر الـــ). ٧٣٢، ص٢٠٠٢، ٢الســـعدي ، ج( خالفــه
الــى تبلیــغ  الــبالدصــلت فــي النقدیــة لتعــدادات الســكان االولــى التــي حتشــیر الدراســات  الســكانیة ، إذ

مــن االنــاث خوفــاً  مــن التجنیــد االلزامــي، كــذلك فــان تــاخیر التبلیــغ و  أعــدادالــذكور ب أعــدادبعــض 
تقتصــر العوامــل المــؤثرة وبشــكل عــام . تــاخیر التســجیل هــو االخــر یتســبب فــي اخــتالف نســبة النــوع

  :تباین نسبة النوع في االتيفي محافظة النجف ل
  

  )*(تفوق والدات الذكور  –اوًال 

خصــائص الوالــدین االقتصــادیة بــین الحضــر والریــف، حســب  تتبــاین الــوالدات مكانیــًا وزمانیــاً 
الـذكور علـى  والداتزیـادة  تشـیر الدراسـات السـكانیة الـىو ) ١٤، ص١٩٩٩الخفاف، (واالجتماعیة 

الدیــة عالیــة، كمــا ان ولكــنهم یعــانون مــن وفیــات و  اكبــرمــل تكــون زیــادة الــذكور االنــاث، وخــالل الح
وتبـین ) ٧٣٣، ص٢٠٠٢، ٢السـعدي، ج(الوالدات المیتة بین الذكور تكون اكثـر منهـا فـي االنـاث 

 ١٠٠تعدادات السكان في الدول التي یوثق في دقة بیاناتها انه عند الوالدة تزید نسـبة الـذكور علـى 
یقـل فیهـا االجهــاض او  فـي الـبالد المتقدمــة التـي ١٠٦او  ١٠٥، وترتفــع الـى ١٠٢وقـد تصـل الـى 

 اعلـــىالموالیـــد االمـــوات، ولكـــن عـــدد االنـــاث ال یلبـــث ان یعـــادل عـــدد الـــذكور، الن وفیـــات الـــذكور 
 ، ویوضـــح)٣٨، ص٢٠٠٥هـــاني، ( جمیعـــا ً  بصـــفة عامـــة مـــن وفیـــات االنـــاث فـــي مراحـــل العمـــر

ـــــغ الیـــــد الحضـــــر عـــــدد المو  ان) ١٣(الجـــــدول   وبلغـــــت والدات الـــــذكور) ١٢٥٧٣( ١٩٨٧عـــــام بل
بلــغ عــدد الموالیــد و ،  )١١١,٠(لهــم وبلغــت نســبة النــوع ) ٥٩٥٨(والدات االنــاث  بلغــتو ) ٦٦١٥(

والدات االنــــــــاث وبلغــــــــت ) ١٠٩٧٤(والدات الــــــــذكور  وبلغــــــــت) ٢١٣٩٧( ١٩٩٧عــــــــام  الحضــــــــر
علـى االنـاث فـي كـال ع عدد الموالیـد الـذكور وقد ارتف). ١٠٥,٢( لهم وبلغت نسبة النوع) ١٠٤٢٣(

عــام وانخفضــت  )١١١,٠( بلغــت ١٩٨٧ولكــن نســبة النــوع فــي عــام ؛  ١٩٩٧ - ١٩٨٧العــامین 
  )٨(الشكل كما في . )١٠٥,٢(الى  ١٩٩٧
  
  

  
  

  )١٣(الجدول 

                                                
 .١٩٧٧في تعداد  افر البیانات للوالداتعدم تو  *
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  لعدد الموالید ونسبة النوع الحضر في محافظة النجف باین المكانيالت
  ١٩٩٧- ١٩٨٧ في العامین 

  ١٩٩٧  ١٩٨٧  الوحدات االداریة
  سبة النوعن  اناث  ذكور  نسبة النوع  اناث  ذكور

  ١٠٤.٨  ٧٣٤٣  ٧٧٠١  ١١١.٠  ٤٢٢٨  ٤٦٩٥  النجف. ق.م
  ١٠٢.٣  ١٢٧  ١٣٠  ١١١.٤  ٦١  ٦٨  الحیدریة.ن
  ١٥٠.٠  ٤  ٦  ١٤٠.٠  ٥  ٧  الشبكة. ن
  ١٠٥.٦  ١٨٧٣  ١٩٧٩  ١١١.١  ١٠٧١  ١١٩٠  ق الكوفة.م
  ١١١.٧  ٨٥  ٩٥  ١٠٦.٠  ٣٣  ٣٥  العباسیة. ن
  ١٠٦.٤  ١٠٨  ١١٥  ١٠٧.٦  ٥٢  ٥٦  الحریة. ن
  ١٠٦.٤  ٤٩٥  ٥٢٧  ١١٠.٦  ١٨٧  ٢٠٧  ق المناذرة.م
  -  -  -  ١٠٨.٧  ١١٤  ١٢٤  الحیرة. ن
  ١٠٩.٢  ٣٢٣  ٣٥٣  ١١٣.٩  ١٦٥  ١٨٨  المشخاب. ن
  ١٠٤.٦  ٦٥  ٦٨  ١٠٧.١  ٤٢  ٤٥  القادسیة. ن
  ١٠٥.٢  ١٠٤٢٣  ١٠٩٧٤  ١١١.٠  ٥٩٥٨  ٦٦١٥  النجفجموع م

، ١٩٨٧عــام للســكان عــام جمهوریــة العــراق، وزارة التخطــیط، الجهــاز المركــزي لالحصــاء، نتــائج التعــداد ال -
  ). بیانات غیر منشورة(، )١٠٤(جدول 

  
  )٨(الشكل 

  الحضر في محافظة النجف عدد الموالید الذكور واالناث ونسبة النوع 
  ١٩٩٧ -  ١٩٨٧ في العامین

  
  
  
  
  

  
  
  
  

  )١٣(بیانات الجدول  -
بلغــــت والدات ) ٤٧٠٧( ١٩٨٧عــــام  بلــــغ الریــــفعــــدد الموالیــــد  ان) ١٤(الجــــدول یوضــــح 

وقـد بلـغ ،  )١٠٦,٥(بلغـت  لهـم ونسـبة النـوع، ) ٢٢٧٩(االنـاث  وبلغـت والدات، ) ٢٤٢٨(ور الذك
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ـــــــاث  وبلغـــــــت والدات) ٤٧٢٩(بلغـــــــت والدات الـــــــذكور ) ٩٢١١( ١٩٩٧عـــــــدد الموالیـــــــد عـــــــام  االن
علــى االنــاث وهــذا یــدل علــى ارتفــاع الموالیــد الــذكور ،  )١٠٥,٥( لهــم وبلغــت نســبة النــوع) ٤٤٨٢(

وتــنخفض  )١٠٦,٥( بلغــت ١٩٨٧ولكــن نســبة النــوع فــي عــام  ١٩٩٧ - ١٩٨٧فــي كــال العــامین 
  .) ٩(الشكل كما في  )١٠٥,٥( والتي بلغت ١٩٩٧في عام 

  
  )١٤(الجدول 

  لعدد الموالید ونسبة النوع الریف في محافظة النجف باین المكانيالت
  ١٩٩٧-١٩٨٧ في العامین

  ١٩٩٧  ١٩٨٧  الوحدات االداریة
  نسبة النوع  اناث  ذكور  نسبة النوع  اناث  ذكور

  ١٠٨.٧  ١٧١  ١٨٦  ١٠٥.٠  ٦٠  ٦٣  النجف. ق.م
  ١٠٨.٠  ٣٠٠  ٣٢٤  ١١٠.١  ٩٩  ١٠٩  الحیدریة.ن
  ١١٦.٦  ٦  ٧  ١٠٣.٩  ٥١  ٥٣  الشبكة. ن
  ١٠٨.٤  ٦٥٠  ٧٠٥  ١٠٩.٠  ٢٩٨  ٣٢٥  ق الكوفة.م
  ١٠٢.٩  ٩٥٥  ٩٨٣  ١٠٣.٨  ٥٢٦  ٥٤٦  العباسیة. ن
  ١٠١.٩  ٢٦٠  ٢٦٥  ١٠٥.٩  ١٣٥  ١٤٣  الحریة. ن
  ١٠٦.٦  ٧١٠  ٧٥٧  -  -  -  المناذرة ق.م
  -  -  -  ١٠٦.٤  ٣٥٥  ٣٧٨  الحیرة. ن
  ١٠٥.٢  ٨٠١  ٨٤٣  ١٠٧.١  ٤٠٤  ٤٣٣  المشخاب. ن
  ١٠٤.٧  ٦٢٩  ٦٥٩  ١٠٧.٦  ٣٥١  ٣٧٨  القادسیة. ن
  ١٠٥.٥  ٤٤٨٢  ٤٧٢٩  ١٠٦.٥  ٢٢٧٩  ٢٤٢٨  النجفجوع م

، جدول ١٩٨٧د العام للسكان عام جمهوریة العراق، وزارة التخطیط، الجهاز المركزي لالحصاء، نتائج التعدا -
   ).بیانات غیر منشورة(، )١٠٤(

  
  
  
  
  
  
  
  

  )٩(الشكل 
  عدد الموالید الذكور واالناث ونسبة النوع الریف في محافظة النجف 
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  ١٩٩٧ -  ١٩٨٧ في العامین
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  )١٤(بیانات الجدول  -
  
نفســي حیـث اخــذت عامـل  یعـود الــى ١٩٨٧ان سـبب االرتفـاع الكبیــر فـي عــدد الموالیـد عــام 

االســر تشــجع ابناءهــا علــى الــزواج واالنجــاب خوفــًا مــن استشــهادهم مــن دون ان تبقــى ذكــرى لهــم، 
بسـبب  الخسـائر البشـریة التـي تحصـلاالنجـاب لموازنـة الـزواج وعلـى  علـىتشـجیع الحكومـة  وكذلك

ادى الــى ارتفــاع  الــذكور ممـا مـا شــجع علــى ارتفـاع الموالیــد والسـیماالحـرب العراقیــة االیرانیـة، وهــذا 
فكــان فــي الغالــب بســبب الخســائر  ١٩٩٧امــا انخفــاض نســبة النــوع عــام . نســبة النــوع لتلــك الســنة

  .البشریة من الذكور بفعل الحروب
  

 :بین الذكور و االناث المسجلة تباین الوفیات: ثانیاً 

النظـر  ، بغـض)الوفیـات، الـوالدات، الهجـرة( عناصر التغیر السـكاني احد أنهاتعرف الوفیات 
وفـي غیـاب الهجـرة . او الطریقة التـي جمعـت بهـا هـذه االحصـاءات حـول الوفیـاتعن االحصاءات 

) ١٣، ص١٩٩٢بـدران، (السـكان  رئیساً  مقرراً  لنمـو تعد الوفیات باالضافة الى الخصوبة عامال ً 
د مـــن خـــالل فقـــدان احـــ ،فـــي تأثیرهـــا علـــى حجـــم الســـكان ، وتركیبـــه النـــوعي و للوفیـــات اثـــر كبیـــر 

مــن  وتتفــاوت معـدالت الوفیـات،  )٢٣٧، ص٢٠٠٣الخفـاف، محمـد، ) (الـذكور واالنــاث(الجنسـین 
) ٢٥٠، ص٢٠٠١یس، الحبـالشـواورة و (المجتمـع الواحـد،  ة زمنیة الخـرى فـيمجتمع الخر ومن مد

وتعــد كفــة الــذكور عنــد الـــوالدة اكثــر مــن كفــة االنــاث عـــددیاً  ، ولكــن ثبــت ان الــذكور فــي مرحلـــة 
لـة، لـذلك تـزداد الوفیـات بیـنهم، ویصـل تكون مقـاومتهم اقـل مـن االنـاث المـراض تلـك المرحالطفولة 
وان نســبة ، ) ٢١٧، ص١٩٩٩الخفــاف، ( بعــد هــذه المرحلــة الــى التقــارب مــن عــدد االنــاث عــددهم
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انثــى،  ١٠٠لكــل ذكــور  ١٠٥ المكــان ، اذ هنــاك تتغیــر ال فــي الزمــان و ال الــذكور عنــد الــوالدة ال
الوفیات بـین الـذكور علـى االنـاث فـي مختلـف الفئـات العمریـة سـرعان مـا یغیـر التركیـب ولكن زیادة 

على وفیات االنـاث خـالل العـام الواحـد بعـد الـوالدة واثـر %  ٢٠بحیث تزید وفیات الذكور بـ النوعي
لبیــب، (الفــارق بــین الجنســین حتــى ســن الرشــد مــع بقــاء الوفیــات مرتفعــة عنــد الــذكورذلــك بــتقلص 

وفــي مرحلــة كبــار الســن نجــد ان نســبة الــذكور هــي اقــل مــن نســبة االنــاث بصــورة ) ١٢٣، ٢٠٠٣
اكثـــر عرضـــة للكثیـــر مـــن المخـــاطر  الـــذكوروذلـــك ان ) ١٠٥، ص٢٠٠٧االحمـــر وبلـــوم، (عامـــة 

فــیالحظ  االنــاث، امــا همكثیــرة مــن اً أعــدادالمهنیــة، باالضــافة الــى مشــاركتهم فــي الحــروب التــي تفقــد 
ومــن الصــعب ) ١٤٤، ص١٩٨٢نجــم الــدین، (مــل و ســن الرضــاعةالح فــي مرحلــة هنارتفــاع وفیــات

والن . زال عـدد كبیـر منهـا یحصـل خـارج المستشـفیاتمـا :هـامنعـدة سـباب التقدیر وفیات االمومة، 
وزارة ( مسـجلة كوفـاة مـا حـول الـوالدة او وفـاة أمومـةتبقـى غیـر  هـاهذه الحالة بالرغم مـن تكرارهـا لكن

  .)٥١، ص٢٠٠٤، التخطیط و التعاون االنمائي
وعموماً  تظهر معدالت وفیات الذكور زیادة ملموسة على معدالت وفیات االنـاث فـي جمیـع 

فــي المنــاطق ذات الوفیــات المنخفضــة، فكلمــا قــل المســتوى العــام  او معظــم الفئــات العمریــة والســیما
لـى الـتقلص بـین ة اوتمیل الفجـو ، للوفیات مالت الوفیات بین الذكور الى التفوق على وفیات االناث 

حـــاالت اســـتثنائیة لهـــذا الـــنمط، قـــد و هنـــاك  ،النامیـــة ذات الوفیـــات المرتفعـــة طـــارالجنســـین فـــي األق
تعزى الى العنایة الفائقة بالمولود الذكر في الظروف االعتیادیة او فـي حالـة المـرض او عـدم الدقـة 

 )١٥(الجـــدول  ، یوضـــح)٤٤٠، ص٢٠٠٢، ١الســعدي، ج(لبیانـــات المتعلقــة بهـــذا الموضـــوع،فــي ا
) ٥.٦( لإلنـاثوبلـغ  بـاأللف) ٦.٩(قد بلغ للذكور  ١٩٨٧عام  المسجلة الحضرمعدل الوفیات  ان

بـــااللف وبلـــغ ) ٣.٨(للـــذكور  قـــد بلـــغ ١٩٩٧عـــام المســـجلة الحضـــر  معـــدل الوفیـــات وان، بـــاأللف
ى هـو اعلـ ١٩٨٧فـي عـام  المسجلة عدل الوفیات الحضرم انفبشكل عام و  بااللف) ٣.٠(لالناث 

  )١٠(الشكل كما في . تیجة للحرب العراقیة االیرانیةن ،١٩٩٧في عام  من معدل الوفیات الحضر
) ٦.٩(قـد بلـغ للـذكور  ١٩٨٧ان معدل الوفیات الریف المسـجلة عـام ) ١٦(یوضح الجدول 
قـــد بلـــغ للـــذكور  ١٩٩٧وان معـــدل الوفیـــات المســـجلة عـــام . بـــااللف) ٥.٨(بـــااللف وبلـــغ لالنـــاث 

بـــااللف، وبشـــكل عـــام فـــان معـــدل الوفیـــات الریـــف المســـجلة لعـــام ) ٢.٤(ولالنـــاث  بـــااللف) ٢.٧(
  )١١(كما في الشكل . ١٩٩٧هو اعلى من معدل الوفیات الریف المسجلة لعام  ١٩٨٧

  
  )١٥(الجدول 

  حسب النوع في محافظة النجفبالمسجلة لمعدل الوفیات الحضر  باین المكانيالت
   ١٩٩٧ – ١٩٨٧ في العامین 

  ١٩٩٧  ١٩٨٧  ت االداریةالوحدا
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  )بااللف( اناث  )بااللف( ذكور  )بااللف( اناث  )بااللف( ذكور
  ٣.٠  ٤.٠  ٥.٦  ٦.٩  النجف. ق.م
  ٢.٥  ٣.١  ٥.١  ٦.٧  الحیدریة.ن
  ٩.٧  ٩.٢  ٦.٦  ٦.٩  الشبكة. ن
  ٣.٠  ٣.٨  ٥.٦  ٦.٩  ق الكوفة.م
  ٣.١  ٣.٥  ٦.٠  ٦.٩  العباسیة. ن
  ٢.٨  ٢.٥  ٥.٤  ٦.٧  الحریة. ن
  ٢.٠  ١.٩  ٥.٥  ٧.٠  ذرةق المنا.م
  -  -  ٥.٤  ٦.٨  الحیرة. ن
  ٢.٩  ٣.٠  ٥.٤  ٦.٩  المشخاب. ن
  ٤.٧  ٤.٣  ٥.٣  ٧.٣  القادسیة. ن
  ٣.٠  ٣.٨  ٥.٦  ٦.٩  النجفجموع م

 )١٦( بیانات الملحق -

  :اعتمادًا على المعادلة  -
  عدد الوفیات في سنة معینة                                     

  ١٠٠٠×  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ=  الخام وفیاتمعدل           
  عدد السكان في منتصف السنة                                     

  
  )١٠(الشكل 

   في محافظة النجف حسب النوعالمسجلة معدل الوفیات الحضر 
  ١٩٩٧ -  ١٩٨٧ في العامین

  
  
  
  
  
  
  
  

  )١٥(بیانات الجدول  -
  )١٦(الجدول 

   حسب النوع في محافظة النجفبالمسجلة لمعدل الوفیات الریف  باین المكانيالت
  ١٩٩٧ -  ١٩٨٧ في العامین

  ١٩٩٧  ١٩٨٧  الوحدات االداریة
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  )بااللف( اناث  )بااللف( ذكور  )بااللف( اناث  )بااللف( ذكور
  ١.٩  ٢.٤  ٥.١  ٦.٨  النجف. ق.م
  ٢.٠  ٢.٠  ٥.٦  ٦.٩  الحیدریة.ن
  ١١.٩  ١٢.٥  ٥.٥  ٧.٠  الشبكة. ن
  ٢.٥  ٣.٢  ٥.٥  ٦.٩  ق الكوفة.م
  ٣.٠  ٣.٥  ٥.٦  ٦.٩  العباسیة. ن
  ٣.٦  ٤.٠  ٥.٦  ٧.٠  الحریة. ن
  -  -  -  -  ق المناذرة.م
  -  -  ٥.٦  ٦.٩  الحیرة. ن
  ٣.٣  ٣.١  ٦.٩  ٦.٩  المشخاب. ن
  ٣.٠  ٣.٤  ٥.٧  ٦.٩  القادسیة. ن
  ٢.٤  ٢.٧  ٥.٨  ٦.٩  النجفجموع م

  )١٦(بیانات الملحق  -
  
  )١١(الشكل 

   في محافظة النجف حسب النوعبالمسجلة معدل الوفیات الریف 
  ١٩٩٧ -  ١٩٨٧ في العامین

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 )١٦(بیانات الجدول  -  

  
 :رةــــــالهج -ثالثاً 

ة ور ، وتختلـف مـن مكـان الخـر ومـن مـدالسكان على مـر العصـ یمارسه بشري نشاطالهجرة 
ة منطقتـــه الســــباب اقتصــــادیة او اجتماعیــــة او رغبــــة االنســــان لمغــــادر  تُظهـــرزمنیـــة الخــــرى، وهــــي 

وهناك دائمـاً  منـاطق جـذب ، ) U.N. ,1997,p32(سیاسیة او بهدف االستقرار و العیش االفضل
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عوامـــــل عـــــل الزمـــــان و المكـــــان و طـــــرد، بالنســـــبة لكـــــل مهـــــاجر فـــــان التـــــوازن یتغیـــــر بفو منـــــاطق 
فیترتـب ◌ً  كثیـرا االنـاث تفـوقمـا یهـاجر الـذكور بنسـب  وغالبـا ً ) ١١٥، ص٢٠٠٣ودي، الـدا(اخـرى

، ٢٠٠١، الطــرزي(فــي المنــاطق الطــاردة وتــدنیها، علــى ذلــك ارتفــاع نســبتهم فــي المنــاطق الجاذبــة 
الصـناعات الثقیلـة فـي مـدن التعـدین و منـاطق  یمكـن مالحظتـه وان ارتفاع نسبة النـوع، ) ١٨٠ص

لــذا تكــون الهجــرة ؛ نــاث دون اال مــن و المــوانيء و المنــاطق الحدودیــة التــي تتطلــب جهــود الــذكور
العــراق حیــث تبلــغ نســبة نســبة النــوع  وابــرز مثــال هــي ناحیــة صــفوان فــي ، الــذكور عالیــة مــنالیهــا 
وذلــك الن طبیعــة العمـــل  ؛ فــي العـــراق وهــي اعلـــى نســبة للنــوع، كــل مائـــة انثــى ذكــرًا ل ١٤٠ فیهــا

یفضــــل  وعلیــــهمعــــین، للمشــــتغلین فــــي المنــــاطق الحدودیــــة ال تتســــم باالســــتقرار الكــــافي فــــي مكــــان 
  ).٢١٩ص ،١٩٩٩الخفاف، (دون اصطحاب عوائلهم معهم من معظمهم المجيء الى المنطقة 

 الهجــرة منــاطق نســبة النــوع تختلــف بتبــاین مرحلــة النمــو التقنــي واالقتصــادي، حیــث تتمیــزان 
م تتــأثر ومـن ثــ ، یهــاجر الــذكور الـى المــدن تــاركین زوجـاتهم فــي القــرى إذبزیــادة نســبة النـوع  الوافـدة

بالنسـبة للهجـرة الخارجیـة تتمیـز اما . )٣١٠، ص٢٠٠٠ابو عیانة، (الزراعة بفقدان االیدي العاملة 
عمومــًا بانهــا تتطلــب قطــع مســافات أطــول اذ یظهــر بــان عــدد المهــاجرین الــذكور یزیــد علــى عــدد 

نهم اول ســبة الغالبـة مــالن ل الـذكورطـع مســافات طویلـة ویمثــلــب قالمهـاجرات فـي الحــاالت التـي تتط
وذلــك بســبب انجــاب  ؛ الــى التــوازن مــرة اخــرى بــین الــذكور واالنــاث الــة باالتجــاهبــدأ الحاالمــر، ثــم ت

، ٢٠٠٥هــاني، (اكبــر مــن االطفــال ومــن الطبیعــي تكــون نســبة الــذكور هــي الغالبیــة  عــدادالنســاء أل
ق وان اسباب) ٥٠ص   :هجرة الذكور على االناث هو  تفوّ
عزیـز و السـعدي (للشـباب اكبـر ممـا هـي للنسـاء  ا ً توفر فرصجرین ان االقطار المستقبلة للمها - ١

  ).٢٦٦، ص١٩٨٤، 
مجتمعـــات  الهجـــرة واالنتقـــال الـــىالـــذكور لـــدیهم اســـتعداد اكبـــر مـــن االنـــاث لتحمـــل مصـــاعب  - ٢

 .) ٥٢، ص٢٠٠٥هاني، (مختلفة 

ممـــا ؛ ) ١٢٣٣٠ -(  للـــذكور قـــد بلـــغ ١٩٧٧عـــام صـــافي الهجـــرة ،  )١٧(الجـــدول  یوضـــح
) ٥٥٦٧ -(رجــة اكثــر مــن الهجــرة الداخلــة، وصــافي الهجــرة لالنــاث بلــغ ان الهجــرة الخا علــى  یــدل

صـــافي الهجــرة للـــذكور هــو اكثـــر مـــن رجـــة اكثــر مـــن الهجـــرة الداخلــة، و ان الهجــرة الخا علـــى ویــدل
ان  علـــى ممـــا یـــدل) ٢٣٦٨٥(للـــذكور بلـــغ  ١٩٨٧عـــام صـــافي الهجـــرة جـــرة لالنـــاث، و صـــافي اله
ممــا یــدل ایضــًا ) ٢٦٢٠٥( الهجــرة الخارجــة، وصــافي الهجــرة لالنــاث بلــغ خلــة اكثــر مــنالهجــرة الدا

ان الهجرة الداخلة اكثـر مـن الهجـرة الخارجـة، وان صـافي الهجـرة للـذكور هـي اقـل مـن صـافي على 
ان الهجــــرة  علــــى وهــــذا یــــدل) ٦١٧٤(للـــذكور بلــــغ  ١٩٩٧عــــام صــــافي الهجــــرة الهجـــرة لالنــــاث، و 

ان علــى ویــدل ایضــًا  ، )٦٧١٢( وصــافي الهجــرة لالنــاث بلــغ الداخلــة اكثــر مــن الهجــرة الخارجــة،
الهجــرة الداخلــة اكثــر مــن الهجــرة الخارجــة، وان صــافي الهجــرة للــذكور هــو اقــل مــن صــافي الهجــرة 
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للســكان اكثـر مـن صـافي الهجـرة  هـو ١٩٨٧عـام للسـكان ان صـافي الهجـرة فـلالنـاث، وبشـكل عـام 
  )١٢(الشكل كما في . ١٩٩٧ - ١٩٧٧لعام 

  )١٧(ول جدال
  النوع في محافظة النجفحسب بالحضر لسكان الهجرة  صافي

  ١٩٩٧ - ١٩٨٧-١٩٧٧لالعوام 
  ١٩٩٧  ١٩٨٧  ١٩٧٧  السنوات

  إناث  ذكور  إناث  ذكور  إناث  ذكور  المحافظات
  ٩٠٦٥ -  ٧٦٨١ -  ٢٩٠٢ -  ٣٤٧١ -  ١٢٨٤١ -  ١٣٧٢٨ -  بغداد

  ١٩٧ -  ٢٩١ -  ٧  ٥-  ٤٦  ٣٧٠ -  نینوى
  ٧٥٨١  ٦٥٦١  ٢٣٧٨٣  ٢٢٤٢٥  ١٢٣ -  ٢٨٠ -  البصرة

  ٢٨  ٢٢  ٢٠  ١٧  ٢٥   ٢٠٠-  السلیمانیة
  ٢٧٣٨  ٢٦١٠  ١١٢٤  ١٠٨٠  ٨٠٢  ٨٢٤  ذي قار

  ٦٦  ٧٩ -  ١٠٨ -  ١٤٥ -  ٢٠٤  ١٨٦ -  بابل
  ٨٩  ٩٣  ٢٨  ٦٣  ٧٩  ٣ -  دیالى
  ٢٠  ٣٩  ١٩  ٥٢  ٥١  ١٢٩٦ -  اربیل

  ١٤  ٣١ -  ١٣٠ -  ١٩٥ -  ٧٤ -  ٥٠١ -  االنبار
  ٩٥ -  ٥٥ -  ٥٤ -  ٦٠ -  ١٩ -  ٢٨١ -  صالح الدین

  ١٧٤  ١٣٩  ١٥٧  ٩٩  ٩٨  ٢٠ -  واسط
  ١٨١ -  ٢٠٠ -  ١٥٣ -  ٢٢٥ -  ٧  ١٩٠٩ -  التأمیم

  ١٠٠٤٠  ٩٦٢٣  ٩٥٣٢  ٩١٠٤  ٨٠٤٩  ٧٤٠٦  القادسیة
  ٥٣٧  ٤٨٤  ٦٢٢  ٥١٩  ٢٥٠  ٢٤٤  میسان
  ٥٨٤٠ -  ٥٥٤٢ -  ٦٢٣٥ -  ٥٩٢٤ -  ٢٥٠٢ -  ٢٢٤٩ -  كربالء
  ٥٨٩  ٤٧٥  ٤٨٤  ٣٣٥  ٣٦٧  ٣٦٠  المثنى
  ١٤  ٧  ١١  ١٦  ١٤  ٥١٣ -  دھوك

  ٦٧١٢  ٦١٧٤  ٢٦٢٠٥  ٢٣٦٨٥  ٥٥٦٧ -  ١٢٣٣٠ -  المجموع

  ) .١٩(و  )١٨(بیانات الملحق  -
  
  

  )١٢(الشكل 
  حسب النوع في محافظة النجفبالحضر لسكان صافي الهجرة 

  ١٩٩٧ -١٩٨٧ -١٩٧٧لالعوام 
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 )١٧(بیانات الجدول  -   

  
ى لـعممـا یـدل ) ٢٦٣٧ -(للـذكور بلـغ  ١٩٧٧عـام ان صافي الهجرة ) ١٨(الجدول یوضح 

وهـذا یـدل ان ) ٧٩٨( هو اكثر من الهجرة الداخلـة، وصـافي الهجـرة لالنـاث بلـغ ان الهجرة الخارجة
في الهجـرة صـافي الهجـرة للـذكور هـو اكثـر مـن صـاهي اكثر من الهجـرة الخارجـة، و  الهجرة الداخلة

 الهجــرة الخارجــةان علــى ممــا یــدل ) ٣٠٧٤ -( للــذكور بلــغ ١٩٨٧عــام صــافي الهجــرة و . لالنــاث
ان الهجــرة  علــى وهــذا یــدل) ٤٣٩٦-(هــي اكثــر مــن الهجــرة الداخلــة، وصــافي الهجــرة لالنــاث بلــغ 

ي الهجـرة للـذكور ، صافي الهجـرة للـذكور هـي اقـل مـن صـافثر من الهجرة الداخلة، الخارجة هي اك
كثـر مــن هـي ا ان الهجــرة الداخلـةعلـى وهـذا یـدل ) ٤٦٠٥( بلــغ للـذكور ١٩٩٧عـام صـافي الهجـرة 

هـــي  الداخلـــةان الهجـــرة  علـــى  وهـــذا یـــدل) ٥٢٦٤( الهجــرة الخارجـــة، وصـــافي الهجـــرة لالنـــاث بلـــغ
  .ور هي اقل من صافي الهجرة لالناثصافي الهجرة للذكاكثر من الهجرة الخارجة، و 

، ١٩٧٧مــن صــافي الهجــرة فــي عــام  هــو اكثــر ١٩٨٧ان صــافي الهجــرة عــام فــ بشــكل عــام
  )١٣(الشكل كما في . ١٩٨٧من صافي الهجرة عام  هو اكثر ١٩٩٧ة في عام وصافي الهجر 

  
  

  )١٨( الجدول
  حسب النوع في محافظة النجفبالریف لسكان الهجرة  صافي

  ١٩٩٧- ١٩٨٧-١٩٧٧ام و علال
  ١٩٩٧  ١٩٨٧  ١٩٧٧  السنوات

  إناث  ذكور  إناث  ذكور  إناث  ذكور  المحافظة 
  ١٠٠  ٨٨ -  ٦٨٧٩-  ٥١٥١-  ١٧٨ -  ٨٣٣ -  بغداد

  ٣١ -  ٦٠-  ١١  ١٩  ١١  ١٧ -  نینوى
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  ١١٧٢  ١٠٥٠  ١١١٥  ١٠٨٣  ١٦ -  ٢٧٦ -  البصرة
  ٦  ٣  ٣-  ٥-  ٣  ٥٣٤ -  السلیمانیة

  ٣٣٥٨  ٣٢٨٩  ٧٦  ٣٢  ٨  ١٦٦ -  ذي قار
  ٣٧٦-  ٤٣٧-  ٤٥٨-  ٥٢٨-  ١٣٠  ٤٢٤ -  بابل

  ٧٦-  ٥٨-  ٧٨-  ٧٣-  ٤٢ -  ٢٣٣ -  دیالى
  ٦  ٣  ٩-  ٢٦-  ١٠-  ٥ -  اربیل

  ٤٠٧-  ٤٢٩ -  ٢٧٨-  ٢٦٢-  ٤٣ -  ٦٥ -  االنبار
  ١٢٦-  ١٣٥-  ٢١٣-  ٢٠٣-  ١٨ -  ١٢٤ -  صالح الدین

  ١٣٠-  ١٣٨-  ٢٢-  ٤١-  ٧٧ -  ١٩١ -  واسط
  ٥-  ٧  ١٦-  ٢٦-  ٢٣ -  ٢٨ -  التأمیم

  ١٨١٠  ١٥٨٧  ٢١٨٠  ١٩٣٣  ١٦٥٤  ١١٦٤  القادسیة
  ٧٦  ٦٨  ٨٥  ٧١  ١٤ -  ٢-  میسان
  ٣٢٢-  ٢٣٠-  ١٦٦-  ٩٣-  ٣٥٣ -  ٥٣٨ -  كربالء
  ٢٠٦  ١٧٨  ٢٥٣  ١٩٢  ٢٥٣ -  ٢٩٤ -  المثنى

  ٣  ٣  ٦  ٤  ٢  ٧١ -  كدھو
  ٥٢٦٤  ٤٦٠٥  ٤٣٩٦ -  ٣٠٧٤-  ٧٩٨  ٢٦٣٧ -  المجموع

  ).١٩(و  )١٨(بیانات الملحق  -
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  )١٣(الشكل 
  حسب النوع في محافظة النجفبالریف لسكان صافي الهجرة 

  ١٩٩٧ - ١٩٨٧-١٩٧٧لالعوام 
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  )١٨(یانات الجدول ب -  
  

سـب وحـداتها االداریـة باسـتخدام طریقـة معـدل النمـو حبمحافظـة النجـف و  رة فـيالهجصافي و 
مــن خــالل الفــرق بــین عــدد الســكان ووجــوده فــي ، حیــث یــتم تقــدیر الهجــرة بــین تعــدادین )*(القــومي

وحدة اداریـة معینـة فـي ضـوء المعـدل السـنوي للمحافظـة عمومـا وبـین عـدد السـكان الفعلـي الموجـود 
 یوضـح). ٣٠٦، ص٣٠٥، ص١٩٨٦اني ، والریحـالخفـاف (فـي التعـداد الثـاني في تلك المحافظـة 

وحـدات اداریـة تكـون فیهـا هجـرة الـذكور الداخلـة اكثـر مـن الخارجـة لـذا تظهـر بشـكل  )١٩(الجـدول 
نجـــد  مــابین. )ة، ناحیــة العباســیة، ناحیــة الحریــةناحیــة الحیدریــة، مركــز قضــاء الكوفـــ(موجــب وهــي 

 ور الداخلـة لـذا تظهـر بشـكل سـالب، وهـيوحدات اداریة اخـرى فیهـا الـذكور الخارجـة اكثـر مـن الـذك
. )، ناحیــة المشــخاب، ناحیــة القادســیة مركــز قضــاء المنــاذرة ،مركــز قضــاء النجــف، ناحیــة الشــبكة(

 اداریــة تكــون فیهــا االنــاث الــداخالت اكثــر مــن االنــاث الخارجــات امــا بالنســبة لالنــاث نجــد وحــدات
یــة، مركــز قضــاء الكوفــة، ناحیــة مركــز قضــاء النجــف، ناحیــة الحیدر (وهــي  وتظهــر بشــكل موجــب

فیهـــا االنـــاث الـــداخالت اقـــل مـــن خـــرى الوحـــدات االداریـــة ا بینمـــا تكـــون، )العباســـیة، ناحیـــة الحریـــة

                                                
  :حساب صافي الهجرة بطریقة معدل النمو القومي تتم بالخطوات االتیة   *

  تعداد السكان السابقیساوي ) ١(العمود 
  تعداد السكان االحقیساوي ) ٢(العمود 
  یساوي الفرق بین التعدادین) ٣(العمود 
  )١(تقسیم العمود ) ٣(یساوي العمود ) ٤(العمود 
  یساوي معدل النمو للوحدات االداریة ناقص معدل النمو المحافظة) ٥(العمود 
 ) .١(في العمود ) ٥(یساوي العمود ) ٦(العمود 
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ناحیـــــة الشـــــبكة، مركـــــز قضـــــاء المنـــــاذرة ناحیـــــة (االنـــــاث الخارجـــــات وتظهـــــر بشـــــكل ســـــالب وهـــــي 
  ).١٤(كما في الشكل ،)المشخاب، ناحیة القادسیة

  
  )١٩(الجدول

   النجف النوع و الوحدات االداریة في محافظةحسب بالحضر لسكان ة صافي الهجر 
  ١٩٩٧-١٩٧٧ للمدة

  صافي الھجرة  الوحدات االداریة
  إناث  ذكور

  ٢٧٩  ١٤٩١ -  النجف. ق. م
  ١٥٠٨  ١٥٣٦  الحیدریة. ن
  ١١١-  ١١٣-  الشبكة. ن
  ٢١٣  ٨١٧  الكوفة. ق.م
  ٩٠٠  ١٠٤٩  العباسیة. ن
  ٢٤٢  ٢١١  الحریة. ن
  ٢٥٠-  ١٥٣-  لمناذرةا. ق. م
  ١٩٤٦-  ١٢٩٨-  المشخاب. ن
  ٦٧٢-  ٥٠٧-  القادسیة. ن

  :اعتماداً  في طریقة الحساب على -
Henery S. Shryock and Jacobs Siegel, The Methods and Materials of 
Demography, vol.2. Elizabeth a. Iarman , edition associate ,1971,p624. 

  
  
  
  
  
  
  
  )١٤(الشكل

   محافظة النجففي  والوحدات االداریة النوع حسب بالحضر لسكان الهجرة صافي 
  ١٩٩٧-١٩٧٧ للمدة
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  ).١٩(جدولال بیانات -
  

اداریــة تكــون فیهــا هجــرة الــذكور الداخلــة اكثــر مــن الخارجــة وحــدات ) ٢٠(الجــدول  یوضــح
الكوفــة، مركـــز  مركــز قضــاء النجــف، ناحیــة الحیدریــة، مركــز قضــاء(بشــكل موجــب وهــي  وتظهــر

اخـرى هجـرة الـذكور الخارجـة اكثـر مـن وحـدات اداریـة  بینما نجد). قضاء المناذرة وناحیة المشخاب
). ناحیة العباسیة، ناحیـة الحریـة وناحیـة القادسـیةناحیة الشبكة، (بشكل سالب وهي الداخلة وتظهر 

 ر مــن االنــاث الخارجــاتوحــدات اداریــة تكــون فیهــا االنــاث الــداخالت اكثــ امــا بالنســبة لالنــاث نجــد
مركــز قضــاء النجــف، ناحیــة الحیدریــة، مركــز قضــاء الكوفــة، مركـــز ( وتظهــر بشــكل موجــب وهــي

بینمــا تكــون وحــدات اداریــة اخــرى االنــاث الخارجــات اكثــر مــن االنــاث الــداخالت . )رةقضــاء المنــاذ
ناحیـة لمشـخاب، ، ناحیـة الحریـة، ناحیـة ا ناحیة العباسـیةناحیة الشبكة، ( وتظهر بشكل سالب وهي

  ).١٥(كما في الشكل .)القادسیة
  
  
  
  

  )٢٠(الجدول
   محافظة النجففي و الوحدات االداریة النوع حسب بالریف لسكان صافي الهجرة 

  ١٩٩٧-١٩٧٧ للمدة
  صافي الھجرة  الوحدات االداریة

  إناث  ذكور
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  ٢٨٨٥  ٢٣٧٩  النجف. ق. م
  ٣٦٦٥  ٣٦٨٣  الحیدریة. ن
  ٩٥ -  ١٠٠-  الشبكة. ن
  ٤٨٦٠  ٤٦٨١  الكوفة. ق.م
  ٤٢٢٧-  ٤٧٧٧-  العباسیة. ن
  ٢٣٤٢-  ٢٥٦٤-  الحریة. ن
  ٣٥١٣  ٣٧٨٣  المناذرة. ق. م
  ١٧٣-  ٥٢٣  المشخاب. ن
  ٧٥٧٩-  ٦٩٥٠-  القادسیة. ن
 :اعتمادا ً في طریقة الحساب على -

Henery S. shryock and Jacobs siegel, The Methods and Materials of 
Demography, vol.2. Elizabeth a. larman, edition associate ,1971,p624. 

  
  )١٥( الشكل

   محافظة النجففي  و الوحدات االداریة النوعحسب بالریف لسكان صافي الهجرة 
  ١٩٩-١٩٧٧ للمدة

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  ).٢٠(الجدول بیانات - 
  

 :الحروب  -رابعاً 
یـات شـاملة ال تفـرق بـین الـذكور الحروب تؤدي الى وف أنة المعروف الدیموغرافیة من الحقائق

، ممـن هـم ور المعروفـة أن الشـباب مـن الـذكورواالناث واالطفـال والشـباب والشـیوخ، ولكـن مـن االمـ
ولــذلك ترتفــع معــدالت الوفیــات بــین ؛ هــم الــذین یتحملــون العبــأ االكبــر فــي ســن الخدمــة العســكریة، 
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ى تبـــاطؤ الزیـــادة الطبیعیـــة الـــ، لـــذلك تـــؤدي )٢١٩، ص١٩٩٩الخفـــاف، (دون االنـــاث مـــن الـــذكور 
 )١٠٠، ص ١٩٨٧الخفــاف، (للســكان بســبب خســائر الــذكور والعــزوف عــن الــزواج خــالل الحــرب 

ر هــم الـــذین یشــتركون فـــي لــذا نجـــد ان الحــرب عامـــل فــي زیـــادة االنــاث ونقـــص الــذكور الن الـــذكو 
عـــن  عـــدد االنـــاث، فضـــالً  تفـــوقفـــي  مـــن الـــذكور و فقـــدهم یتســـبب اذ ان الجیـــوش تتكـــون القتـــال

  ). ٤٧، ص٢٠٠٥، هاني(ن ضحایاها من الذكور عادة، یكو التي  النزاعات العشائریة
كمـا هـو  ذكورعلـى الـ عـدد االنـاث تفـوقتسبب فـي  الحرب تعد عنصرًا انتقائیًا إذ إنلذا نجد 

ق فـي المنـاط السـیمانقـص الـذكور ، و  االیرانیـة فـي -مت الحـرب العراقیـةالحال في العراق ، اذ اسه
القـــوات المســـلحة  مـــد و ، بالمهـــاجرین لمـــد المدینـــة  ا ً مهمـــ ا ً اذ یعـــد الریـــف العراقـــي مصـــدر  الریفیـــة

بالذكور ، لذا فان التحاقهم بالخدمة العسـكریة او االنتقـال مـن الریـف الـى المدینـة بحثـاً  عـن فـرص 
 رضرتبطــة بــاالعمـل اســهم فــي القــاء االعبــاء و المســؤولیات فـي العملیــات الزراعیــة علــى المــرأة الم

 ١٩٨٧ع لعــــام ان نســـبة النــــو ) ٩(و) ٨(و) ٧(نالحــــظ مـــن الجــــدول ، )١٩٢، ص٢٠٠٣ناصـــر، (
وان الحــرب العراقیــة اثــار غیــر واضــحة  ١٩٩٧وعــام  ١٩٧٧مرتفعــة اكثــر ممــا هــي علیــه فــي عــام 

  .في محافظة النجفة خالل هذه المد
ضـة فـي عـام ومنخف ١٩٨٧من هذا الفصـل ان نسـبة النـوع مرتفعـة فـي عـام نالحظ مما تقدم 

: هـي البدیلـة ، مما یدل على عدم دقة الفرضـیة االولـى التـي تـم وضـعها، لـذا فـان الفرضـیة ١٩٩٧
فــي محافظــة النجــف بزیــادة واضــحة للــذكور للمــدة التــي اهتمــت بهــا الدراســة اهرامــات الســكان تتســم 

كور وزیــادة نالحــظ قلــة الــذ بینمــاوبالتــالي ارتفــاع نســبة النــوع،  ١٩٨٧علــى االنــاث فــي تعــداد عــام 
الحـــرب  یبــدو ان تــأثیر بشــكل عـــامو انخفــاض نســـبة النــوع بالتــالي و  ١٩٩٧االنــاث فــي تعــداد عـــام 

  .في هذا الجانبعلى هذه المحافظة محدود 
الفصـل القـادم الجـزء الثـاني مـن فـي نـاول سـوف نتوبعد ان حـددنا تركیـب النـوع ونسـبة النـوع  

تأثیراتهــا علــى  ومــا، فــي التركیــب العمــري؟ تغیــراتالمشــكلة العلمیــة المطروحــة وهــي هــل حصــلت 
ممـا سـنة  )٤٥-٢٠( و) ٤-١(اقـل مـن سـنة ومـن  الفئـات العمریـة قلـةنسبة االعالـة، وقـد افترضـنا 

  . نسبة االعالة یؤدي الى إرتفاع
  



٦٧ 
 

   
  
  
   لثالثاالفصل 

  
  التركیب العمري

  
Age Structure  
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لعمریـة الفئـات او  ، للسـكان )Age Structure(یتناول هـذا الفصـل طبیعـة التركیـب العمـري 
 فـي و تباین هـذه الفئـات و نسـبة االعالـة )Dependency Ratio(نسبة االعالة و  ؟ لهمالعریضة 

ومـا هــي ؟ ، هـل حصـلت التغیـرات فـي التركیـب العمـري لمشـكلة المطروحـةا لوفقـ الوحـدات االداریـة
نسـبة االطفـال اقـل مـن سـنة  قلـة: ، وهـي التي وضعت لهـا ؟ والفرضیات ةفي نسبة االعال تأثیراتها
 - ١٩٨٧فــي هرمـــي  ســنة ٤٥-٢٠الــذكور للفئــات العمریــة مــن  عــدد وقلــة، ســنوات  ٤-١ومــن 

  .اإلعالةفي نسبة ارتفاع  مما ادى الى،  ١٩٩٧
 :التركیب العمري أهمیة  )١(

سـاس محصـلة ویات الدیموغرافیـة الـذي هـو فـي االتـأثیر بـارز فـي المسـت التركیب العمري ذو
اذ یشــیر ) ٧٣٨، ص٢٠٠٢، ٢السـعدي، ج(فـي قیاســها وحسـاب مؤشـراتها  لهـا و الداللـة االسـاس

تســـتخدم التركیـــب العمـــري الـــى تحلیـــل الحالـــة العمریـــة لكـــل فـــرد فـــي المجتمـــع و یعـــد وســـیلة فعالـــة 
لــذلك لــه اهمیــة ، ) ١٧٠، ص١٩٩٨ لفتــة،(لغــرض وضــع اهــداف للتخطــیط االقتصــادي للمجتمــع 

فـــي الدراســـات الدیموغرافیـــة ، ألن مـــن خاللـــه یمكـــن التعـــرف علـــى قـــوة الســـكان االنتاجیـــة ودرجـــة 
لمي، االظــ(حیــویتهم ومــدى مســاهمتهم فــي العملیــة االنتاجیــة، وكــذلك القــادرین علــى حمــل الســالح 

  .) ٣٢٠، ص٢٠٠٨
معـــدالت خصـــوبة  فـــيوتـــأثیره  جمیعـــا ً لســـكان لمـــن شـــموله  وتـــأتي اهمیـــة التركیـــب العمـــري

ـــــو، (الســــكان ووفیاتـــــه و الهجـــــرة یقـــــل اهمیـــــة عـــــن  والتركیــــب العمـــــري ال، ) ٥١، ص٢٠٠٥ال ِمنّ
 الفئــات ا ً التركیــب النــوعي، ومــن بیانــات االعمــار یمكــن التعــرف علــى الســكان ومــدى الحاجــة وفقــ

ال فـي سـن التعلـیم عن كونـه یكشـف عـن عـدد االطفـفضال ً ،  العامة ریة الى الخدمات الالزمةالعم
وعـــن طریـــق التركیـــب العمـــري یمكـــن ، ) ١٢٤، ص١٩٨٩الطـــائي،(االلزامــي وهـــي الفئـــات المعالـــة
ان للتركیـب العمـري اهمیـة فـي  و) ٧٨، ص٢٠٠٤الدوري، (نجابإلمعرفة اعداد االناث في سن ا

لـــذا یتطلــب وضــع خطـــط انتاجیــة قصــیرة وطویلـــة االمــد فـــي  ، تقــدیر حجــم ونـــوع الســوق الــداخلي
االســتهالكیة والســیما المــواد  لقطــاعین الصــناعي و الزراعــي لتغطیــة احتیاجــات الســوق مــن الســلعا

عــد هــذا التركیــب وی) ٦٣، ص١٩٩٨الزبیــدي، (الغذائیــة و المالبــس و االجهــزة وغیرهــا مــن الســلع 
، )شـــیخوخة -شـــباب -فتـــوة(واقـــع الســـكان مــن حیـــث مـــراحلهم العمریــة یـــة التـــي تظهــرالحقیق ةآالمــر 

ــــذا یــــــدل علــــــى الــــــنمط الســــــائد للحالــــــة الصــــــحیة فــــــي المجتمــــــع ) ١٦٥، ص٢٠٠٤خطــــــاوي،( وهــ
الممیـزة للسـكان ، ولكــل  د العمـر مـن اكثــر الخصـائص االسـاسلـذا یعـ) ٦١، ص٢٠٠٦الجبـوري،(

مجتمع تكوین مختلف مـن حیـث عـدد او نسـبة السـكان فـي كـل فئـة عمریـة، ویمكـن ان یكـون لهـذا 
تمــع فــي حاضــره لهــذا المجي و االجتمــاعي و االقتصــادي التركیــب اثــر كبیــر علــى الســلوك الســكان

مــا لتركیـب العمــري فــي وبشــكل عـام یمكــن تحدیــد اهمیــة ا) ١٠٣، ص٢٠٠٢،ابــو رمــان(ومسـتقبله 
  :یاتي
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 :من ناحیة االنتاج -  أ

یظهــر تـــأثیر التركیـــب العمـــري فــي االنتـــاج مـــن خـــالل معــدل النشـــاط االقتصـــادي، وبمـــا ان 
 بحسـبدید حجم االنتاج، وان هـذا العامـل یـؤثر بالتركیـب بعنصر العمل هو عنصر اساس في تح

وان نسـبة االنتـاج تـنخفض تبعـاً  ، االعمار ایجابـاً  او سـلباً ، فانتاجیـة العامـل نتـأثر بعمـر العامـل 
  ).٣٨٥ص ،٢٠٠٢الراوي، (النخفاض نسبة القوى العاملة و ارتفاع نسبة كبار السن 

  
 :من ناحیة االستهالك - ب

سـاعد المخططـین علـى معرفـة احتیاجـات المجتمـع السـكاني فـي العمـري ت ان دراسة التركیب
ومــــن ) ٨٩، ص٢٠٠٥الخفــــاف، ( ظــــروف الســــلم و الحــــرب مــــن الســــلع و البضــــائع و الخــــدمات

نســبة اســتهالك  تر فقــدناحیــة الكمیــة مــن عمــر بــاختالف الالواضــح بــان االســتهالك یختلــف كمــاً  
  .)٣٨٨، ص٢٠٠٢الراوي،(بالغین من استهالك ال% ٧٠ بشكل عام و الشیخ ،الطفل

 
 :من الناحیة الدیموغرافیة -  ج

ى قـوة السـكان و مقـدار اهم العوامل من الناحیة الدیموغرافیة للداللة علـیعد التركیب العمري 
  .بینهم الهجرة مفسراً  نسبة الموالید و الوفیاتانه یشیر الى اتجاه نموهم  حیویتهم و

 
 :من الناحیة االجتماعیة - د

الجماعـة تتـأثر  تمون بتركیب السكان العمري الن العالقات االجتماعیـة داخـلالمختصون یه
تخطــیط  یــراً  مــن انــواع التخطــیط ، والســیماالنســبیة لكــل فئــة عمریــة و تتطلــب كث كثیــراً  باالعــداد

  ).٦٦، ص٢٠٠٥هاني، (المؤسسات و الخدمات االجتماعیة
 

 :من الناحیة العسكریة والسیاسیة -هـ

معرفة الفئات العمریة التـي تقـع علیهـا الجـزء أن یساعد على السكان یمكن ان معرفة تركیب 
  ).١٤٦، ص١٩٩٩الحسناوي، (االكبر لحمل السالح و الدفاع عن الوطن اذا داهمه أي خطر

  
 :الفئات الثالث العریضة )٢(

تلجأ الدراسات السـكانیة التـي تتنـاول التركیـب العمـري الـى تصـنیف السـكان الـى ثـالث فئـات 
لتالقــي كثیــر مــن االخطــاء المتوقعــة فــي الفئــات ) ١٤٥، ص١٩٩٩الحســناوي، (ریضــة عمریــة ع
فئــات الســن علــى الســنوات  بحســب، حیــث تعظــم خطــورة االخطــاء حــین تبنــى التقســیمات ب العمریــة
وتقل خطورتها حیـث تسـتخدم فئـات كـل منهـا خمـس سـنوات و تصـبح الخطـورة فـي ادنـى ، الفردیة 
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والفئـات العمریـة ) Trewartha, 1969,p122(عمریة فـي فئـات اكبـرحد حینما تجمع التوزیعات ال
  :هيللسكان العریضة 
  
 :سنة ١٥صغار السن اقل من  فئة -  أ

تمثل هذه الفئة قاعدة الهرم السـكاني الـذي سنشـیر الیـه فیمـا بعـد، و تتصـف هـذه الفئـة بانهـا 
وذلـــك الن الوفیـــات ترتفـــع  ، انهـــا اكثـــر الفئـــات تـــأثیرًا بعـــاملي الموالیـــد و الوفیـــات ، و غیـــر منتجـــة

قص الغـذاء نوتتأثر هذه الفئة من السـكان بـ) ٣٢٣، ص٢٠٠٠ابو عیانة، (نسبتها في صغار السن
الحصــــار  فــــرضو الــــدواء بشــــكل اكبــــر مــــن الفئــــات االخــــرى كمــــا هــــو مالحــــظ فــــي العــــراق منــــذ 

الـــــى ارتفـــــاع الوفیـــــات فـــــي هـــــذه الفئـــــة اكثـــــر مـــــن ممـــــا ادى  ١٩٩٠االقتصـــــادي علیـــــه فـــــي عـــــام 
هذه الفئـة علـى فتـوة المجتمـع وزیـادة نسبة ویدل ارتفاع ، ) ٧٤٥، ص٢٠٠٢، ٢السعدي، ج(یرهاغ

الــوالدات لــذلك تــنخفض فــي المجتمعــات الصــناعیة المتطــورة التــي عملــت علــى تنظــیم االســرة حتــى 
  .من مجموعة الفئات العمریة% ٢٥لى تصل نسبتها ا

) ٧٢، ص٢٠٠٥هـاني، %(٤٠الـى  وترتفع نسبة فئة صـغار السـن فـي المجتمعـات النامیـة 
نتیجـــة ) ٣٢٠، ص٢٠٠٨الظـــالمي، (وفـــي العـــراق ترتفـــع هـــذه الفئـــة فـــي الریـــف اكثـــر مـــن الحضـــر

 :العتبـار متعلـق بالمســتویینعلیـه فــي الحضـر  ة الخصـوبة فـي الریــف مقارنـة بمـا هـيالرتفـاع نسـب
مجتمـع وهـذه الفئـة  ايمان الوحیـد لمسـتقبل السـكان فـي الفئـة الضـوتمثل هـذه ، و الثقافي  التعلیمي

طر بعـض اشــخاص ولظــروف معینـة یضــ، ) ٦٩، ص١٩٩٨زبیـدي،ال( ال تسـهم فــي حركـة الهجــرة
وحتــى  فــي الریــففــي وقــت مبكــر، وهـذا مــا یمكــن مالحظتـه هـذه الفئــة الــى الـدخول فــي قــوة العمـل 

  .)١٤٥، ص١٩٩٩الحسناوي، (المدن ایضاً   في
فــــــي محافظــــــة النجــــــف نســــــبة ١٩٧٧عــــــام بلغــــــت هــــــذه الفئــــــة  ان) ٢١(الجــــــدول  یوضــــــح 

عـــام بلغــت  الفئـــةهــذه و %). ٤٨.٩(وتــنخفض هــذه النســـبة علــى صــعید العـــراق الــى ، %) ٥٠.٦(
التـي تبلـغ ، وهي مقاربة للنسـبة علـى صـعید العـراق %) ٤٥.١( نسبةفي محافظة النجف   ١٩٨٧

ة وتكــون متقاربـــ%) ٤٤.٠(فـــي محافظــة النجــف نســبة ١٩٩٧عــام  بلغــت الفئــة هــذهو %). ٤٥.٢(
  %).٤٤.٨(تبلغ  التيلعراق ایضًا على صعید ا

، حیــث فـي محافظــة النجـف والعــراق ان االتجـاه العــام لهـذه الفئــة قـد انخفــض بشـكل تــدریجي
 ١٩٨٧ونسـبة هـذه الفئـة لعـام ، ١٩٨٧مـن النسـبة لعـام  اعلـىهـي  ١٩٧٧نسبة هذه الفئة في عام 

  .) ١٦(الشكل  كما في.   ١٩٨٧هي اعلى من النسبة عام 
  

  )٢١(ول جد
   سنة في محافظة النجف والعراق ١٥قل من الاللسكان لفئة العمریة ا نسب
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  ١٩٩٧- ١٩٨٧-١٩٧٧ لألعوام
  ١٩٩٧  ١٩٨٧  ١٩٧٧  المنطقة
  ٤٤.٠  ٤٥.١  ٥٠.٦  النجف
  ٤٤.٨  ٤٥.٢  ٤٨.٩  العراق

  ).٦(و ) ٥(و  )٤(بیانات الملحق  -
  

  )١٦(الشكل 
   حافظة النجف والعراقسنة في م ١٥قل من الاللسكان لفئة العمریة ا نسب

  ١٩٩٧- ١٩٨٧-١٩٧٧ لألعوام
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ) .٢١(بیانات جدول  -
  

 :سنة ٦٤ -١٥متوسطي السن تمتد بین  فئة - ب

قیاســاً  ببقیـــة الفئـــات، انتاجـــاً  و  الفئـــاتســنة، وهـــي اكثــر  ٦٤-١٥مـــن ســـن  تمتــد هـــذه الفئــة
 وتعد هـذه الفئـة) ٧٤٥، ص٢٠٠٢، ٢ج السعدي،( حركة واسهاماً  في عملیة نمو السكانواكثرها 

الـــدفاع عـــن و التـــي تقـــع علـــى عاتقهـــا اعالـــة الفئتـــین االولـــى والثالثـــة  روة الحقیقیـــة فـــي المجتمـــع الثـــ
 الــــذي تســــتمد منــــه الخصــــوبة األســــاسعــــن كونهــــا فــــي بنــــاء اقتصــــاده فضــــال ً  اإلســــهامالــــوطن و 

تحتـوي علـى  من خالل تعویض ما یفقـده المجتمـع مـن وفیـات النهـا) ٣٢٢، ص٢٠٠٨الظالمي، (
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الطـائي، (تكمـن فیهـا خصـوبة المجتمـع : أي  ، العناصر الشابة من ذكـور و انـاث فـي سـن الـزواج
وذلـــك الســـتمرار تزایـــد نســـبة المســـنین مـــن ، وان نســـبة هـــذه الفئـــة تتزایـــد بـــبطء ) ١٣٠، ص١٩٨٩

یـر ناحیة ، و تناقص نسبة الصغار من ناحیة اخرى، وعموماً  فان نسـبة متوسـطي السـن اكبـر بكث
ذوي مـن من الفئتین االخریین وتـزداد النسـبة بصـورة اكبـر فـي المجتمعـات التـي تسـتقبل المهـاجرین 

ــــة فــــي بعــــض ویمكــــن ، ) ٣٢٣، ص٢٠٠٠ابــــو عیانــــة، (االعمــــار المتوســــطة  تصــــنیف هــــذه الفئ
البـــالغون و ) ٤٤-١٥) (Young Adults(الدراســـات الـــى فئتـــین ثـــانویتین همـــا البـــالغون الصـــغار

ولهـذه الفئـة اهمیـة كبیـرة لمعرفـة مـدى ) ٧٥، ص٢٠٠٥هـاني، )(٦٤-٤٥) (Old Adults(الكبـار
وتركزهــا لالســتفادة منهــا لتغطیــة حاجــات مشــاریع التنمیــة االقتصــادیة مــن ، تــوافر االیــدي العاملــة 

  ).١٤٦، ص١٩٩٩الحسناوي، (القوى العاملة 
فــــــي محافظــــــة النجــــــف نســــــبة  ١٩٧٧عــــــام بلغــــــت  هــــــذه الفئــــــة ان) ٢٢(الجــــــدول  یوضــــــح

    عــــام بلغــــت هــــذه الفئــــة و %). ٤٦.٨(وترتفــــع هــــذه النســــبة علــــى صــــعید العــــراق الــــى ، %) ٤٤.٢(
التـي تبلـغ لنسـبة علـى صـعید العـراق لقاربـة وتكـون م%) ٤٩.٥(نسـبة في محافظـة النجـف  ١٩٨٧

وتــنخفض علــى %) ٥٢.١(نســبة فــي محافظــة النجــف  ١٩٩٧عــام  الفئــةهــذه  وبلغــت%). ٥٠.٠(
  %). ٥١.٦(صعید العراق الى 

 فــي محافظــة النجــف والعــراق الفئــة قــد ارتفعــت نســبتها بشــكل تــدریجي االتجــاه العــام لهــذه إن
 ١٩٨٧، ونسـبة هـذه الفئـة لعـام ١٩٨٧هي اقل مـن النسـبة لعـام  ١٩٧٧حیث نسبة هذه الفئة لعام 
  ).١٧(الشكل  كما في. ١٩٩٧هي اقل من النسبة لعام 

  
  )٢٢(جدول 

   سنة في محافظة النجف والعراق ٦٤-١٥تمتد بین  التيللسكان لفئة العمریة نسب ا
  ١٩٩٧- ١٩٨٧-١٩٧٧ لألعوام

  ١٩٩٧  ١٩٨٧  ١٩٧٧  المنطقة
  ٥٢.١  ٤٩.٥  ٤٤.٢  النجف
  ٥١.٦  ٥٠.٠  ٤٦.٨  العراق

  ).٦(و ) ٥(و  )٤(بیانات الملحق  -
  
  

  )١٧(الشكل 
   سنة في محافظة النجف والعراق ٦٤-١٥التي تمتد بین للسكان لفئة العمریة نسب ا
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  ١٩٩٧- ١٩٨٧-١٩٧٧ لألعوام
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ) .٢٢(بیانات جدول  -
  

 :سنة فأكثر ٦٥كبار السن  فئة -  ج

تعتمد فـي اعالتهـا علـى  قلیلة االنتاجوهي فئة ، سنة فاكثر  ٦٥الفئة من تنحدر اعمار هذه 
وتكمــــن اهمیــــة ، ) ٣٢٢، ص٢٠٠٨الظــــالمي، ( احیانـــاَ  الفئـــة الثانیــــة و حالهــــا حـــال الفئــــة االولــــى

وبـرامج ) ٧١، ص١٩٩٨الزبیـدي، (فئة كبار السن في تقدیر حاجة المنطقة مـن دور العجـزةدراسة 
 ومــا شــابه لغــذاء والمســكن و الترفیــهوحاجــاتهم الــى ا، ومتطلبــات الصــحة العقلیــة البدنیــة،  التقاعــد

مــــن اغلبیــــة هــــذه الفئــــة وان ) ٥٨، ص٢٠٠٥الســــعدي، (اقتصــــادیةت اجتماعیــــة و ذلــــك مــــن خــــدما
غیــر منتجــین، وترتفــع نســبة عالیــة مــن االرامــل ، امــا الرجــال فعــادة   مــا یكونــون ً االنــاث ، وغالبــا

) ٧٤٦، ص٢٠٠٢، ٢الســـعدي، ج(ترتفـــع نســـبة كبـــار الســـن  المجتمـــعاكثـــر انتاجیـــة، ومـــع تطـــور 
حیـث ترتفــع اعـداد كبــار الســن فـي المجتمعــات المتقدمــة فـي حــین تــنخفض فـي المجتمعــات النامیــة 

ابــراهیم، (الوفیــات مــن كبــار السـن فــي كــال المجتمعــین فــي الوقــت نفســه نتیجـة للتبــاین بــین معــدالت
و االنتـــاج  وهــذه الفئــة مســـتهلكة غیــر منتجــة، وذلـــك لخروجهــا مــن ســـوق العمــل) ٤٣، ص٢٠٠٣

، ١٩٩٩الحســـــناوي، (اً  لظـــــروف الخصـــــوبة و الوفیـــــات فـــــي المجتمـــــعوهـــــي االخـــــرى تعـــــد مظهـــــر 
، ٢٠٠٥الســـعدي، ( مجتمـــعاو المغـــادرة فـــي ال و تتــأثر نســـب هـــذه الفئـــة بـــالهجرة الوافــدة) ١٤٩ص
،  ٢٠٠٦الجبـــوري، (ئـــات االخـــرىنســـبة هـــذه الفئـــة العمریـــة اقـــل الفئـــات مقارنـــة بالف وتعـــدُ ) ٥٧ص
 نســـبةفـــي محافظـــة النجـــف  ١٩٧٧عـــام بلغـــت  هـــذه الفئـــة ان .) ٢٣(الجـــدول  یوضـــح .)٧٥ص

عـــــام  بلغـــــت ئـــــةهـــــذه الفو %). ٤.٣(وتـــــنخفض هـــــذه النســـــبة علـــــى صـــــعید العـــــراق الـــــى %) ٥.٢(
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وتــــنخفض هــــذه النســــبة علــــى صــــعید العــــراق الــــى ، %) ٥.٤( نســــبةفــــي محافظــــة النجــــف ١٩٨٧
وتكــون متقاربــة مــن %) ٣.٩( نســبةفــي محافظــة النجــف  ١٩٩٧عــام بلغــت  الفئــةهـذه و %). ٤.٨(

  %). ٣.٦(تبلغ  التيالنسبة على صعید العراق 
ــــةان االتجــــاه العــــام  ــــًا بالنســــبة لعــــامي  فــــي محافظــــة النجــــف والعــــراق لهــــذه الفئ كــــان متقارب

  .)١٨(الشكل  كما في. ١٩٩٧انخفضت هذه النسبة في عام ، و ١٩٨٧ -١٩٧٧
  

  )٢٣(جدول ال
  في محافظة النجف والعراق فأكثرسنة  ٦٥للسكان لفئة العمریة نسب ا

  ١٩٩٧- ١٩٨٧-١٩٧٧ لألعوام
  ١٩٩٧  ١٩٨٧  ١٩٧٧  المنطقة
  ٣.٩  ٥.٤  ٥.٢  النجف
  ٣.٦  ٤.٨  ٤.٣  العراق

  ).٦(و ) ٥(و  )٤(نات الملحق بیا -
  

  )١٨(الشكل 
   سنة فاكثر في محافظة النجف والعراق ٦٥ للسكانلفئة العمریة نسب ا

  ١٩٩٧- ١٩٨٧-١٩٧٧ لألعوام
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  ) .٢٣(بیانات جدول  -

  :الحضر والریفللسكان الفئات العمریة العریضة  )٣(
  :الحضرسكان ل الفئات العمریة العریضة -أوالً 
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فـي محافظـة  ١٩٧٧سـنة قـد بلغـت عـام  ١٥ان الفئـة االولـى اقـل مـن ) ٢٤(ل الجـدو  یوضح
، وبلغـت هـذه %)٤٧.٤(وتنخفض هذه النسـبة علـى صـعید العـراق الـى ، %) ٤٩.٧(النجف نسبة 
مقاربـة للنسـبة علـى صـعید العـراق  وهـي%) ٤٣.٩(فـي محافظـة النجـف نسـبة  ١٩٨٧النسـبة عـام 

في محافظة النجـف والعـراق لكـل منهمـا نسـبة  ١٩٩٧عام ، وبلغت هذه الفئة %)٤٣.٥(التي تبلغ 
، ان االتجـاه العـام لهــذه الفئـة فـي محافظــة النجـف والعـراق قــد انخفـض بشـكل تــدریجي، %)٤٣.٠(

، ونسبة هذه الفئة فـي عـام ١٩٨٧هي اعلى من النسبة لعام  ١٩٧٧حیث نسبة هذه الفئة في عام 
  .١٩٩٧هي اعلى من النسبة لعام  ١٩٨٧

في محافظة النجـف  ١٩٧٧سنة قد بلغت عام  ٦٤-١٥الفئة الثانیة التي تمتد بین ونجد ان 
، وبلغـت هـذه الفئـة عـام %)٤٨.٧(وترتفع هذه النسـبة علـى صـعید العـراق الـى ، %) ٤٥.٢(نسبة 

وترتفــــع هــــذه النســــبة علــــى صــــعید العــــراق الــــى ، %) ٥٠.٨(فــــي محافظــــة النجــــف نســــبة  ١٩٨٧
فـــــي محافظـــــة النجـــــف والعـــــراق لكـــــل منهمـــــا نســـــبة  ١٩٩٧، وبلغـــــت هـــــذه الفئـــــة عـــــام %)٥٢.١(
ان االتجــاه العــام لهــذه الفئــة فــي محافظــة النجــف والعــراق قــد ارتفــع بشــكل تــدریجي، %) . ٥٣.٤(

، ونسـبة هـذه الفئـة فـي عـام  ١٩٨٧هي اقل من النسبة لعـام  ١٩٧٧حیث نسبة هذه الفئة في عام 
  . ١٩٩٧هي اقل من النسبة لعام  ١٩٨٧

فــي محافظــة النجــف نســبة  ١٩٧٧ســنة قــد بلغــت هــذه الفئــة عــام  ٦٥ئــة الثالثــة ونجــد ان الف
وبلغـــت هـــذه الفئـــة عـــام ، %) ٣.٩(وتـــنخفض هـــذه النســـبة علـــى صـــعید العـــراق الـــى ، %) ٥.١(

، %)٤.٤(وتــــنخفض علــــى صــــعید العــــراق الــــى ، %) ٥.٣(فــــي محافظــــة النجــــف نســــبة  ١٩٨٧
، ان االتجـاه %)٣.٦(عـراق لكـل منهمـا نسـبة في محافظـة النجـف وال ١٩٩٧وبلغت هذه الفئة عام 

لهذه الفئة في محافظة النجف والعـراق مختلـف خـالل التعـدادات الثالثـة، حیـث هـذه الفئـة فـي العام 
هــي اعلــى مــن  ١٩٨٧، ونســبة هــذه الفئــة فــي عــام ١٩٨٧هــي اقــل مــن النســبة لعــام  ١٩٧٧عــام 

  .) ١٩(الشكل  كما في ،١٩٩٧النسبة لعام 
  
  
  
  
  
  

  )٢٤(جدول 
   محافظة النجف والعراقفي  حضرلسكان الالعمریة العریضة  لفئاتا نسب
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  ١٩٩٧-١٩٨٧-١٩٧٧ لألعوام 
  فاكثرسنة  ٦٥  سنة ٦٤-١٥  سنة ١٥اقل من   المنطقة

١٩٩٧  ١٩٨٧  ١٩٧٧  ١٩٩٧  ١٩٨٧  ١٩٧٧  ١٩٩٧  ١٩٨٧  ١٩٧٧  
  ٣.٦  ٥.٣  ٥.١  ٥٣.٤  ٥٠.٨  ٤٥.٢  ٤٣.٠  ٤٣.٩  ٤٩.٧  النجف
  ٣.٦  ٤.٤  ٣.٩  ٥٣.٤  ٥٢.١  ٤٨.٧  ٤٣.٠  ٤٣.٥  ٤٧.٤  العراق

 .)٦(و) ٥(و )٤(الملحق  بیانات -

  
  )١٩(الشكل 

   محافظة النجف والعراقفي حضر لسكان الالعریضة  العمریة لفئاتنسب ا
  ١٩٩٧- ١٩٨٧-١٩٧٧ لألعوام

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ).٢٤(بیانات الجدول  -
   

  :الریفسكان ل الفئات العمریة العریضة -ثانیاً 
فـي محافظـة  ١٩٧٧سـنة قـد بلغـت عـام  ١٥االولـى اقـل مـن  ان الفئـة) ٢٥(الجـدول  یوضح
، وبلغـت هـذه %)٥١.٦(وهذه النسـبة تـنخفض علـى صـعید العـراق الـى ، %) ٥٢.٢(النجف نسبة 

وترتفـع هــذه النسـبة علــى صـعید العــراق ، %) ٤٨.٣(فـي محافظــة النجـف نســبة  ١٩٨٧الفئـة عــام 
وترتفـع هـذه %) ٤٦.٤(لنجـف نسـبة فـي محافظـة ا ١٩٩٧، وبلغـت هـذه الفئـة عـام %)٤٩.٢(الى 

  %).٤٨.٦(سبة على صعید العراق الى الن
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ان االتجاه العام لهذه الفئة في محافظة النجف والعـراق تـنخفض بشـكل تـدریجي، حیـث نسـبة 
 ١٩٨٧، ونســبة هــذه الفئــة فــي عــام ١٩٨٧هــي اعلــى مــن النســبة لعــام  ١٩٧٧هــذه الفئــة فــي عــام 

  . ١٩٩٧اعلى من النسبة لعام 
فـــي  ١٩٧٧ســـنة قـــد بلغـــت هـــذه الفئـــة عـــام  ٦٤-١٥ان الفئـــة الثانیـــة التـــي تمتـــد بـــین ونجـــد 

وبلغــت %) ٤٣.٦(وترتفــع هــذه النســبة علــى صــعید العــراق الــى %) ٤٢.٠(محافظــة النجــف نســبة 
، وبلغـت هـذه الفئـة %)٤٥.٤(في محافظة النجف والعراق لكـل منهمـا نسـبة  ١٩٨٧هذه الفئة عام 

  %).٤٧.٥(خفض على صعید العراق الى وتن%) ٤٩.٢(نسبة  في محافظة النجف ١٩٩٧عام 
والعراق قد ارتفـع بشـكل تـدریجي، حیـث نسـبة ان االتجاه العام لهذه الفئة في محافظة النجف 

هـي  ١٩٨٧، ونسـبة هـذه الفئـة فـي عـام ١٩٨٧هي اقل من النسبة لعام  ١٩٧٧هذه الفئة في عام 
  . ١٩٩٧اقل من النسبة لعام 
فـي محافظـة النجـف نسـبة  ١٩٧٧سنة فاكثر قد بلغـت هـذه الفئـة عـام  ٦٥ثة ونجد الفئة الثال

، وبلغــــت هــــذه الفئــــة عــــام %)٤.٨(وتــــنخفض هــــذه النســــبة علــــى صــــعید العــــراق الــــى ، %) ٥.٨(
، %)٥.٤(وتــــنخفض علــــى صــــعید العــــراق الــــى ،  %)٦.٣(فــــي محافظــــة النجــــف نســــبة  ١٩٨٧

نخفض علــى صــعید وتــ، %) ٤.٤(ة فــي محافظــة النجــف نســب ١٩٩٧وبلغــت هــذه الفئــة فــي عــام 
  %).٣.٩(العراق الى 

ان االتجــاه العــام لهــذه الفئــة فــي محافظــة النجــف والعــراق مختلــف خــالل التعــدادات الثالثــة، 
، ونســـبة هـــذه الفئـــة فـــي عـــام ١٩٨٧هـــي اقـــل مـــن النســـبة لعـــام  ١٩٧٧حیـــث هـــذه الفئـــة فـــي عـــام 

  .)٢٠(الشكل  كما في ،١٩٩٧هي اعلى من النسبة لعام  ١٩٨٧
  

  )٢٥(الجدول 
   محافظة النجف والعراقفي  ریفال لسكانلفئات العمریة العریضة نسب ا

  ١٩٩٧- ١٩٨٧-١٩٧٧ لألعوام
  فاكثرسنة  ٦٥  سنة ٦٤-١٥  سنة١٥اقل من   المنطقة

١٩٩٧  ١٩٨٧  ١٩٧٧  ١٩٩٧  ١٩٨٧  ١٩٧٧  ١٩٩٧  ١٩٨٧  ١٩٧٧  
  ٤.٤  ٦.٣  ٥.٨  ٤٩.٢  ٤٥.٤  ٤٢.٠  ٤٦.٤  ٤٨.٣  ٥٢.٢  النجف
  ٣.٩  ٥.٤  ٤.٨  ٤٧.٥  ٤٥.٤  ٤٣.٦  ٤٨.٦  ٤٩.٢  ٥١.٦  العراق

 .)٦(و) ٥(و  )٤(الملحق  بیانات -

  
  
  

  )٢٠(الشكل 
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   محافظة النجف والعراقفي ریف لسكان اللفئات العمریة العریضة نسب ا
  ١٩٩٧-١٩٨٧-١٩٧٧لألعوام  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ).٢٥(بیانات الجدول  -
  
 :السكانیة للفئات العمریة العریضة التباین المكاني) ٤( 

 االداریـــة الوحـــداتعلـــى مســـتوى ســـتند دراســـتنا علـــى توزیـــع هـــذه الفئـــات العمریـــة العریضـــة ت
  ).١٩٩٧-١٩٨٧-١٩٧٧(اعتماداً  على نتائج التعدادات العامة ) القضاء و الناحیة(

   :)*(١٩٧٧عام للسكان التباین المكاني للفئات العمریة العریضة  :اوالً 
 بحسـبللفئـات العمریـة العریضـة  تبـاین مكـاني هنـاك) ١٢(والخریطـة ) ٢٦(الجـدول یوضح 

  :وهذه الفئات هي . ١٩٧٧الوحدات االداریة في محافظة النجف عام 
  
 :سنة ١٥العمریة اقل من  الفئة - أ 

وهـــذه النســـب ، كـــاالتي  علـــى مســـتوى الوحـــدات االداریـــة متباینـــةهـــذه الفئـــة بنســـب ظهـــرت 
، و بواقــــع فــــي ســــكان الحضــــر  % ٤٣.٠بواقــــعوهــــذه النســــبة % ٤٣.١ناحیــــة المشــــخاب بنســــبة (

فـي سـكان  %٤٣.٣بواقـعوهذه النسبة % ٤٣.٥، وناحیة الشبكة بنسبة  في سكان الریف% ٤٣.١
 وهـذه النسـبة% ٤٣.٨، ومركـز قضـاء الكوفـة بنسـبة  فـي سـكان الریـف %٤٣.٥وبواقع   ،الحضر

                                                
 .١٩٧٧عام  ناحیة الحیرةلسكان بیانات للفئات العمریة العریضة  توافرعدم  *
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 )*(رةفـي سـكان الریـف ، ومركـز قضـاء المنـاذ% ٤٩.٨ وبواقـعفي سكان الحضر  % ٤٢.١بواقع 
وهـــذه % ٤٥.٤فـــي ســـكان الحضـــر، وناحیـــة القادســـیة بنســـبة  نفســـها وهـــي النســـبة% ٤٤.٩بنســـبة 
، وناحیـة الحریـة بنسـبة فـي سـكان الریـف%٤٥.٣ وبواقـعفي سـكان الحضـر % ٤٦.٣ بواقعالنسبة 
فـــي ســـكان الریـــف ، % ٤٧.٧ وبواقـــعفـــي ســـكان الحضـــر  %٤٤.١ بواقـــعوهـــذه النســـبة % ٤٧.٠

 وبواقــــــعفــــــي ســــــكان الحضــــــر  % ٤٧.٣بواقــــــعوهــــــذه النســــــبة % ٤٨.٧ة وناحیــــــة الحیدریــــــة بنســــــب
فـــي % ٤٧.٠بواقـــعوهـــذه النســـبة % ٤٨.٩، وناحیـــة العباســـیة بنســـبة  فـــي ســـكان الریـــف %٤٩.١

، ومركـــــز قضـــــاء النجـــــف بنســـــبة %٤٩.٠ومتقاربـــــة فـــــي ســـــكان الریـــــف والبالغـــــة  ســـــكان الحضـــــر
  ).سكان الریففي % ٤٨.٥بواقع  وفي سكان الحضر، نفسها وهي النسبة% ٥٢.٥

  
 :سنة ٦٤ -١٥الفئات العمریة تمتد بین   -ب 

مركـز (الوحدات االداریـة، وهـذه النسـب كـاالتي  على مستوى متباینةهذه الفئة بنسب  ظهرت
% ٤٥.٤ بواقــع وفــي ســكان الحضــر % ٤١.٨ بواقــعوهــذه النســبة % ٤١.٩قضــاء النجــف بنســبة 

فــــي ســــكان % ٥٠.٧ بواقــــع لنســــبةهــــذه او % ٤٦.٠وناحیــــة العباســــیة بنســــبة  ،فــــي ســــكان الریــــف 
هــــذه النســــبة و   %٤٧.١ بنســــبة فــــي ســــكان الریــــف ، وناحیــــة الحیدریــــة %٤٥.٨بواقــــع الحضــــر 

ــــة بنســــبة  %٤٧.٤بواقــــعفــــي ســــكان الحضــــر  % ٤٩.٥بواقــــع ــــة الحری فــــي ســــكان الریــــف ، وناحی
فـــي ســـكان الریـــف ،  % ٤٧.٦وبواقـــع فـــي ســـكان الحضـــر% ٥٢.٥ بواقـــعهـــذه النســـبة و % ٤٨.٦

% ٤٨.٨بواقــع  فـي سـكان الحضـر % ٥٠.٣ بواقـعهـذه النســبة و % ٤٨.٩قادسـیة بنسـبة وناحیـة ال
 فـي سـكان الحضـر % ٥٣.٠بواقـعهذه النسـبة و % ٥١.٦، وناحیة الشبكة بنسبة  في سكان الریف

وهـي نفـس النسـبة لسـكان % ٥١.٨في سكان الریف ، ومركز قضاء المنـاذرة بنسـبة % ٥١.١بواقع
ــــة المشــــخاب  فــــي ســــكان الحضــــر % ٥٣.٢ بواقــــعهــــذه النســــبة و % ٥٢.٠ة بنســــبالحضــــر، وناحی

 بواقـــعهـــذه النســـبة و % ٥٢.٤فـــي ســـكان الریـــف ، ومركـــز قضـــاء الكوفـــة بنســـبة  % ٥١.٠وبواقـــع
  .في سكان الریف% ٤٥.٨ وبواقعفي سكان الحضر % ٥٤.٢

 
 :سنة فأكثر ٦٥عمریة الفئات ال - ج 

مركـز (وهـذه النسـب كـاالتي  الوحدات االداریـة، على مستوى متباینةهذه الفئة بنسب ظهرت 
فـي ســكان الحضـر، ومركـز قضــاء الكوفـة بنســبة نفســها وهـي النسـبة % ٣.٣قضـاء المنـاذرة بنســبة 

وناحیــة  ،فــي ســكان الریــف% ٤.٤ وبواقــعفــي ســكان الحضــر  %٣.٧وهــذه النســبة بواقــع % ٣.٨
ان فــي ســك % ٣.٥وبواقــعفــي ســكان الحضــر  % ٣.٢بواقــعهــذه النســبة و % ٤.٢الحیدریــة بنســبة 

                                                
  .١٩٧٧الریف لمركز قضاء المناذرة عام لسكان ات العمریة العریضة بیانات للفئ توافرعدم  *
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 وبواقـــعفـــي ســـكان الحضـــر % ٣.٤ بواقـــعهـــذه النســـبة و % ٤.٤ بنســـبة  الریـــف ، وناحیـــة الحریـــة
فـــي ســـكان % ٣.٧ بواقـــعهـــذه النســـبة و % ٤.٩ بنســـبة وناحیـــة الشـــبكةفـــي ســـكان الریـــف، % ٤.٧

 بواقـــعهـــذه النســـبة و % ٤.٩، وناحیـــة المشـــخاب بنســبة  الریـــففـــي ســكان % ٥.٤ وبواقـــعالحضــر 
هـذه و % ٥.١في سكان الریف ، وناحیة العباسـیة بنسـبة % ٥.٩ واقعوبفي سكان الحضر % ٣.٨

ومركــز قضــاء النجــف  ،فــي ســكان الریــف% ٥.٢ وبواقــعفــي ســكان الحضــر % ٢.٣ بواقــعالنســبة 
فــي ســكان الریــف ، % ٦.١ وبواقــعفــي ســكان الحضــر  % ٥.٧وهــذه النســبة بواقــع % ٥.٦بنســبة 

فــي % ٥.٩ وبواقــعفــي ســكان الحضــر % ٣.٤ بواقــعهــذه النســبة و % ٥.٧ بنســبة وناحیــة القادســیة
  .)سكان الریف

  
  )٢٦(الجدول 

سكان محافظة النجف لالوحدات االداریة البیئة و  بحسب العمریة العریضة لفئاتل باین المكانيلتا
  ١٩٧٧عام 

  المجموع  ریف  حضر  الوحدات االداریة
ن  ل م اق

١٥  
٦٥  ٦٤-١٥ 

  فاكثر
ن  ل م اق

١٥  
٦٥  ٦٤-١٥ 

  فاكثر
ن  ل م اق

١٥  
٦٥  ٦٤-١٥ 

  فاكثر
  ٥.٦  ٤١.٩  ٥٢.٥  ٦.١  ٤٥.٤  ٤٨.٥  ٥.٧  ٤١.٨  ٥٢.٥  ق النجف.م
  ٤.٢  ٤٧.١  ٤٨.٧  ٣.٥  ٤٧.٤  ٤٩.١  ٣.٢  ٤٩.٥  ٤٧.٣  الحیدریة. ن
  ٤.٩  ٥١.٦  ٤٣.٥  ٥.٤  ٥١.١  ٤٣.٥  ٣.٧  ٥٣.٠  ٤٣.٣  الشبكة. ن
  ٣.٨  ٥٢.٤  ٤٣.٨  ٤.٤  ٤٥.٨  ٤٩.٨  ٣.٧  ٥٤.٢  ٤٢.١  ق الكوفة.م
  ٥.١  ٤٦.٠  ٤٨.٩  ٥.٢  ٤٥.٨  ٤٩.٠  ٢.٣  ٥٠.٧  ٤٧.٠  العباسیة.ن
  ٤.٤  ٤٨.٦  ٤٧.٠  ٤.٧  ٤٧.٦  ٤٧.٧  ٣.٤  ٥٢.٥  ٤٤.١  الحریة.ن
  ٣.٣  ٥١.٨  ٤٤.٩  -  -  -  ٣.٣  ٥١.٨  ٤٤.٩  ق المناذرة.م
  -  -  -  -  -  -  -  -  -  الحیرة. ن
  ٤.٩  ٥٢.٠  ٤٣.١  ٥.٩  ٥١.٠  ٤٣.١  ٣.٨  ٥٣.٢  ٤٣.٠  المشخاب.ن
  ٥.٧  ٤٨.٩  ٤٥.٤  ٥.٩  ٤٨.٨  ٤٥.٣  ٣.٤  ٥٠.٣  ٤٦.٣  القادسیة.ن
  ٥.٧  ٤٣.٧  ٥٠.٦  ٥.٨  ٤٢.٠  ٥٢.٢  ٥.١  ٤٥.٢  ٤٩.٧  النجفجموع م

  )  ٧( الملحق  بیانات -
  
  
  
  
  

  )١٢(الخریطة 
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  *١٩٧٧في محافظة النجف عام إلجمالي السكان للفئات العمریة العریضة  باین المكانيالت
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
 )٢٦(بیانات الجدول  -  

  .ة الحیرةعدم توفر بیانات ناحی *   
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  :)*(١٩٨٧عام للسكان التباین المكاني للفئات العمریة العریضة : ثانیاً 
للفئـــات العمریـــة العریضـــة  ا ً مكانیـــ ا ً هنـــاك تباینـــان ) ١٣(والخریطـــة ) ٢٧(الجـــدول یوضـــح 

  :وهذه الفئات هي. ١٩٨٧الوحدات االداریة في محافظة النجف عام  بحسب
 :سنة ١٥العمریة اقل من  الفئة -  أ

ناحیـة ( كـاالتي ، وهـذه النسـبعلى مستوى الوحدات االداریـة متباینةذه الفئة بنسب ظهرت ه
فـي سـكان  %٣٧.٢وبواقـع في سكان الحضر % ٤٢.٦ بواقعهذه النسبة و % ٣٧.٦الشبكة بنسبة 

 بواقـعفي سكان الحضـر % ٤٢.١ بواقعوهذه النسبة % ٤٣.٥الریف، ومركز قضاء الكوفة بنسبة 
 بواقـــعهـــذه النســـبة و % ٤٤.٣ وهـــذه النســـبة ومركـــز قضـــاء النجـــففـــي ســـكان الریـــف ، % ٤٨.٤
 )**(، ومركــــز قضــــاء المنــــاذرة فــــي ســــكان الریـــف% ٤٨.٤ وبواقـــعفـــي ســــكان الحضــــر % ٤٤.٢
وهـذه النسـبة % ٤٦.٢ بنسـبة ، وناحیة القادسیة لسكان الحضر نفسها وهي النسبة% ٤٤.٥بنسبة 
لریــــف ، وناحیــــة الحریــــة بنســــبة فــــي ســــكان ا%٤٦.٢وبواقــــع فــــي ســــكان الحضــــر  %٤٦.٤بواقـــع 
فـــي ســـكان الریـــف ، % ٤٨.٤ وبواقـــعفـــي ســـكان الحضـــر %٤٤.١ بواقـــعهـــذه النســـبة و % ٤٧.٢

% ٤٩.٢ وبواقــع فــي ســكان الحضــر% ٤٧.٣ بواقــعهــذه النســبة و % ٤٨.٥ناحیــة الحیدریــة بنســبة 
فـــي ســـكان % ٤٣.١ بواقـــعهـــذه النســـبة و % ٥٠.٣فـــي ســـكان الریـــف ، وناحیـــة المشـــخاب بنســـبة 

 بواقــعهــذه النســبة و % ٥٠.٤ بنســبة ، وناحیــة العباســیةفــي ســكان الریــف% ٥٣.٣ وبواقــعر الحضــ
  ). في سكان الریف %٥٠.٦وبواقع  في سكان الحضر % ٤٦.٩

  :سنة ٦٤ -١٥تمتد بین التي العمریة  الفئة -ب
ناحیـة ( وهـذه النسـب كـاالتيالوحـدات االداریـة  علـى مسـتوى متباینـةظهرت هذه الفئة بنسب 

فــي % ٤١.٧ وبواقــعفــي ســكان الحضــر  %٥٣.٢ بواقــعهــذه النســبة و % ٤٥.١ب بنســبة المشــخا
فــي ســكان الحضــر % ٥٠.٦ بواقــعهــذه النســبة و % ٤٥.٣وناحیــة العباســیة بنســبة ، ســكان الریــف 

فـي % ٤٩.٥ بواقـعهـذه النسـبة و % ٤٨.٢ناحیة الحیدریة بنسبة  في سكان الریف% ٤٤.٩ وبواقع
 بواقـعهـذه النسـبة و % ٤٨.٦ناحیـة الحریـة بنسـبة ان الریـف فـي سـك %٤٧.٤وبواقـعسكان الحضـر 

% ٤٨.٨فـي سـكان الریـف  وناحیـة القادسـیة بنسـبة % ٤٧.٠ وبواقـعفـي سـكان الحضـر % ٥٢.٥
، مركـــز قضـــاء فـــي ســـكان الریــف% ٤٨.٧بواقــع فــي ســـكان الحضـــر% ٥٠.٢ بواقـــعهــذه النســـبة و 

فـي سـكان الریـف % ٤٨.١قـع وبوافـي سـكان الحضـر، نفسـها وهي النسـبة % ٤٩.٨النجف بنسبة 
فــي ســكان الحضــر، ومركــز قضــاء  نفســها وهــي النســبة% ٥٢.٣، ومركــز قضــاء المنــاذرة بنســبة 

فـي سـكان % ٤٨.٠ وبواقـع في سـكان الحضـر% ٥٤.٢ بواقعهذه النسبة و % ٥٢.٩الكوفة بنسبة 

                                                
 .  ١٩٨٧ناحیة الحیرة لعام سكان بیانات للفئات العمریة العریضة ل توافرعدم  *

  .  ١٩٨٧لعام الریف لمركز قضاء المناذرة لسكان  بیانات للفئات العمریة العریضة توافرعدم  **
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بواقــــع كان الحضــــر فـــي ســــ% ٥٣.٩ بواقــــعهــــذه النســــبة و % ٥٨.٤بة الریـــف وناحیــــة الشــــبكة بنســـ
  ).في سكان الریف %٥٨.٨

  :اكثرف سنة ٦٥العمریة  الفئة -ج
مركـز ( وهـذه النسـب كـاالتيالوحـدات االداریـة  متباینـة علـى مسـتوىظهرت هذه الفئة بنسـب 

وهــــذه نفــــس النســــبة فــــي ســــكان الحضــــر، وناحیــــة الحیدریــــة بنســــبة % ٣.٢قضـــاء المنــــاذرة بنســــبة 
، ومركــز  فـي سـكان الریـف% ٣.٤ع وبواقـ فـي سـكان الحضــر % ٣.٢وهـذه النسـبة بواقـع % ٣.٣

فـــي  %٣.٦وبواقــع  فــي ســكان الحضـــر%  ٣.٧وهــذه النســبة بواقـــع % ٣.٦قضــاء الكوفــة بنســـبة 
بواقــع فــي ســكان الحضــر % ٣.٥ بواقــعهــذه النســبة و % ٤.٠ناحیــة الشــبكة بنســبة  ،ســكان الریــف 

كان فــــي ســــ% ٣.٤ بواقــــعهــــذه النســــبة  و% ٤.٢، وناحیــــة الحریــــة بنســــبة ســــكان الریــــف % ٤.٠
 بواقــــعهــــذه النســـبة و % ٤.٣وناحیــــة العباســـیة بنســـبة  ،فــــي ســـكان الریـــف% ٤.٦ وبواقـــعالحضـــر 

 % ٤.٦فـــي ســـكان الریـــف ، وناحیـــة المشـــخاب بنســـبة % ٤.٥ وبواقـــعفـــي ســـكان الحضـــر % ٢.٥
فـي سـكان الریـف ، وناحیـة القادســیة % ٥.٠ وبواقـعفـي سـكان الحضـر % ٣.٧ بواقـعهـذه النسـبة و 

فـــي ســـكان الریـــف   %٥.١وبواقـــع فـــي ســـكان الحضـــر % ٣.٤بواقـــع ســـبة هـــذه النو % ٥.٠بنســـبة 
هــذه النســبة و فــي ســكان الحضــر  %٦.٠وهــذه النســبة بواقــع % ٥.٩ومركــز قضــاء النجــف بنســبة 

  .) في سكان الریف% ٣.٥ بواقع
  )٢٧(الجدول 

 النجفسكان محافظة اإلداریة لالوحدات  البیئة و حسببلفئات العمریة العریضة ل التباین المكاني
  ١٩٨٧عام 

  المجموع  ریف  حضر  الوحدات االداریة
ن  ل م اق

١٥  
٦٥  ٦٤-١٥ 

  فاكثر
ن  ل م اق

١٥  
٦٥  ٦٤-١٥ 

  فاكثر
ن  ل م اق

١٥  
٦٥  ٦٤-١٥ 

  فاكثر
  ٥.٩  ٤٩.٨  ٤٤.٣  ٣.٥  ٤٨.١  ٤٨.٤  ٦.٠  ٤٩.٨  ٤٤.٢  ق النجف.م
  ٣.٣  ٤٨.٢  ٤٨.٥  ٣.٤  ٤٧.٤  ٤٩.٢  ٣.٢  ٤٩.٥  ٤٧.٣  الحیدریة. ن
  ٤.٠  ٥٨.٤  ٣٧.٦  ٤.٠  ٥٨.٨  ٣٧.٢  ٣.٥  ٥٣.٩  ٤٢.٦  الشبكة. ن
  ٣.٦  ٥٢.٩  ٤٣.٥  ٣.٦  ٤٨.٠  ٤٨.٤  ٣.٧  ٥٤.٢  ٤٢.١  ق الكوفة.م
  ٤.٣  ٤٥.٣  ٥٠.٤  ٤.٥  ٤٤.٩  ٥٠.٦  ٢.٥  ٥٠.٦  ٤٦.٩  العباسیة.ن
  ٤.٢  ٤٨.٦  ٤٧.٢  ٤.٦  ٤٧.٠  ٤٨.٤  ٣.٤  ٥٢.٥  ٤٤.١  الحریة.ن
  ٣.٢  ٥٢.٣  ٤٤.٥  -  -  -  ٣.٢  ٥٢.٣  ٤٤.٥  ق المناذرة.م
  -  -  -  -  -  -  -  -  -  الحیرة. ن
  ٤.٦  ٤٥.١  ٥٠.٣  ٥.٠  ٤١.٧  ٥٣.٣  ٣.٧  ٥٣.٢  ٤٣.١  المشخاب.ن
  ٥.٠  ٤٨.٨  ٤٦.٢  ٥.١  ٤٨.٧  ٤٦.٢  ٣.٤  ٥٠.٢  ٤٦.٤  القادسیة.ن
  ٥.٥  ٤٩.٤  ٤٥.١  ٦.٣  ٤٥.٤  ٤٨.٣  ٥.٣  ٥٠.٨  ٤٣.٩  النجفجموع م

  )٨(ملحق  بیانات -
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  )١٣(الخریطة 
  )*(١٩٨٧في محافظة النجف عام ان إلجمالي السكللفئات العمریة العریضة  باین المكانيالت

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
 ٢٧بیانات الجدول  -   

  .ناحیة الحیرةللفئات العمریة العریضة لسكان فر بیانات اعدم تو *    
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   :١٩٩٧عام للسكان التباین المكاني للفئات العمریة العریضة  : ثالثاً 
للفئـات العمریــة العریضــة   ا ً مكانیــ ◌ً  اهنـاك تباینــان ) ١٤(والخریطــة ) ٢٨(الجــدول یوضـح 

  :وهذه الفئات هي  ١٩٩٧الوحدات االداریة في محافظة النجف عام  حسبب
 :سنة ١٥العمریة اقل من  الفئة -  أ

ناحیـة ( وهـذه النسـب كـاالتيالوحـدات االداریـة  متباینـة علـى مسـتوىظهرت هذه الفئة بنسب 
فـي سـكان % ٣٧.٢ وبواقـعكان الحضر في س% ٤٢.٢ بواقعهذه النسبة و % ٣٩.١الشبكة بنسبة 

 وبواقـــعفـــي ســـكان الحضـــر، نفســـها وهـــي النســـبة % ٤٣.٠ومركـــز قضـــاء النجـــف بنســـبة ، الریـــف 
فـي % ٤٢.١ بواقـعهـذه النسـبة و % ٤٣.٢، ومركز قضاء الكوفة بنسـبة في سكان الریف% ٤٨.٥

النسـبة  هـذهو % ٤٤.٠في سكان الریف ، وناحیـة المشـخاب بنسـبة % ٤٦.١ وبواقعسكان الحضر 
فـــي ســـكان الریـــف ، وناحیـــة الحریـــة بنســـبة % ٤٤.٥ و بواقـــعفـــي ســـكان الحضـــر % ٤٢.٩ بواقـــع
فـي سـكان الریـف ، وناحیـة القادسـیة  %٤٥.٧وبواقـع في سكان الحضـر % ٤٤.١وبواقع% ٤٥.١
فـي سـكان الریـف % ٤٥.٣وبواقـع في سـكان الحضـر % ٤٦.٤ بواقعوهذه النسبة % ٤٥.٤بنسبة 

 وبواقــعفــي ســكان الحضــر % ٤٤.٥ بواقــعهــذه النســبة و % ٤٦.٢ذرة بنســبة ، ومركــز قضــاء المنــا
فـــي  %٤٧.٠وهــذه النســـبة بواقـــع % ٤٧.٢وناحیــة العباســـیة بنســـبة ، فــي ســـكان الریـــف % ٤٧.٣

هــذه النســبة و % ٤٨.٦، ناحیــة الحیدریــة بنســبة فــي ســكان الریــف% ٤٧.٢وبواقــع ســكان الحضــر 
  ).ي سكان الریفف% ٤٩.٢ وبواقعفي سكان الحضر % ٤٧.٣ بواقع

  :سنة ٦٤ -١٥تمتد بین التي العمریة  الفئة -ب
ناحیـة ( وهـذه النسـب كـاالتي الوحدات االداریـة  بنسب متباینة على مستوىظهرت هذه الفئة 

فـــي % ٤٧.٤ وبواقـــعفـــي ســـكان الحضـــر % ٤٩.٥ بواقـــعهـــذه النســـبة و % ٤٨.٠الحیدریـــة بنســـبة 
فــي ســكان الحضــر % ٥٠.٧ بواقــعهــذه النســبة و % ٤٨.٥ســكان الریــف ، وناحیــة العباســیة بنســبة 

% ٥٠.٢ بواقــعهــذه النســبة و % ٤٩.٦ناحیــة القادســیة بنســبة ، فــي ســكان الریــف  %٤٨.٢وبواقــع 
% ٥٠.٢ومركـــز قضــاء المنـــاذرة بنســـبة ، فــي ســـكان الریــف % ٤٩.٥ وبواقـــع فــي ســـكان الحضــر

وناحیـة الحریـة  ،فـي سـكان الریـف% ٤٨.٧ وبواقـعفي سـكان الحضـر % ٥٢.٣ بواقعهذه النسبة و 
، فـي سـكان الریـف% ٤٩.٧ وبواقـع في سـكان الحضـر%٥٢.٥ بواقعهذه النسبة و % ٥٠.٧بنسبة 

% ٥٠.٥ وبواقـعفـي سـكان الحضـر % ٥٣.٥ بواقـعهـذه النسـبة و % ٥١.٤ناحیة المشخاب بنسـبة 
فــي ســكان  %٥٣.٣وهــذه النســبة بواقــع % ٥٣.٢فــي ســكان الریــف ، مركــز قضــاء النجــف بنســبة 

هــذه النســبة و % ٥٣.٢ومركــز قضــاء الكوفــة بنســبة ، فــي ســكان الریــف % ٤٨.١ اقــعبو  والحضـر 
 بنســــبة وناحیــــة الشــــبكة، الریــــففــــي ســــكان %٥٠.٣ وبواقــــعفــــي ســــكان الحضــــر % ٥٤.٣ بواقــــع
  . )في سكان الریف% ٥٨.٨ وبواقعفي سكان الحضر % ٥٣.٥ بواقعهذه النسبة و % ٥٦.٨

  :فاكثر سنة ٦٥العمریة  الفئة -ج
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ناحیـة ( وهـذه النسـب كـاالتيالوحـدات االداریـة  متباینـة علـى مسـتوىفئة بنسب لظهرت هذه ا
فــي ســكان % ٣.٤و بواقــع فــي ســكان الحضــر % ٣.٢ بواقــعوهــذه النســبة % ٣.٤الحیدریــة بنســبة 

فـــي ســـكان الحضـــر والریـــف،  نفســـها وهـــي النســـبة% ٣.٦الریـــف ، ومركـــز قضـــاء الكوفـــة بنســـبة 
% ٤.٠ وبواقـعفـي سـكان الحضـر % ٣.٢ بواقـعهـذه النسـبة و % ٣.٦ بنسبة ومركز قضاء المناذرة

متقاربـــة فـــي  % ٣.٧بواقـــع هـــذه النســـبة % ٣.٨ بنســـبة ، ومركـــز قضـــاء النجـــففـــي ســـكان الریـــف
 بواقـع هـذه النسـبة %٤.١ بنسـبة فـي سـكان الریـف ، وناحیـة الشـبكة% ٣.٤ وبواقـعسكان الحضـر 

وهـذه النسـبة % ٤.٢الحریة بنسـبة سكان الریف ، وناحیة % ٤.٠ بواقعفي سكان الحضر % ٤.٣
 بنســــبة فــــي ســـكان الریـــف ، وناحیــــة العباســـیة% ٤.٦ وبواقـــع، فـــي ســــكان الحضـــر% ٣.٤ بواقـــع
فــي ســكان الریــف ، وناحیــة % ٤.٦ وبواقــعفــي ســكان الحضــر % ٢.٣ بواقــعهــذه النســبة و % ٤.٣

ان فــي ســك% ٥.٠ وبواقــعفــي ســكان الحضــر % ٣.٦ بواقــعهــذه النســبة و % ٤.٦المشــخاب بنســبة 
 وبواقـــعفـــي ســـكان الحضـــر % ٣.٤ بواقـــعهـــذه النســـبة و % ٥.٠الریـــف ، وناحیـــة القادســـیة بنســـبة 

  .) في سكان الریف% ٥.٢
  )٢٨(الجدول 

سكان محافظة اإلداریة لالوحدات  البیئة و حسببلفئات العمریة العریضة ل التباین المكاني
  ١٩٩٧عام  النجف

الوحدات 
  االداریة

  المجموع  ریف  حضر
اقل من 

١٥  
١٥ -
٦٤  

٦٥ 
  فاكثر

اقل من 
١٥  

١٥ -
٦٤  

٦٥ 
  فاكثر

اقل من 
١٥  

١٥ -
٦٤  

٦٥ 
  فاكثر

  ٣.٨  ٥٣.٢  ٤٣.٠  ٣.٤  ٤٨.١  ٤٨.٥  ٣.٧  ٥٣.٣  ٤٣.٠  ق النجف.م
  ٣.٤  ٤٨.٠  ٤٨.٦  ٣.٤  ٤٧.٤  ٤٩.٢  ٣.٢  ٤٩.٥  ٤٧.٣  الحیدریة. ن

  ٤.١  ٥٦.٨  ٣٩.١  ٤.٠  ٥٨.٨  ٣٧.٢  ٤.٣  ٥٣.٥  ٤٢.٢  الشبكة. ن
  ٣.٦  ٥٣.٢  ٤٣.٢  ٣.٦  ٥٠.٣  ٤٦.١  ٣.٦  ٥٤.٣  ٤٢.١  ق الكوفة.م
  ٤.٣  ٤٨.٥  ٤٧.٢  ٤.٦  ٤٨.٢  ٤٧.٢  ٢.٣  ٥٠.٧  ٤٧.٠  العباسیة.ن
  ٤.٢  ٥٠.٧  ٤٥.١  ٤.٦  ٤٩.٧  ٤٥.٧  ٣.٤  ٥٢.٥  ٤٤.١  الحریة.ن

  ٣.٦  ٥٠.٢  ٤٦.٢  ٤.٠  ٤٨.٧  ٤٧.٣  ٣.٢  ٥٢.٣  ٤٤.٥  ق المناذرة.م
  ٤.٦  ٥١.٤  ٤٤.٠  ٥.٠  ٥٠.٥  ٤٤.٥  ٣.٦  ٥٣.٥  ٤٢.٩  المشخاب.ن
  ٥.٠  ٤٩.٦  ٤٥.٤  ٥.٢  ٤٩.٥  ٤٥.٣  ٣.٤  ٥٠.٢  ٤٦.٤  القادسیة.ن

  ٣.٩  ٥٢.١  ٤٤.٠  ٤.٤  ٤٩.٢  ٤٦.٤  ٣.٦  ٥٣.٤  ٤٣  النجفجموع م
  ).٩(الملحق  بیانات -
  

  )١٤(الخریطة 
  في محافظة النجف إلجمالي السكان للفئات العمریة العریضة  تباین المكانيال
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  ١٩٩٧عام 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  ).٢٨(بیانات الجدول  -

 :سبة اإلعالةن) ٥( 

المختلفــــة ، االرتبــــاط بــــین االعمــــار  تظهـــر عالقــــة دیموغرافیــــة إقتصــــادیةاالعالــــة نســـبة ان 
من جهـة وبـین فئتـي صـغار والقادرین على العمل وبصورة خاصة مدى االرتباط بین فئات الشباب 
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النهـا تبـین  العالقـة اهمیـة كبیـرة همـن جهـة اخـرى، ولهـذغیر القادرین على العمل السن و المسنین 
ومـدى فر مـن جهودهـا اتـو ی ومـدى مـا ، الشـابة الفعالـة اقتصـادیا ً  مـن الفئـات فر الیة جماعةاما یتو 

تحملهـا مــن عــبء فــي اعالتهـا لصــغار الســن والمســنین ویمثــل العـبء فــي تــوفر وســائل المعیشــة و 
ق بــــین نالحـــظ اننــــا النفـــر مـــا وعــــادة ) ٥٧، ص٢٠٠٣ابـــراهیم، (م لصـــغار الســــن والمســـنین یالتعلـــ

علــى االســرة التــي فــي الغالــب االعالــة یكــون  الــذكور و االنــاث فــي نســبة االعالــة وذلــك الن عــبء
ى الســـــواء المنتجـــــین و ذوي النشــــاط الـــــى جانــــب المعـــــالین الكبــــار و الصـــــغار علــــتضــــم الســــكان 

  ) .١٤٧، ص١٩٩٧اسماعیل، (
باب عدیــدة منهــا ان تختلــف دول العــالم فــي نســبة االعالــة اختالفــاً  كبیــراً  ویرجــع ذلــك الســ

یــة یــدخلون ســوق العمــل مبكــراً  صــغار الســن مــن االنــاث و الــذكور فــي بعــض الــدول والســیما النام
مجتمعــات الحــال فــي الــدول االخــرى حیــث یلتحــق صــغار الســن بالمــدارس ، كــذلك هنــاك  بخــالف
) ٩١، ص١٩٩٨الزبیــدي، (یحرمــون فــي مجتمعــات اخــرى  فیهــا باالنتــاج ، بینمــا المســنونیســتمر 

ومـــن الحقـــائق التـــي یمكـــن اســـتنتاجها ان نســـبة االعالـــة تقـــل فـــي المنـــاطق الجاذبـــة للســـكان بســـبب 
ـــذین تتـــراوح اعمـــارهم  ســـنة الـــى مجمـــوع الســـكان وعندئـــذ تصـــبح اكثـــر حظـــاً  ) ٦٤-١٥(ارتفـــاع ال

، ١٩٩٩الحســناوي، (فــي المنــاطق الطــاردة  فعالیــة ونشــاطاً  ویظهــر خالفــهالعناصــر  لجــذبها اكثــر
ترتفــع نســبة االعالــة فــي الــدول النامیــة وتقــل فــي الــدول المتقدمــة ، ویعــود جانــب كبیــر و ) ١٥٠ص

  ).٥٩، ص٢٠٠٥السعدي، ( من هذا الفرق الى اختالف مستویات الخصوبة
  :لسكان الحضرنسبة االعالة  -أ

محافظـة حضـر السـكان الفـي  ١٩٧٧عـام  قـد بلغـتنسـبة االعالـة ان ) ٢٩(الجدول یوضح 
العـــــــراق الـــــــى  حضـــــــرالســــــكان العلـــــــى صـــــــعید  هـــــــذه النســــــبةوتـــــــنخفض ، %) ١٢٠.٦( النجــــــف

محافظـــــــة النجـــــــف حضـــــــر الســـــــكان الفـــــــي   ١٩٨٧عـــــــام  وبلغـــــــت نســـــــبة االعالـــــــة، %)١٠٥.٤(
، ان هــذا %)٩٢.٠(حضــر العــراق الــى الســكان النســبة علــى صــعید ال هــذه وتــنخفض، %)٩٦.٥(

) ١٣٣.٧(بة الحضــر یبلــغ ، فمعــدل الخصــو كالخصــوبة،الوفیات االنخفــاض نتیجــة لعوامــل مــؤثرة، 
  .بااللف) ٦.٣(قد بلغ فعدل الوفیات بااللف، اما م

وتكــون %) ٨٧.٣(محافظــة النجــف  حضــرالســكان الفــي  ١٩٩٧عــام  بلغــت نســبة االعالــة
ان انخفـاض هـذه النسـبة نتیجـة %) ٨٧.٠(تبلـغ  التـيالعـراق حضـر السـكان المتقاربـة علـى صـعید 

معــــدل  و، بــــااللف ) ١٦١.٤(قــــد بلــــغ فمعــــدل الخصــــوبة ، كالخصــــوبة، الوفیــــات للعوامــــل المــــؤثرة
ن فــاالهجــرة  وعامـلبــااللف ومعظــم هـذه الوفیــات مــن صـغار وكبــار الســن، ) ٣.٤(الوفیـات قــد بلـغ 
ممـــا یعنـــي ان ) ٤٩-٢٠(هـــي موجبـــة للفئـــات ١٩٩٧-١٩٧٧مـــن  للمـــدةالحضـــر  صـــافي الهجـــرة 

و سـنة فانهـا فئـات سـالبة  ٤٩ر مـن سنة واكث ٢٠الفئات اقل من  و،  الداخلین اكثر من الخارجین
  . الخارجین اكثر من الداخلینان عني هذا ی
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ـــة فـــي الســـكان الحضـــر محافظـــة النجـــف والســـكان الحضـــر  ان االتجـــاه العـــام لنســـبة االعال
هـي اعلـى مـن نسـبة االعالـة  ١٩٧٧العراق قد انخفضت بشكل تدریجي، حیـث نسـبة االعالـة لعـام 

ـــة لعـــام  ١٩٨٧، ونســـبة االعالـــة لعـــام ١٩٨٧لعـــام   كمـــا فـــي. ١٩٩٧هـــي اعلـــى مـــن نســـبة االعال
  .) ٢١(الشكل 

  )٢٩(الجدول 
  محافظة النجف والعراق في حضر لسكان النسبة االعالة 

  ١٩٩٧- ١٩٨٧-١٩٧٧ لألعوام
  نسبة االعالة  المنطقة

١٩٩٧  ١٩٨٧  ١٩٧٧  
  ٨٧.٣  ٩٦.٥  ١٢٠.٦  النجف
  ٨٧.٠  ٩٢.٠  ١٠٥.٤  العراق

  .)٦(و  )٥(و  )٤( قملحبیانات ال -
  

  )٢١(الشكل 
  محافظة النجف والعراق في حضر لسكان النسبة االعالة 

  ١٩٩٧- ١٩٨٧-١٩٧٧ لألعوام
  
  
  
  
  

  
  

  
  

  
  ).٢٩(بیانات الجدول  -
  :سكان الریفنسبة االعالة ل -ب

محافظــة ریــف الســكان الفــي  ١٩٧٧عــام قــد بلغــت نســبة االعالــة ان ) ٣٠(الجــدول یوضــح 
، %)١٢٩.٣(العـراق الـى  ریـفالسـكان الالنسبة على صعید وتنخفض هذه ، %) ١٣٨.٣( النجف
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وترتفــع قلــیًال %) ١١٩.٦(محافظــة النجــف  ریــفالســكان الفــي  ١٩٨٧عــام  وبلغــت نســبة االعالــة
. ، ان هـــذا االنخفـــاض نتیجـــة لعوامـــل مـــؤثرة%)١٢٠.٤(العـــراق الـــى  ریـــفالســـكان العلـــى صـــعید 

) ٦.٤(معــدل الوفیــات  وبلــغبــااللف، ) ١٤٣.٣(معــدل الخصــوبة  وقــد بلــغ، كالخصــوبة، الوفیــات 
%) ١٠٢.٩( محافظـــة النجــــفریــــف الســـكان الفــــي  ١٩٩٧عـــام  وبلغــــت نســـبة االعالــــة ،بـــااللف 

ان هـذا االنخفـاض لعوامـل %) ١١٠.٤(العـراق الـى  ریـفالسكان الوترتفع هذه النسبة على صعید 
معــــدل  وبلـــغلف، بـــاال) ١٧٠.١(الخصـــوبة قـــد بلــــغ  قـــد بلـــغ معــــدلفمـــؤثرة كالخصـــوبة، الوفیــــات، 

 ١٩٩٧-١٩٧٧ة مـــن الریـــف للمـــد صـــافي الهجـــرة فـــانالهجـــرة  وعامـــلبـــااللف ، ) ٢.٦(الوفیـــات 
وهــــــذا یعنــــــي ان ) ٤٤-٤٠(و ) ٣٤-١٥(و ) ٩-٥(و ) اقــــــل مــــــن ســــــنة(تكــــــون موجبــــــة للفئــــــات 

-٣٥(و ) ١٤-١٠(و ) ٤-١(صــافي الهجــرة ســالب فــي الفئــات  والــداخلین اكثــر مــن الخــارجین 
  .الخارجین اكثر من الداخلینان یعني مما ) سنة فأكثر ٨٥( و) ٨٤-٤٥(و ) ٣٩

ان االتجاه العام لنسبة االعالة في السكان الریف محافظة النجف والسكان الریف العـراق قـد 
هـــي اعلـــى مـــن نســـبة االعالـــة لعـــام  ١٩٧٧انخفضـــت بشـــكل تـــدریجي، حیـــث نســـبة االعالـــة لعـــام 

ـــــة لعـــــام ١٩٨٧ ـــــى مـــــن  ١٩٨٧، ونســـــبة االعال ـــــة لعـــــام هـــــي اعل  كمـــــا فـــــي. ١٩٩٧نســـــبة االعال
  )٢٢(الشكل

  
  )٣٠(الجدول 

   محافظة النجف والعراقفي ریف لسكان النسبة االعالة 
  ١٩٩٧- ١٩٨٧-١٩٧٧ لألعوام

  نسبة االعالة  المنطقة
١٩٩٧  ١٩٨٧  ١٩٧٧  

  ١٠٢.٩  ١١٩.٦  ١٣٨.٣  النجف
  ١١٠.٤  ١٢٠.٤  ١٢٩.٣  العراق

 .)٦(و ) ٥(و )٤( بیانات الملحق -

  
  
  

  )٢٢(الشكل 
  محافظة النجف والعراق في  ریفلسكان النسبة االعالة 

  ١٩٩٧- ١٩٨٧-١٩٧٧ لألعوام
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  ).٣٠(بیانات الجدول  -
  
  :جمالي السكانالنسبة االعالة  -ج

محافظــــــــــة  فـــــــــي ١٩٧٧عـــــــــام  قـــــــــد بلغــــــــــت ان نســــــــــبة االعالـــــــــة) ٣١(الجـــــــــدول یوضـــــــــح 
وبلغــت نســبة  %).١١٣.٥( الــىق وهــذه النســبة تــنخفض علــى صــعید العــرا، %) ١٢٦.٣(النجــف
ــــة ــــى صــــعید العــــراق الــــى تــــنخفض و ،  %)١٠٢.٣(محافظــــة النجــــف فــــي  ١٩٨٧عــــام  اإلعال عل

 صـعیدعلـى ترتفـع و %) ٩١.٧( في محافظة النجف ١٩٩٧عام  وبلغت نسبة االعالة). %٩٩.٧(
  %). ٩٣.٨(العراق الى 

اجمالي السكان العـراق قـد ان االتجاه العام لنسبة االعالة الجمالي السكان محافظة النجف و 
هـــي اعلـــى مـــن نســـبة االعالـــة لعـــام  ١٩٧٧انخفضـــت بشـــكل تـــدریجي، حیـــث نســـبة االعالـــة لعـــام 

ـــــة لعـــــام ١٩٨٧ ـــــة لعـــــام  ١٩٨٧، ونســـــبة االعال ـــــى مـــــن نســـــبة االعال  كمـــــا فـــــي .١٩٩٧هـــــي اعل
  )٢٣(الشكل

  
  )٣١(الجدول 

   محافظة النجف والعراقفي  الجمالي السكاننسبة االعالة 
  ١٩٩٧- ١٩٨٧-١٩٧٧ لألعوام
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  نسبة االعالة  المنطقة
١٩٩٧  ١٩٨٧  ١٩٧٧  

  ٩١.٧  ١٠٢.٣  ١٢٦.٣  النجف
  ٩٣.٧  ٩٩.٧  ١١٣.٥  العراق

  .)٦(و) ٥(و )٤( ملحقال بیانات -
  
  

  )٢٣(الشكل 
  محافظة النجف والعراق في  السكان إلجمالي اإلعالةنسبة 

  ١٩٩٧- ١٩٨٧-١٩٧٧ لألعوام
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  .) ٣١(بیانات الجدول  -
  

 :لنسبة االعالة تباین المكانيال)٦(

محافظـة النجـف وعلـى مسـتوى وحـداتها  سكانال الجماليالمكاني لنسبة االعالة سیتم تناول التباین 
  ).١٩٩٧-١٩٨٧-١٩٧٧(اعتماداً  على نتائج التعدادات العامة ) القضاء و الناحیة(االداریة 



٩٣ 
 

 
 

  :)*(١٩٧٧نسبة االعالة عام : اوالً 
محافظـة  الجمـالي السـكاناالعالـة وجود تبـاین مكـاني لنسـبة ) ١٥(والخریطة  )٣٢(الجدولیوضح 

  :مجموعاتلى ثالث وحدات االداریة، لذا تم تقسیمها عال بحسب ١٩٧٧النجف لتعداد عام 
  
 %:٩٥االولى لنسبة االعالة اقل من  المجموعة - أ 

% ٩٠.٨ ســبةبن مركــز قضــاء الكوفــة(الوحــدات االداریــة االتیــة  المجموعــةظهــرت فــي هــذه 
فـــي ســـكان الریـــف ، ومركـــز % ١١٨.٣ وبواقـــعفـــي ســـكان الحضـــر % ٨٤.٢ بواقـــعوهـــذه النســـبة 

 وناحیـــة المشـــخابســـكان الحضـــر، فـــي نفســـها وهـــي النســـبة % ٩٢.٩بنســـبة  )**(قضـــاء المنـــاذرة 
فـي سـكان الریـف % ٩٥.٩ وبواقـعفي سـكان الحضـر % ٨٧.٨ بواقعوهذه النسبة % ٩٣.٤بنسبة 

% ٩٥.٣ وبواقـعفـي سـكان الحضـر % ٨٨.٤ بواقـعوهذه النسـبة % ٩٣.٧نسبة ب وناحیة الشبكة، 
  ).في سكان الریف

 %:١٠٥-٩٥الثانیة لنسبة االعالة تمتد بین  المجموعة  -ب 

وهــذه % ١٠٤.٣ناحیــة القادســیة بنســبة (االداریــة االتیــة  الوحــدة المجموعــةفــي هــذه  انفــردت
 ).ي سكان الریف ف %١٠٤.٨وبواقع في سكان الحضر % ٩٨.٨ بواقعالنسبة 

 %:١٠٥الثالثة اكثر من  المجموعة - ج 

وهــذه % ١٠٥.٥ناحیــة الحریــة بنســبة (الوحــدات االداریــة االتیــة  المجموعــةظهــرت فــي هــذه 
فــي سـكان الریــف ، وناحیـة الحیدریــة % ١٠٩.٨ وبواقـعفــي سـكان الحضــر % ٩٠.٢بواقـع النسـبة 
فــي ســكان  %١١٠.٨بواقــع و فــي ســكان الحضــر % ١٠١.٨بواقــع وهــذه النســبة % ١٠٨.٤بنســبة 
 وبواقـعفـي سـكان الحضـر  %٩٧.٣بواقـع وهذه النسـبة % ١١٧.٢وناحیة العباسیة بنسبة ، الریف 

 بواقـــــعوهـــــذه النســـــبة % ١٣٨.٥ومركـــــز قضـــــاء النجـــــف بنســـــبة ، فـــــي ســـــكان الریـــــف % ١١٨.٠
  ). في سكان الریف% ١١٩.٩ وبواقعفي سكان الحضر  % ١٣٨.٧
  
 

  )٣٢(الجدول
محافظة النجف عام سكان لوالوحدات اإلداریة البیئة  بحسبلنسبة االعالة  باین المكانيالت

١٩٧٧  
  اإلعالةنسبة   

                                                
 .١٩٧٧لتعداد عام  ناحیة الحیرةسكان لفر بیانات لنسبة االعالة اعدم تو  *

 .١٩٧٧الریف لمركز قضاء المناذرة لتعداد عام لسكان فر بیانات لنسبة االعالة اعدم تو  **
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  إجمالي السكان  ریف  حضر  اإلداریةالوحدات 

  ١٣٨.٥  ١١٩.٩  ١٣٨.٧  النجف. ق.م
  ١٠٨.٤  ١١٠.٨  ١٠١.٨  الحیدریة. ن

  ٩٣.٧  ٩٥.٣  ٨٨.٤  الشبكة. ن
  ٩٠.٨  ١١٨.٣  ٨٤.٢  الكوفة. ق.م
  ١١٧.٢  ١١٨.٠  ٩٧.٣  العباسیة. ن

  ١٠٥.٥  ١٠٩.٨  ٩٠.٢  الحریة. ن
  ٩٢.٩  -  ٩٢.٩  المناذرة. ق.م

  -  -  -  الحیرة. ن
  ٩٣.٤  ٩٥.٩  ٨٧.٨  المشخاب. ن
  ١٠٤.٣  ١٠٤.٨  ٩٨.٨  القادسیة. ن

  ١٢٦.٣  ١٣٨.٣  ١٢٠.٦  النجفمجموع 

  ).٧(الملحق بیانات - 
  

فـــي مركـــز قضـــاء النجـــف ارتفـــاع نســـبة االعالـــة الجمـــالي الســـكان  )٣٢(مـــن الجـــدول نالحـــظ 
ـــة فـــي وناحیـــة الحیدریـــة وناحیـــة العباســـیة وناحیـــة الحریـــة وناحیـــة القادســـیة،وتنخفض نســـب ة االعال

ي ناحیــــة الشـــــبكة ومركــــز قضــــاء الكوفـــــة ومركــــز قضـــــاء المنــــاذرة وناحیـــــة الوحــــدات االداریــــة وفـــــ
ات االداریــة المشـخاب، وان هــذا االخــتالف نتیجــة ارتفــاع نســبة االعالـة فــي الســكان الحضــر للوحــد

وهـــي مركـــز قضـــاء النجـــف وناحیـــة الحیدریـــة، وانخفـــاض نســـبة االعالـــة لبـــاقي الوحـــدات االداریـــة، 
وهـي مركـز قضـاء النجـف وناحیـة ، وارتفاع نسبة االعالة في السكان الریف في الوحـدات االداریـة 

  .الحیدریة ومركز قضاء الكوفة وناحیة العباسیة وناحیة الحریة وناحیة القادسیة
  
  
  
  
  
  
  
  

  )١٥(الخریطة 
  .١٩٧٧محافظة النجف عام  لنسبة االعالة إلجمالي السكان في باین المكانيالت
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  .)٣٢(بیانات الجدول  -
  :)*(١٩٨٧نسبة االعالة عام: ثانیًا 

                                                
 .١٩٨٧ناحیة الحیرة عام سكان بیانات لنسبة االعالة ل توافرعدم  *
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 الجمــالي الســكاناالعالــة وجــود تبــاین مكــاني لنســبة ) ١٦(والخریطــة  )٣٣(دول الجــیوضــح 
ــــالو  حســــبب ١٩٨٧النجــــف لتعــــداد عــــام  محافظــــة ــــم تقســــیمها عل ــــذا ت ــــة، ل ى ثــــالث حــــدات االداری

  :مجموعات
  

  % :٩٥االولى لنسبة االعالة اقل من  المجموعة -أ
وهــذه % ٧١.١ناحیــة الشــبكة بنســبة (فــي الوحــدات االداریــة االتیــة  المجموعــةظهــرت هــذه 

ومركـــز قضـــاء ، الریـــف  فـــي ســـكان% ٧٠.٠ وبواقـــعفـــي ســـكان الحضـــر، % ٨٥.٤ بواقـــعالنســـبة 
في سـكان % ١٠٨.٥ وبواقعفي سكان الحضر %٨٤.٢ بواقعوهذه النسبة % ٨٨.٩الكوفة بنسبة 

  ).في سكان الحضرنفسها وهي النسبة % ٩١.٢بنسبة  )**(الریف ، ومركز قضاء المناذرة
  

  % :١٠٥-٩٥الثانیة تمتد بین  المجموعة -ب
% ١٠٠.٧مركـز قضـاء النجـف بنسـبة (تیـة في الوحدات االدرایـة اال المجموعةظهرت هذه 

، وناحیـــة فـــي ســـكان الریـــف% ١٠٧.٨ وبواقـــعفـــي ســـكان الحضـــر % ١٠٠.٦بواقـــع هـــذه النســـبة 
فــي % ١٠٥.٤ بواقـعفـي سـكان الحضـر و % ٩٩.٣ بواقــعوهـذه النسـبة % ١٠٤.٧القادسـیة بنسـبة 

  ).سكان الریف
  

  :% ١٠٥الثالثة اكثر من  المجموعة -جـ
وهـذه % ١٠٥.٩ناحیـة الحریـة بنسـبة ( الوحـدات االدرایـة االتیـة فـي  المجموعةظهرت هذه 

فــي سـكان الریــف ، وناحیـة الحیدریــة % ١١٢.٦ وبواقـعفــي سـكان الحضــر % ٩٠.٣بواقـع النسـبة 
فــي ســكان % ١١٠.٨ وبواقــعفــي ســكان الحضــر % ١٠١.٩ بواقــعهــذه النســبة و % ١٠٧.٣بنســبة 

 وبواقـعفـي سـكان الحضـر % ٩٧.٤ بواقـعبة وهذه النسـ% ١٢٠.٩الریف ، وناحیة العباسیة بنسبة 
% ٨٧.٩ بواقــعوهــذه النســبة % ١٢١.٤فــي ســكان الریــف ، وناحیــة المشــخاب بنســبة % ١٢٢.٥

  ).١٦(الخریطة  كما في) . في سكان الریف% ١٣٩.٤ وبواقعفي سكان الحضر 
نــة بالمقار  ١٩٨٧االتجـاه العـام لنسـبة االعالـة الجمـالي الســكان فـي محافظـة النجـف لعـام  إن
مركـز قضـاء النجـف، ناحیـة الحیدریـة، (قد انخفضت في الوحدات االداریبة االتیـة  ١٩٧٧مع عام 

وارتفعــت نســبة االعالــة فــي الوحــدات ) ناحیــة الشــبكة، مركــز قضــاء الكوفــة ومركــز قضــاء المنــاذرة
  ).ناحیة العباسیة، ناحیة الحریة، ناحیة المشخاب، ناحیة القادسیة(االداریة االتیة 

  

                                                
 .١٩٨٧لمركز قضاء المناذرة عام الریف لسكان لنسبة االعالة بیانات  توافرعدم  **
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  )٣٣(ل الجدو 
محافظة النجف عام سكان لوالوحدات اإلداریة البیئة  بحسبلنسبة االعالة  باین المكانيالت

١٩٨٧  
  

  الوحدات االداریة
  نسبة االعالة

  جمالي السكانا  ریف  حضر
  ١٠٠.٧  ١٠٧.٨  ١٠٠.٦  النجف. ق.م
  ١٠٧.٣  ١١٠.٨  ١٠١.٩  الحیدریة.ن
  ٧١.١  ٧٠.٠  ٨٥.٤  الشبكة.ن
  ٨٨.٩  ١٠٨.٥  ٨٤.٢  الكوفة. ق.م
  ١٢٠.٩  ١٢٢.٥  ٩٧.٤  العباسیة.ن
  ١٠٥.٩  ١١٢.٦  ٩٠.٣  الحریة.ن
  ٩١.٢  -  ٩١.٢  المناذرة.ق.م
  -  -  -  الحیرة. ن
  ١٢١.٤  ١٣٩.٤  ٨٧.٩  المشخاب.ن
  ١٠٤.٧  ١٠٥.٤  ٩٩.٣  القادسیة.ن

  ١٠٢.٣  ١١٩.٦  ٩٦.٥  النجفمجموع 

  ).٨(الملحق  بیانات -
  

الي الســكان مرتفعــة فـي الوحــدات االداریــة ان نســبة االعالــة الجمـ )٣٣(مــن الجـدول  نالحـظ
مركــز قضــاء النجــف، ناحیــة الحیدریــة، ناحیــة العباســیة، ناحیــة الحریــة، ناحیــة المشــخاب، (االتیــة 

ناحیـــة الشـــبكة، مركـــز قضـــاء الكوفـــة، (ومنخفضـــة فـــي الوحـــدات االداریـــة االتیـــة ) ناحیـــة القادســـیة
نســبة االعالــة فـي ســكان الحضــر للوحــدات  ان هـذا االخــتالف نتیجــة ارتفـاع) مركـز قضــاء المنــاذرة

وانخفاضــها فــي بــاقي الوحــدات االداریــة،  ،)مركــز قضــاء النجــف، ناحیــة الحیدریــة(االداریــة االتیــة 
وارتفاع نسـبة االعالـة فـي السـكان الریـف فـي الوحـدات االداریـة ماعـدا ناحیـة الشـبكة التـي تـنخفض 

  . فیها نسبة االعالة
  
  

  
  )١٦(الخریطة 

  ١٩٨٧محافظة النجف عام في سكان ال الجماليلنسبة االعالة  مكانيباین الالت
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  .)٣٣(بیانات الجدول  -
  

  :١٩٩٧نسبة االعالة عام : ثالثاً 
ســكان ال الجمـالياالعالـة  وجـود تبـاین مكـاني لنسـبة) ١٧(والخریطـة  )٣٤(الجـدول یوضـح 

لــــى ثــــالث حــــدات االداریــــة، لــــذا تــــم تقســــیمها عو ال بحســــب، ١٩٩٧محافظــــة النجــــف لتعــــداد عــــام 
  :مجموعات
  % :٩٥االولى لنسبة االعالة اقل من  المجموعة -أ
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وهــذه % ٧٦.١ناحیــة الشــبكة بنســبة (فــي الوحــدات االداریــة االتیــة  المجموعــةظهــرت هــذه 
فـــي ســـكان الریـــف ، ومركـــز قضـــاء % ٦٩.٩ وبواقـــعفـــي ســـكان الحضـــر % ٨٦.٧ بواقـــعالنســـبة 

فـــي % ٩٨.٧ وبواقـــعفـــي ســـكان الحضـــر % ٨٤.٢ بواقـــعوهـــذه النســـبة  ،%٧٨.٧الكوفـــة بنســـبة 
فـــي ســـكان  %٨٧.٤بواقـــع نســـبة  وهـــذه ،%٨٧.٨ســـكان الریـــف ، ومركـــز قضـــاء النجـــف بنســـبة 

وهـــذه النســـبة  ،%٩٤.٦بنســـبة  وناحیــة المشـــخاب، فـــي ســـكان الریـــف % ١٠٧.٩ بواقـــعو الحضــر 
  ).الریف في سكان% ٩٧.٨ وبواقعسكان الحضر في % ٨٧.٠ بواقع

  % :١٠٥-٩٥الثانیة تمتد بین  المجموعة -ب
وهــذه % ٩٧.٧ناحیــة الحریــة بنســبة (فــي الوحــدات االداریــة االتیــة  المجموعــةظهــرت هــذه 

ومركــز قضـــاء ،  الریـــففــي ســكان % ١٠١.١ وبواقـــعفـــي ســكان الحضــر % ٩٠.٣ بواقــعالنســبة 
فــي % ١٠٥.١ وبواقــعر فــي ســكان الحضــ% ٩١.١ بواقــعهــذه النســبة و  ،%٩٩.١المنــاذرة بنســبة 

فـي سـكان الحضـر % ٩٩.٠ بواقـعوهذه النسبة  ،%١٠١.٧سكان الریف ، وناحیة القادسیة بنسبة 
  ).في سكان الریف %١٠١.٩وبواقع 

  :% ١٠٥الثالثة اكثر من  المجموعة -جـ
وهـذه % ١٠٦.٠ناحیـة العباسـیة بنسـبة (في الوحدات االداریة االتیة  المجموعةظهرت هذه 

فــي ســكان الریــف ، وناحیــة الحیدریــة  %١٠٦.٨بواقــع فــي ســكان الحضــر % ٩٧.٢ عبواقــالنســبة 
فــي ســكان %١١٠.٨ وبواقــعفــي ســكان الحضــر % ١٠١.٩ بواقــعوهــذه النســبة  ،%١٠٨.٢بنســبة 
  .)الریف

بالمقارنــة  ١٩٩٧االتجـاه العـام لنسـبة االعالـة الجمـالي الســكان فـي محافظـة النجـف لعـام  إن
مركــز قضــاء النجــف، مركــز قضــاء (الوحــدات االداریــة االتیــة قــد انخفضــت فــي  ١٩٨٧مــع عــام 

وارتفعــت نســبة االعالــة ) الكوفــة، ناحیــة العباســیة، ناحیــة الحریــة، ناحیــة المشــخاب، ناحیــة القادســیة
  ) .ناحیة الحیدریة، ناحیة الشبكة، مركز قضاء المناذرة(في الوحدات االداریة االتیة 

  
  
  
  

  )٣٤( الجدول
محافظة النجف عام سكان لوالوحدات اإلداریة البیئة  بحسبسبة االعالة لن باین المكانيالت

١٩٩٧  
  

  اإلداریةالوحدات 
  نسبة االعالة

  إجمالي السكان  ریف  حضر
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  ٨٧.٨  ١٠٧.٩  ٨٧.٤  النجف. ق.م
  ١٠٨.٢  ١١٠.٨  ١٠١.٩  الحیدریة.ن
  ٧٦.١  ٦٩.٩  ٨٦.٧  الشبكة.ن
  ٧٨.٧  ٩٨.٧  ٨٤.٢  الكوفة. ق.م
  ١٠٦.٠  ١٠٦.٨  ٩٧.٢  العباسیة.ن
  ٩٧.٧  ١٠١.١  ٩٠.٣  الحریة.ن
  ٩٩.١  ١٠٥.١  ٩١.١  المناذرة.ق.م
  ٩٤.٦  ٩٧.٨  ٨٧.٠  المشخاب.ن
  ١٠١.٧  ١٠١.٩  ٩٩.٠  القادسیة.ن

  ٩١.٧  ١٠٢.٩  ٨٧.٣  مجموع النجف

  ) ٩(الملحق  بیانات -
  

ان نســبة االعالــة الجمــالي الســكان مرتفعــة فــي الوحــدات االداریــة ) ٣٤(مــن الجــدول نالحــظ 
مركـز قضـاء (وتـنخفض هـذه النسـبة فـي  ،)حیة العباسـیة، ناحیـة القادسـیة، ناالحیدریةناحیة (االتیة 

النجـــــف، ناحیـــــة الشـــــبكة، مركـــــز قضـــــاء الكوفـــــة، ناحیـــــة الحریـــــة، مركـــــز قضـــــاء المنـــــاذرة، ناحیـــــة 
نتیجــة الخــتالف نســبة االعالــة لســكان الحضــر حیــث ترتفــع نســبة االعالــة فــي الســكان ) المشــخاب

وتـــنخفض فـــي بـــاقي الوحـــدات االداریـــة، واخـــتالف نســـبة االعالـــة فــــي  ،لحیدریـــةالحضـــر لناحیـــة ا
مركـز قضـاء النجـف، ناحیـة (السكان الریف، حیث ترتفع نسبة االعالة في الوحدات االداریة االتیة 

وتــنخفض فــي  ،)الحیدریــة، ناحیــة العباســیة، ناحیــة الحریــة، مركــز قضــاء المنــاذرة، ناحیــة القادســیة
  ). مركز قضاء الكوفة، ناحیة المشخابناحیة الشبكة، (
  
  
  
  
  
  
  
  

  )١٧(الخریطة 
  ١٩٩٧محافظة النجف عام في سكان ال الجماليلنسبة االعالة  باین المكانيالت
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  .)٣٤(بیانات الجدول  -   
  :العوامل المؤثرة في التركیب العمري  )٧(

  :الخصوبة  -أوالً 
فــــي علــــم الســــكان الـــى العــــدد الفعلــــي للموالیــــد ) fertility(لفعلیـــة یشـــیر مفهــــوم الخصــــوبة ا

التـــي تعنـــي عـــادةً قابلیـــة  ةاو الحیویـــ) fecundity(وهـــو یختلـــف عـــن الخصـــوبة الكامنـــة  ،االحیـــاء
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المرأة على االنجاب او القدرة على حمل االجنة في عمر الحمـل بغـض النظـر عـن كونهـا متزوجـة 
ــــذي تســــتخد ــــى التكــــاثر الفعلــــي فــــان او فتــــاة،  وفــــي الوقــــت ال م فیــــه الخصــــوبة الفعلیــــة للداللــــة عل

، وتختلــف الخصــوبة )١١٠،ص٢٠٠٥ري،الشــب(تعنــي الحــد االقصــى لالنجــاب  الخصــوبة الكامنــة
، ومن مجموعة سكانیة الخـرى داخـل من مجتمع لمجتمع اخر، وانها تختلف من مكان لمكان اخر

الخصـوبة لهـا  واقتصـادیة وبیئیـة، اضـافة الـى ماعیـةاجت: عـدةالمجتمـع الواحـد وذلـك نتیجـة لعوامـل 
اثر كبیر على التركیب العمري، فارتفـاع مسـتواها یـؤدي الـى زیـادة التـراكم العـددي فـي قاعـدة الهـرم 

یـؤدي الــى و ) Rejuvenation(الشـباب جـود مـا یعــرف بظـاهرة التجدیـد او االسـكاني واتسـاعها، وو 
  ).٢٤٠ص ،٢٠٠١ة والحبیس، الشواور ( انخفاض كبار السن الى مجموع السكان

مـل والوضــع حــدود عمریـة معینـة یــتم خاللهـا الح نـاثتختلـف الخصـوبة بــاختالف العمـر فلال
ات الـى ان امكانیـة ، واشـارت اغلـب الدراسـةان مقدار الذكور علـى االخصـاب لهـا حـدودها العمریـو 

اب فتمتــد خصــســنة، امــا قــدرة الــذكور علــى اال)٤٩ وأ ٤٤-١٥(مــل تمتــد بــین ســن المــرأة علــى الح
 ،٢٠٠٢، ١جالســـــعدي، (وتنتهـــــي بســـــن متـــــأخرة  ١٣بـــــدأ فـــــي ســـــن مـــــدة اطـــــول مـــــن االنـــــاث اذ ت

وان عامـــل الـــزواج المبكــــر مهـــم، حیــــث مـــن المتوقــــع ان یســـمح بحیــــاة زوجیـــة طویلــــة  ،)٣٤٥ص
لــذا فــان للخصــوبة اهمیــة ) ٢٨٣ص ،٢٠٠٨الحســناوي، (وفرصــة انجــاب عــدد كبیــر مــن االطفــال 

تقبل والســیما مــا یتعلــق برعایــة الطفــل واالمومــة ورســم سیاســات التعلــیم مــن اجــل رســم خطــط المســ
  .)١٠٦ص ،٢٠٠٤خطاوي، (والعالج الصحي وفتح مدارس والمستشفیات 

نالحــظ هنــاك اخــتالف فــي معــدالت الخصــوبة بــین نســاء الریــف والحضــر، حیــث تــنخفض  
ریات، وان الزیـادة فـي مل عند الحضـذلك لزیادة استخدام وسائل منع الحو  ،خصوبة النساء الحضر

الخصوبة لدى النساء الریفیات مددها محدودیة استخدامهن لهذه الوسـائل، كـذلك تـأخر سـن الـزواج 
الجــــدول یوضــــح و .)٣٠٣ص ،٢٠٠٤الغــــانم، (فــــي المنــــاطق الحضــــریة مقارنــــة بالمنــــاطق الریفیــــة 

الكلیــة  الفئــات العمریــة، ان معــدل الخصــوبة بحســبوجــود اخــتالف فــي معــدالت الخصــوبة  ) ٣٥(
التـــي تبلـــغ ) ١٩ -١٥(فـــاع التـــدریجي مـــن الفئـــة بـــااللف ویأخـــذ باالرت) ١٣٣.٧(بلـــغ  ١٩٨٧عـــام 

بـــااللف، ثــــم یأخــــذ ) ٢٣٦.٩(التــــي تبلــــغ ) ٣٤-٣٠(،وتصـــل اقصــــاها عنــــد الفئـــة بااللف) ٣٣.٥(
) ٤٩ -٤٥(بـااللف عنـد الفئـة العمریـة االخیـرة ) ٣١.١(المعدل باالنخفاض التـدریجي حتـى یصـل 

ویأخـذ باالرتفـاع التـدریجي مـن الفئـة ،بااللف) ١٦١.٤(بلـغ  ١٩٩٧دل الخصوبة الكلي عـام اما مع
) ٢٨٧.١(تبلـغ  التـي) ٣٤-٣٠(وتصـل اقصـاها عنـد الفئـة ،بااللف) ٤٥.١(تبلـغ  التـي) ١٩-١٥(

بــااللف عنــد الفئــة العمریـــة ) ٣٠.٩(بــااللف، ثــم یأخــذ المعــدل باالنخفــاض التـــدریجي حتــى یصــل 
  .) ٢٤(الشكل  كما في). ٤٩ -٤٥(االخیرة 
  

  )٣٥(الجدول 
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  ) بااللف(الحضر محافظة النجف لسكان معدالت الخصوبة العمري 
  ١٩٩٧ -  ١٩٨٧ في العامین

  معدالت الخصوبة  الفئات العمریة
١٩٩٧  ١٩٨٧  

٤٥.١  ٣٣.٥  ١٩-١٥  
١٨٢.٣  ١٣٦.٥  ٢٤-٢٠  
٢٢٠.٥  ٢٢٩.٦  ٢٩-٢٥  
٢٨٧.١  ٢٣٦.٩  ٣٤-٣٠  
٢٦١.٣  ١٩٠.٧  ٣٩-٣٥  
١٠٣.٦  ١٠٥.٣  ٤٤-٤٠  
٣٠.٩  ٣١.١  ٤٩-٤٥  

  ١٦١.٤  ١٣٣.٧  الخصوبة الكلیة

  )١٥(الملحق  بیانات -
 :باالعتماد على المعادلة االتیة -

 
  عدد الموالید االحیاء للنساء في فئة عمریة معینة                           

  ١٠٠٠×ــــــــــــــــــــــــــ =معدل الخصوبة العمري 
  في منتصف السنةنفسها عدد االناث للفئة العمریة                       
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  

  )٢٤(الشكل 
  ) بااللف(محافظة النجف  الحضر لسكان الخصوبة العمري معدل

  ١٩٩٧ -١٩٨٧ في العامین
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  )٣٥(بیانات الجدول  -
  

الفئـــات العمریـــة، ان  بحســـبالخصـــوبة وجـــود اخـــتالف فـــي معـــدالت ) ٣٦(الجـــدول  یوضــح
ویأخــذ باالرتفــاع التــدریجي مــن الفئــة  ،بــااللف) ١٤٣.٣(بلــغ  ١٩٨٧دل الخصــوبة الكلــي عــام معــ
) ٢٩٥.٩(تبلـغ  التـي) ٢٩-٢٥(وتصل اقصاها عند الفئـة  ،بااللف) ٣١.٣(تبلغ  التي) ١٩-١٥(

بــااللف عنــد الفئــة العمریـــة ) ٣٥.٢(بــااللف، ثــم یأخــذ المعــدل باالنخفــاض التـــدریجي حتــى یصــل 
ویأخـــــذ  ،بـــــااللف) ١٧٠.١(بلـــــغ  ١٩٩٧، امـــــا معـــــدل الخصـــــوبة الكلـــــي عـــــام )٤٩-٤٥(االخیـــــرة 

وتصــل اقصــاها عنــد الفئــة  ،بــااللف) ٤٣.٨(تبلــغ  التــي) ١٩-١٥(باالرتفــاع التــدریجي مــن الفئــة 
ثـــم یأخـــذ المعـــدل باالنخفـــاض التـــدریجي حتـــى  ،بـــااللف) ٣٦٣.٧(تبلـــغ  التـــي) ٣٤-٣٠(العمریـــة 

  .) ٢٥(الشكل  كما في). ٤٩-٤٥(مریة االخیرة بااللف عند الفئة الع) ٣٣.٤(یصل 
  
  

  
  
  
  

  )٣٦(الجدول 
  ) بااللف(محافظة النجف  الریف لسكان ةالخصوبة العمری معدل

  ١٩٩٧ - ١٩٨٧ في العامین 
  معدالت الخصوبة  الفئات العمریة

١٩٩٧  ١٩٨٧  
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٤٣.٨  ٣١.٣  ١٩-١٥  
١٧٤.٢  ١٦٦.٥  ٢٤-٢٠  
٢٢١.٠  ٢٩٥.٩  ٢٩-٢٥  
٣٦٣.٧  ٢٦٥.٥  ٣٤-٣٠  
٣٥٥.٧  ١٧٧.٧  ٣٩-٣٥  
١٢٢.٥  ١٠٤.٣  ٤٤-٤٠  
٣٣.٤  ٣٥.٢  ٤٩-٤٥  

  ١٧٠.١  ١٤٣.٣  الخصوبة الكلیة

 ) .١٥(ملحق ال بیانات -
 

  )٢٥( الشكل
  ) بااللف(محافظة النجف الریف في  لسكانة الخصوبة العمری دلمع

  ١٩٩٧ -١٩٨٧ ینعامفي ال
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  )٣٦(بیانات الجدول  -

بـااللف، وقـد ) ١٣٦.٢(قـد بلـغ  ١٩٨٧محافظـة النجـف عـام  ان معدل الخصـوبة الكلـي فـي
امــــا معــــدالت الخصــــوبة العمریــــة . بــــااللف) ١٦٣.٩(بلــــغ  الــــذي ١٩٩٧ارتفــــع هــــذا المعــــدل عــــام 

ض ان ســـبب انخفـــا. ١٩٩٧ - ١٩٨٧ يفر بیانـــات لهـــا لعـــاماالوحـــدات االداریـــة فـــال تتـــو  بحســـب
وتجنیــد  ،ةاالیرانیــة فــي تلــك المــدالعراقیــة  الــى ظــروف الحــرب یرجــع ١٩٨٧معــدل الخصــوبة عــام 

معـدل الخصـوبة  الداء الخدمـة العسـكریة، امـا ارتفـاع ،سـنة) ٣٩-١٥(معظم الفئات التي تقـع بـین 
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زیـــادة االنجـــاب لتعـــویض مـــا تـــم فقـــده خـــالل الحـــرب فیرجـــع لتشـــجیع الحكومـــة علـــى  ١٩٩٧عـــام 
  .العراقیة االیرانیة وحرب الخلیج

  :الوفیات  -ثانیاً 
اهــم المتغیـرات الدیموغرافیــة فـي تحلیــل تبـاین الوفیــات، ویأخـذ توزیــع الوفیــات یعـد العمــر مـن 

نحنــى عنــد المــیالد نتیجــة الرتفــاع حیــث ی) U(العمــر منحنــى یشــبه الحــرف  بحســبب رتفــع هــذا المُ
الوفیــات بعــد الــوالدة مباشــرة لتعــرض المولــود الجدیــد الــى بیئــة جدیــدة ملیئــة بالمخــاطر التــي تهــدد 

ــــالموت  ــــوالدة مــــن العوامــــل  ،)٤٣٩، ص٢٠٠٢، ١لســــعدي، جا(حیاتــــه ب ــــد ال ویعــــد عمــــر االم عن
یكـون اكثـر عرضـة للوفـاة، اذا كـان عمـر االم عنـد  اذالدیموغرافیة المؤثرة في تباین وفیات المولود 

  ).٥٢٩، ص٢٠٠٤جاسم، (فوق االربعین الوالدة دون العشرین او 
د المولـد مباشـرة ثـم تهـبط الـى حـده متـه بعـالوفیـات لـه نمـط معـروف تبـدأ قمنحنـى  أنیالحظ 
ومـــا یلبـــث ان یرتفـــع بـــبطء بعـــد ذلـــك حتـــى بدایـــة االعمـــار  ،ســـنة ١٥ -٥ة مـــن مـــداالدنـــى فـــي ال

ابــو (او الســبعین مــن العمــر  وذلــك فیمــا بعـد الخامســة والســتین ،المتقدمـة، ویصــل بــذلك الــى نهایتــه
ع مـا یتوقــف علـى تضــخم لـذا فــان المعـدل االجمــالي للوفیـات فـي مجتمــ) ٢٠٦ص ،٢٠٠٠ ،عیانـة

ــــة مــــن فئــــات الســــن بالنســــبة لتغیرهــــا  وان معــــدل  ،)١١٦، ص٢٠٠٥هــــاني، (او انكمــــاش كــــل فئ
یختلـف خر بسـبب ظـروف المجتمـع، و أالى عام آخر ومن عام قطر الى  الوفیات یختلف من قطر

ات الفئـ بحسـبویختلـف ایضـا  ،معدل الوفیات داخل القطـر الواحـد بـین المنـاطق الحضـریة والریفیـة
 ).١٨٥، ص٢٠٠٣التایـه، (العمریة اذ ان المعدل یـزداد عنـد االطفـال والشـیوخ ویقـل عنـد انسـیاب 

تكـــون قلیلـــة فـــي الـــدول المتقدمـــة نتیجـــة التقـــدم فـــي حفـــظ  بصـــورة عامـــةمعـــدالت الوفیـــات لـــذا فـــان 
یـة والتغذیـة، وتـزداد معـدالت الوفیـات فـي البلـدان النام) تـوفیر مـاء صـالح للشـرب، وغیرهـا(الصحة 

  ).٩٧، ص٢٠٠٣لبیب، (حروب بشكل عام نتیجة االمراض المعدیة والطفیلیة وال
بــــااللف، وان هــــذا ) ٦.٣(بلــــغ معــــدل الوفیــــات  ١٩٨٧عــــام فــــي ان ) ٣٧(الجــــدول  یوضــــح

) ٩-٥(الفئــة  عنــدبــااللف ثــم یــنخفض ) ٩.٢(تبلــغ  التــي) ٤-٠(المعــدل مرتفــع عنــد الفئــة االولــى 
بـــااللف، ثـــم ) ١.٣(تبلـــغ  التـــي) ١٩-١٥(دریجي حتـــى الفئـــة بـــااللف وبشـــكل تـــ) ٢.٥(تبلـــغ  التـــي

تبلــغ  التــي) ٧٩-٧٠(بــااللف الــى الفئــة ) ١.٧(تبلــغ  التــي) ٢٤-٢٠(یرتفــع هــذا المعــدل مــن الفئــة 
بــااللف ) ١٢.٣(تبلــغ  التــي) ٤٩-٤٥(بــااللف مــع وجــود بعــض االنخفاضــات عنــد الفئــة ) ٣٩.٥(

-٨٠(م یبـدأ معـدل الوفیـات باالنخفـاض مـن الفئـة بـااللف ثـ) ١٧.٤(تبلـغ  التي) ٥٩ -٥٥(والفئة 
) ٧.١(تبلــــغ  التــــية فــــأكثر ســــن ٨٥بــــااللف وصــــوًال الــــى الفئــــة االخیــــرة ) ١٥.٢(تبلــــغ  التــــي) ٨٤

  .بااللف
الفئـة االولـى بااللف، وان هذا المعدل مرتفع عند ) ٣.٤(بلغ قد  ١٩٩٧معدل الوفیات عام  

) ٠.٨(تبلــغ  التــي) ٩-٥(الفئــة  عنــدل الوفیــات بــااللف ثــم یــنخفض معــد) ٧.٥(تبلــغ  التــي) ٤-٠(
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-٢٠(بــااللف، ثـم یرتفــع المعـدل مــن الفئــة ) ٠.٨(تبلــغ  التـي) ١٩-١٥(بـااللف وصــوًال الـى الفئــة 
بــااللف، ثـــم ) ٣.٠(تبلــغ  التــي) ٤٩ -٤٥(بــااللف حتــى الفئــة ) ١.١(تبلــغ  اذوبشــكل بطــئ ) ٢٤

اللف وبشـــكل تـــدریجي وصــوًال الـــى الفئـــة بــا) ٦.٣(تبلـــغ  التـــي) ٥٤-٥٠(یرتفــع المعـــدل مـــن الفئــة 
  ).٢٦(الشكل  بااللف، كما في) ٣٩.٤(تبلغ  التير أكثسنة ف) ٨٥(االخیرة 
  

  )٣٧( الجدول
   )بااللف( محافظة النجفلسكان الحضر الفئات العمریة  بحسبالوفیات  معدل

  ١٩٩٧ - ١٩٨٧ في العامین 
  ١٩٩٧  ١٩٨٧  الفئات العمریة

٧.٥  ٩.٢  ٤-٠  
٠.٨  ٢.٥  ٩-٥  
٠.٥  ١.١  ١٤-١٠  
٠.٨  ١.٣  ١٩-١٥  
١.١  ١.٧  ٢٤-٢٠  
١.٠  ٢.١  ٢٩-٢٥  
١.١  ٣.٨  ٣٤-٣٠  
١.٦  ٤.٦  ٣٩-٣٥  
٢.١  ١٦.٣  ٤٤-٤٠  
٣.٠  ١٢.٣  ٤٩-٤٥  
٦.٣  ٢٠.٣  ٥٤-٥٠  
٨.٠  ١٧.٤  ٥٩-٥٥  
١٥.٩  ٣٤.١  ٦٤-٦٠  
١٥.٩  ٣٣.٢  ٦٩-٦٥  
٢٤.٧  ٣٣.٨  ٧٤-٧٠  
٢٦.٣  ٣٩.٥  ٧٩-٧٥  
٣٣.٩  ١٥.٢  ٨٤-٨٠  
  ٣٩.٤  ٧.١  فأكثر ٨٥

  ٣.٤  ٦.٣  المجموع

 ) .١٧(ملحق  بیانات -       

  عدد الوفیات في سنة معینة             :وباالعتماد على المعادلة االتیة -
 ١٠٠٠× ــــــــــــــــ= معدل الوفیات العمري                     

  عدد السكان في منتصف السنة                                             
  

  ) ٢٦( الشكل
  لسكان الحضر محافظة النجف الفئات العمریة  بحسبالوفیات  معدل
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  ١٩٩٧ -١٩٨٧في العامین 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
 )٣٧(بیانات الجدول  -

  
بـااللف وان هـذا المعـدل ) ٦.٤(بلـغ معـدل الوفیـات  ١٩٨٧عـام  ان )٣٨(الجدول یوضح 

-٥(الفئـة  عنـدنخفض هـذا المعـدل بااللف، ثـم یـ) ٨.٤(تبلغ  التي) ٤-٠(مرتفع عند الفئة االولى 
بـــااللف، ثـــم ترتفـــع معـــدل ) ١.٢(تبلـــغ  التـــي) ١٩-١٥(بـــااللف الـــى الفئـــة ) ٢.٢(تبلـــغ  التـــي) ٩

) ٣٩-٣٥(بـــااللف وبشـــكل تـــدریجي حتـــى الفئـــة ) ٢.١(تبلـــغ  التـــي) ٢٤-٢٠(الوفیـــات مـــن الفئـــة 
یأخــذ معــدل الوفیــات  بــااللف) ١٩.٩(تبلــغ  التــي) ٤٤-٤٠(وبعــد الفئــة بــااللف، ) ٤.٩(تبلــغ  التــي

بـااللف، ) ١٥.٣(تبلـغ  التـي) ٤٩-٤٥(باالنخفاض واالرتفاع بین فئة واخرى، فینخفض عند الفئـة 
) ٥٩ -٥٥(بااللف ثم ینخفض المعـدل عنـد الفئـة ) ٢٣.٠(تبلغ  التي) ٥٤-٥٠(ویرتفع عند الفئة 

االلف ثــم یــنخفض بــ) ٢٥.٩(تبلــغ  التــي) ٦٤-٦٠(ویرتفــع عنــد الفئــة  ،بــااللف) ١٦.٧(یبلــغ  الـذي
) ٢٨.٦(تبلـغ  التـي) ٧٤-٧٠(رتفـع عنـد الفئـة وی ،بااللف) ٢٢.٥(تبلغ  التي) ٦٩-٦٥(عند الفئة 

، ثــم یأخــذ المعــدل باالنخفــاض وصــوًال بــااللف) ٣٥.٤(تبلــغ  التــي) ٧٩ -٧٥(بــااللف حتــى الفئــة 
  .بااللف) ٧.٦(تبلغ  التياالخیرة الى الفئة 
-٠(بااللف ویرتفع هذا المعدل من الفئـة االولـى ) ٢.٦(یبلغ  ١٩٩٧معدل الوفیات عام  

بــــااللف ) ٠.٥(تبلــــغ  التـــي) ٩-٥(بـــااللف ثــــم یـــنخفض المعــــدل مـــن الفئــــة ) ٥.٠(تبلــــغ  التـــي) ٤
 ،بـــااللف) ٠.٩(تبلـــغ ) ٣٤-٣٠(الفئـــة  وبـــااللف ) ٠.٥(تبلـــغ  التـــي) ٢٩-٢٥(وصــوًال الـــى الفئـــة 

بــااللف ) ١٣.٢(تبلــغ  التــي) ٦٤-٦٠(فئــة ویرتفــع المعــدل مــن هــذه الفئــة وبشــكل تــدریجي حتــى ال
بـااللف یأخـذ المعـدل باالنخفـاض واالرتفـاع، فیرتفـع هـذا ) ١١.٧(تبلـغ  التـي) ٦٩-٦٥(وبعد الفئـة 

 التــي) ٧٩ -٧٥(ویــنخفض عنــد الفئــة  ،بــااللف) ١٧.٤(تبلــغ  التــي) ٧٤-٧٠(المعــدل عنــد الفئــة 
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بــااللف وصــوًال ) ١٩.٨(تبلــغ  التــي )٨٤-٨٠(بــااللف ثــم یرتفــع المعــدل عنــد الفئــة ) ١٦.٦(تبلــغ 
  .)٢٦(الشكل كما في  بااللف) ٢٧.٣(تبلغ  التيالى الفئة االخیرة 

بسـبب  ١٩٩٧اعلى من معدل الوفیـات لعـام  ١٩٨٧عام فان معدل الوفیات عام  وبشكل 
  .الحرب العراقیة االیرانیة

  )٣٨(الجدول
  لنجف محافظة ا لسكان الریفالفئات العمریة  بحسب الوفیات معدل

  ١٩٩٧ – ١٩٨٧ في العامین
  ١٩٩٧  ١٩٨٧  الفئات العمریة

٥.٠  ٨.٤  ٤-٠  
٠.٥  ٢.٢  ٩-٥  
٠.٥  ١.١  ١٤-١٠  
٠.٤  ١.٢  ١٩-١٥  
٠.٥  ٢.١  ٢٤-٢٠  
٠.٥  ٣.٦  ٢٩-٢٥  
٠.٩  ٤.٨  ٣٤-٣٠  
١.٨  ٤.٩  ٣٩-٣٥  
٢.١  ١٩.٩  ٤٤-٤٠  
٢.٣  ١٥.٣  ٤٩-٤٥  
٥.٥  ٢٣.٠  ٥٤-٥٠  
٨.٣  ١٦.٧  ٥٩-٥٥  
١٣.٢  ٢٥.٩  ٦٤-٦٠  
١١.٧  ٢٢.٥  ٦٩-٦٥  
١٧.٤  ٢٨.٦  ٧٤-٧٠  
١٦.٦  ٣٥.٤  ٧٩-٧٥  
١٩.٨  ١٢.٥  ٨٤-٨٠  
  ٢٧.٣  ٧.٦  فأكثر ٨٥

  ٢.٦  ٦.٤  المجموع

 )١٧(الملحق  بیانات -       

  
  )٢٧(الشكل 

  محافظة النجف  لسكان الریفالفئات العمریة  بحسبوفیات ال معدل
  ١٩٩٧ -١٩٨٧ في العامین
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  )٣٨(بیانات الجدول  -
  

  :)*(الهجرة -ثاً ثال
واجتماعیـة رافیـة واقتصـادیة تعد الهجرة من المظاهر السكانیة المهمـة، التـي تتـرك اثـارًا دیموغ

فهـي   Area of Arrival  الوصـول ام Area of origin سـواء أكـان ذلـك فـي منطقـة االصـل
مـــن  لــذا فهــي تعنـــي انتقــال المــرء ،)١٢٠،ص٢٠٠٥هـــاني، (اكثــر عناصــر النمـــو الســكاني تــأثیرًا 

ارض تدعى مكان االصل او مكان المغادرة الى اخرى تـدعى المكـان المقصـود او مكـان الوصـول 
وتســتقطب ) ٤٨، ص٢٠٠٢، الكیتــب(االقــل حــدود منطقــة إداریــة  بشــرط ان یتجــاوز االنتقــال علــى

وهـذا یعنـي ان الشـیوخ وكبـار السـن  ،سـنة ٣٥-١٥الهجرة افرادًا من مجموعات عمریة مختـارة مـن 
لـــذا یكـــون تـــأثیر الهجـــرة فـــي تغیـــر تركیـــب ) ٥٢٩، ص٢٠٠٢، ٢الســـعدي، ج( للهجـــرة اقـــل مـــیالً 
اذ ان المهـاجرین داخـل البلـد الواحـد هـم مـن فئـات الشـباب فـي سـن  ،فئات االعمار بحسبالعمري 
الحضــــر ان صــــافي الهجــــرة ) ٣٩(الجــــدول  یوضــــح ).١٠٣، ص٢٠٠٨االحمــــر دبلــــوم، (العمــــل 

م الهجـرة فــي هـذه الفئــات ممـا یـدل ان حجــ) ٧٤-٧٠(ومــن ) ٤٩-٢٠(موجـب فـي الفئــات العمریـة 
امـا بالنسـبة للفئـات اقـل . نفسـها محافظة النجف اكثر من حجم الهجـرة الخارجـة للفئـاتالداخلة الى 

الهجـرة فـي فـاكثر فانهـا سـالبة أي حجـم ) ٨٥-٧٥(ومـن ) ٦٩-٥٠(سـنة ومـن  ١٩من سـنة حتـى 
امـا صـافي الهجـرة الریـف . محافظـة النجـفداخلة الـى حجم الهجرة ال هذه الفئات الخارجة اكثر من

فئــات موجبـة ممــا یعنــي ) ٤٤-٤٠(ومــن ) ٣٤-١٥(ومـن ) ٩-٥(نجـد الفئــات اقــل مـن ســنة ومــن 
امـا . مـن محافظـة النجـف الخارجـة الهجـرة  مـن حجـم اكثرهذه الفئات الداخلة  حجم الهجرة في ان

فــاكثر فانهــا فئــات ســالبة ممــا ) ٨٥-٤٥(ومــن ) ٣٩-٣٥(ومــن ) ١٤-١٠(ومــن ) ٤-١(الفئــات 

                                                
  .الفئات العمریة للمحافظة تم استخدام طریقة النمو القومي بحسبالبیانات للھجرة  توافرنظرا لعدم  *
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 الداخلـة الـى محافظـة النجـف حجـم الهجـرة هـذه الفئـات الخارجـة اكثـر مـن الهجـرة فـي یدل ان حجم
  . )٢٨(كما في الشكل

  )٣٩(الجدول 
  محافظة النجف  لسكان البیئةالفئات العمریة و  بحسبرة صافي الهج

  ١٩٩٧-١٩٧٧ للمدة
  صافي الھجرة  الفئات العمریة

  ریف  حضر
  ٤١٣  ٣٠٩٦ -  اقل من سنة

٢٥٨٩ -  ٩٩١٤ -  ٤-١  
١١٢٨١  ١٥٠٤٩ -  ٩-٥  
٣٢١ -  ٩٢٥٤ -  ١٤-١٠  
١٣٦٩٤  ١٥١٦٣ -  ١٩-١٥  
٦١١٨  ٧٥٣٠  ٢٤-٢٠  
٥٨١٠  ١٠٥٨٨  ٢٩-٢٥  
٣٠٠١  ٨٩٨٤  ٣٤-٣٠  
١١١٨ -  ٧٣٢  ٣٩-٣٥  
١٠٨٥  ٦٧٦٥  ٤٤-٤٠  
١٥٨٢ -  ٣٤٣  ٤٩-٤٥  
٣٤٦١ -  ١٠٩٤ -  ٥٤-٥٠  
٢٧١٩ -  ١٨٧٠ -  ٥٩-٥٥  
٢٢٦٩ -  ٣٤٧٥ -  ٦٤-٦٠  
٢٣٠ -  ٦٨٨ -  ٦٩-٦٥  
٢٨٣ -  ١٤٨٩  ٧٤-٧٠  
٨٥٧ -  ٢٠٦٥ -  ٧٩-٧٥  
١٠٦ -  ١٩٨ -  ٨٤-٨٠  
  ٩٥٩ -  ١١٤٣ -  فاكثر ٨٥

  ٥٦ -  ٥٠١ -  غیر مبین

 اعتماد على طریقة الحساب  -
 Henery S. Shryock and Jacobs siegel, the methods and materials of 
demography, vol.2. Elizabeth a. larman, edition associate, 1971, p624. 

  )٢٨(الشكل 
  محافظة النجف ة بحسب الفئات العمریة والبیئة لسكانصافي الهجر 

  ١٩٩٧ -١٩٧٧للمدة 
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  )٣٩(بیانات الجدول  -  
  

  األخطاء في البیانات -رابعًا 
ســة التركیــب العمــري، تعــد بیانــات العمــر كمــا اوردتهــا تعــدادات الســكان المصــدر الــرئیس لدرا

وهـذه البیانــات تكــون فــي العـادة دقیقــة فــي معظــم الـدول المتقدمــة، لكنهــا تخلــو مـن الدقــة فــي الــدول 
  :النامیة وذلك لالسباب االتیة

جاذبیـــة بعـــض االرقـــام فـــي ذكـــر االعمـــار مثـــل االرقـــام الزوجیـــة او المنتهیـــة بالصـــفر او  - ١
عمار یؤدي الى مـا یعـرف بـالتراكم فـي الخمسة في الغالب، وكذلك محاولة التقریب في اال

وهـذا مـا نالحظـه بشـكل قلیـل فـي محافظـة  ،)٣٤، ص٢٠٠٣ابـراهیم، (فئة عمریـة معینـة 
  .النجف

یملــن الــى االدالء  وهــو ان كثیــرًا مــن االنــاث یكــون عالمیــاً ان ًا یكــاد یســان هنــاك ســببًا نف - ٢
ابــو (ثــر مــن الواقــع ولــذلك فــان اعــدادهن قــد تكــون اقــل او اك ،باعمــار تقــل عــن الحقیقــة

، وضـــمن النطـــاق االجمـــاعي فـــي محافظـــة النجـــف ان اغلـــب )٣٢٢، ص١٩٩٩عیانـــة، 
 .ر اعمار اقل من اعمارهن الحقیقیةلن الى ذكیالشابات یم

هنــاك عامــل الجهــل والتعمــد فــي ذكــر ارقــام غیــر دقیقــة عــن العمــر، فــان لــبعض االعمــار  - ٣
وهــي  ،ســنة عنــد االنــاث١٨لــذكور و ســنة عنــد ا ٢١تــاثیرات نفیســة واجتماعیــة مثــل الــرقم 

) ١٣(ســن الـــزواج فضــًال عـــن عـــدم المیــل عنـــد بعــض االفـــراد لـــذكر بعــض االرقـــام مثـــل 
التقالیـــد فـــي محافظـــة وضـــمن العـــادات و  ،)٨٩، ص١،٢٠٠١الســـعدي، ج). (١٥(فیقـــول 

باعمــــارهم  یــــدلون ال) ٢١-١(اغلــــب الـــذكور واالنــــاث عنــــد الفئـــة العمریــــة  النجـــف، نجــــد
 .بها ونج وسن الزواج التي یمر نتیجة لمرحلة النضرة صحیحة بصو 
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وهــذا یــؤدي الــى نقـــص  ،هنــاك میــل عــام الــى عـــدم ذكــر االطفــال الرضــع فــي التعـــدادات - ٤
 ،٢٠٠٢ ،٢ج الســعدي،. (واضــح فــي فئــة الســن اقــل مــن ســنة او اقــل مــن خمــس ســنوات

ي الجهـــاز المركـــز ان اغلــب الموالیـــد ال یـــتم ذكـــر اســماءها وال تســـجلها ضـــمن  ).٧٤١ص
 .في محافظة النجف  لالحصاء

بعـدم  فـي الغالـبستدل من نتائج التعدادات السكانیة، ان التركیب العمري للسكان یتمیـز لذا ن
وان ســن العمــر  ،الدقــة وباخطــاء تحــدث نتیجــة كتمــان المعلومــات والتصــریحات الخاطئــة باالعمــار

ي الســجالت المدنیــة ســوى یــدون فــ مــن الصــعب ان یعــرف االفــراد بدقــة تــاریخ والدتهــم فــي دول ال
  ) . ٩، ص١٩٨٥الیونسكو، (من الوالدات % ٢٥

، وتـنخفض هـذه ١٩٨٧نالحظ مما تقدم من هذا الفصل ان نسبة االعالـة منخفضـة فـي عـام 
ارتفــاع نســبة أشــرت  التــيعــدم دقــة الفرضــیة الثانیــة  علــى ، ممــا یــدل١٩٩٧النســبة اكثــر فــي عــام 

بزیـادة  التـي اهتمـت بهـا الدراسـةة مـدتتسـم اهرامـات السـكان لل: لذا فان الفرضیة البدیلـة هـي االعالة
ة ســنة وبالتـــالي انخفــاض نســـب )٦٤-١٥(وتفـــوق للفئــات العمریـــة الشــابة التـــي تمتــد بـــین  ،واضــحة

  .١٩٩٧- ١٩٨٧االعالة لهرمي عام 
الجـزء الثالـث مـن  .فـي الفصـل القـادم نتناوللتركیـب العمـري ونسـبة االعالـة سـاتناولنا  أنبعد 

هـل حصـلت تغیـرات فـي هـرم السـكان باتجـاه تقلـص قاعـدة الهـرم  :شكلة العلمیة المطروحة وهيالم
  . یتسم بقاعدة عریضة وقمة ضیقةبعدم حصول ذلك وبقاء الهرم وقد افترضنا  ؟،واتساع قمته
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  الفصل الرابع
 

الھرم السكاني وتوقعاتھ 
  المستقبلیة

  
Future Pyramid of Population  
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وتبـاین هـذا الهـرم  Pyramid of populationیتناول هذا الفصـل طبیعـة الهـرم السـكاني 

وهـي هـل حصـلت تغیـرات فـي  ،لمشـكلة التـي تـم تحدیـدهال اوفقـ، على مسـتوى الوحـدات االداریـة 
: هـــيلــذلك والفرضــیة التـــي تــم وضـــعها اه تقلـــص قاعــدة الهـــرم واتســاع قمتـــه؟ هــرم الســـكان باتجــ

بعــد ذلــك حاولنـا فــي هــذا .م الســكان یسـتند الــى قاعــدة عریضـة وقمــة مدببـةزال هــر بشـكل عــام مـا 
  . ٢٠١٧المستقبلیة لهرم السكان عام  الفصل تحدید التوقعات

  
  :أهمیة الهرم السكاني ) ١(

یعـد الهــرم الســكاني التمثیـل البیــاني للتركیــب النـوعي والعمــري، وهــو مـن المقــاییس المهمــة 
، ٢٠٠٢، ٢السـعدي، ج(تركیـب السـكان مـن حیـث النـوع والعمـر  التي تقـدم البیانـات االولیـة عـن

ومن الحقائق المهمة التي ینبغي إدراكها فـي الحـدیث عـن الهـرم السـكاني ان السـكان  ،)٧٥٦ص
بفعـــل عوامـــل  النوعیـــة والفئـــات العمریـــةفـــي أي مجتمـــع یتغیـــرون باســـتمرار حیـــث تتغیـــر نســـب 

كـــان الهـــرم الصـــورة الســـاكنة فانـــه یجمـــد الحركـــة والهجـــرة، ولمـــا دیمغرافیـــة كالوفیـــات والـــوالدات 
عنــه بانـــه  همبعضـــلـــذا یعبــر ) ٣٣٥، ص٢٠٠٠ابــو عیانــه، (الســكانیة فــي لحظـــة زمنیــة معینـــة 

تســـجیل للتركیـــب النـــوعي والعمـــري للســـكان فـــي لحظـــة زمنیـــة معینـــة وهـــي تـــاریخ اجـــراء التعـــداد 
  .) ٩٤، ص٢٠٠٥الخفاف، (السكاني الشامل الذي رسم الهرم بموجب بیاناته 

للمجتمــع الــذي رســم لــه  ع المــرء ان یعــرف المالمــح االســاسومــن مالحظــة الهــرم یســتطی
 يالخفـــاف والقیســـ(ترتفـــع فیـــه نســـبة كبـــار الســـن  اً ناضـــج اً مجتمعـــاو  اً شـــاب اً الشـــكل كونـــه مجتمعـــ

امـــا عـــن الصـــعوبات التـــي توجـــد فــي بنـــاء الهـــرم الســـكاني مـــن وجـــود ) ٩٣، ص١٩٨٧والعمــر، 
ا فـوق، فمـ) سـنة ٨٥(للمجموعة العمریة لالشخاص الكبار لكال الذكور واالناث  ةالمفتوحالنهایة 

طة سنوات العمـر المنفـردة، ولكـن لالعتبـارات االجمالیـة یخطـط لهـا اسفهؤالء السكان یتوزعون بو 
ولــیس  ،عـام ١٠٠بعــض السـكان الــى إذ یمتــد عمـر تصـغیر، دائمـًا لنهایـة الهــرم بواسـطة تتــابع ال

للفئـات ما هي طریقة تبرز مجموعـة صـغیر  بقدرنموذج مستمر احصول على القصد من ذلك ال
لــذا تبــرز اهمیــة الهــرم ) Pressat, 1972, P. 270(العمریــة التــي ینتهــي بهــا الهــرم الســكاني 

  :في ما یاتيالسكاني 
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  :من ناحیة النمو  -أ
مــن مراحــل  نيالمجتمــع الســكاالتــي یمــر بهــا  الدیموغرافیــة یبــین هــرم الســكان نــوع المرحلــة

  ).١٢٧، ص٢٠٠٥هاني، ) (نمط ثابت او نمط انتقالي او نمط كالسیكي( هالنمو ونمط
  

  :من الناحیة االقتصادیة واالجتماعیة -ب
ص هرم السكان حالة السكان االقتصادیة واالجتماعیـة خـالل مـدة زمنیـة معینـة، ومـن خلی

، ٢٠٠٢، ٢الســــعدي، ج( الممكـــن ان نالحـــظ مــــا مـــر بالســـكان مــــن احـــداث تتـــرك اثارهــــا علیـــه
  ).٧٥٧ص

  
  :من ناحیة المستقبل -جـ

هرم السـكان حالـة السـكان، هـل هـو سـكان فتـي او ناضـج او شـیخوخة، بـل ویظهـر  یحدد
علیــه مســتقبل الســكان ایضــًا وعلیــه یصــبح واجــب المحلــل الــدیمغرافي ان یحلــل االنبعاجــات التــي 

الشــواورة (تاریخیــة التـي تمــر بهـا الــبالد تظهـر فــي الهـرم الســكاني، بنـاء علــى معرفتــه باالحـداث ال
  ).١٢٤، ص٢٠٠١والحبیس، 
  

  :من الناحیة الصحیة -د
) االطفـــال(الســـن  الســـكان الفتـــي یكـــون عـــادة مصـــحوبًا بـــامراض مختلفـــة خاصـــة بصـــغار

الـدول فـي ًا من اسباب الوفیات المبكرة، وهذا مـا نالحظـه فـي الـدول النامیـة، امـا وتعد سببًا اساس
االمـر الـذي یـدل علـى انحسـار مثـل ) شـائخین(السـكان یكـون  اذ، خالفهـاون الحالـة تكـفالمتقدمة 

  ).٣٨١، ص٢٠٠٢الراوي، (هذه االمراض 
  

  :من الناحیة الدیمغرافیة  -هـ
من خالل الهرم السكاني یمكـن التعـرف علـى الواقـع الـدیمغرافي حیـث الهجـرة سـواء كانـت 

هــاني، (لهــرم الســكاني ل) الجــانبي(الشــكل  هجــرة داخلیــة او خارجیــة، ویمكــن التعــرف مــن خــالل
  ).١٢٩، ص٢٠٠٥

  :من ناحیة قوة العمل  -و
یساعد الهـرم السـكاني علـى معرفـة قـوة العمـل ومقـدار مسـاهمتها فـي النشـاط االقتصـادي، 
ان لــم تكــن هــذه المعرفــة فــي الحاضــر فهــي بالمســتقبل، وهــذا االمــر یهــم الــدول النامیــة اكثــر مــن 

  ).٣٨٢، ص٢٠٠٢اوي، الر . (الدول المتقدمة
  :طبیعة الهرم السكاني )٢(
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في رسم الهـرم السـكاني یمثـل المحـور الراسـي فئـات السـن، بینمـا توضـح االعـداد المطلقـة 
ــــى المحــــور االفقــــي  ــــة الســــكان عل ــــة الــــى جمل ــــة لكــــل فئ ــــة، (او النســــب المئوی ، ٢٠٠٠ابــــو عیان

للمحـــور االفقـــي ثـــم  ویمثـــل اعـــداد الســـكان او نســـبهم علـــى شـــكل مســـتطیالت موازیـــة ،)٣٣٥ص
ترتفع هذه المستطیالت لیصـل الـى فئـات االعمـار العلیـا، وتنـدرج فئـات السـن فـي التنـاقص حتـى 

 ،ویختلــف الهـرم الســكاني) ٧٥٦، ص٢٠٠٢، ٢السـعدي، ج(تصـل الــى القمـة اخــذه شـكل الهــرم 
، االجدًا وقمته  بقاعدته العریضةففي الدول النامیة یتمیز الهرم السكاني  مـا فـي الـدول ضیقة جـدًا

وقــد  ،)٨، ص١٩٨٥الیونســكو، (المتقدمــة فــان شــكل الهــرم یتمثــل بقاعــدة ضــیقة وقمــة عریضــة 
لهرم السكان یكشف كل منها عن جملة مـن الخصـائص  ًا عدةحددت الدراسات الدیمغرافیة انواع

  :السكانیة وهذه االهرامات السكانیة هي 
  

  )الشاب المجتمع السكاني(هرم االعمار االنتقالي : اوالً 
هــو الهــرم الــذي تمتــاز بــه معظــم الــدول النامیــة ومنهــا االقطــار العربیــة حیــث شــهدت نمــوًا 

، بتأثیر االنخفاض الشدید في معدل الوفیات  دون ان یصـاحب ذلـك انخفـاض مـن سریعًا ومفاجئًا
ــــذ منتصــــف القــــرن الماضــــي  ــــوالدات، وذلــــك من ــــراوي، ج(فــــي معــــدل ال ) ٣٥٠، ص٢٠٠٢، ١ال

  :ع من الهرم بالخصائص االتیةویمتاز هذا النو 
  .ارتفاع معدل الوالدات االمر الذي یفسر اتساع قاعدة الهرم السكاني - ١
هــاني، (انخفــاض معــدل الوفیــات فــي الســنوات االخیــرة والســیما وفیــات االطفــال الرضــع  - ٢

 ).١٣٢، ص٢٠٠٥

لقمـــة الهـــرم، انخفـــاض متوســـط االعمـــار عنـــد الـــوالدة االمـــر الـــذي یفســـر الشـــكل الحـــاد  - ٣
للظروف القاسیة التي تعاني منهـا هـذه الفئـة ممـا یجعـل الحیـاة غیـر  ك قلة المسنینوكذل

  ).٣٠٩، ص١٩٨٢الخفاف والریحاني، (طویلة 
 
  )المجتمع السكاني الناضج(هرم االعمار الكالسیكي : ثانیاً 

بــالنمو البطــيء نتیجــة االنخفــاض فــي كــل مــن طبــق علــى دول یتمیــز ســكانها هــو هــرم ین
  :والوفیات، ویمتاز هذا النوع من الهرم بالخصائص االتیة معدالت الوالدات

 .عدم وجود تغیرات داخلیة بالنسبة لمكونات وعناصر الحركة الطبیعیة للسكان - ١

 ).من والى الدولة(عدم وجود تاثیرات خارجیة لهذا الهرم مثل الهجرة الخارجیة  - ٢

حیــث التركیــب الــداخلي وهــذا الهــرم یاخــذ شــكال منتظمــا ســواء مــن حیــث شــكله الخــارجي او مــن 
وقاعدة الهرم معتدلة من حیث سعتها اما القمـة التـي ال تكـون حـادة  ،)١٣١، ص٢٠٠٥هاني، (

ا قبـل ان تصـل الـى فئـات السـن العلیـا التـي تبلـغ اكثـر مـن  عریضة بسبب ارتفاع القاعدة راسیوال
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فــاف الخ(ســنة ) ٦٤-١٥(ممــا یــدل علــى تركیــز الســكان ضــمن فئــات الســن الوســطى مــن %  ٤
  ).٣٢٩، ص١٩٨٢والریحاني، 

  
   )المجتمع السكاني الشائخ( هرم االعمار: ثالثاً 

نســبة قلیلــة  ســوىل الصــغار الــذي یمثــل المجتمــع بقاعــدة ضــیقة، حیــث ال یمثــیتصــف هــذا الهــرم 
الســكان، ویتركــز الســكان فــي الفئــة الوســطى، ویــزداد عــدد كبــار الســن فــي المرحلــة  مجمــوع مــن

رف المجتمـــــع الـــــذي یمثلـــــه هـــــذا الهـــــرم بـــــالمجتمع المســـــن او مجتمـــــع االخیـــــرة مـــــن الهـــــرم، ویعـــــ
  :الشیخوخة، ویتصف هذا المجتمع بالخصائص االتیة

وترتفـع نسـبة كبـار السـن فـي المجتمـع  ،انخفاض نسبة االعالة الكلیة الى حـدودها الـدنیا - ١
  ).١٢٦، ص٢٠٠١والحبیس،  الشواورة(

وهـذا یعـود الـى شـیوع وسـائل  ،تیتصف بقاعدة ضیقة بسبب انخفاض في معدل الـوالدا - ٢
 ) .٣٣٠، ص١٩٨٢الخفاف والریحاني، (وتاخر سن الزواج للجنسین  ،تنظیم النسل

ف الصـــحیة لـــذا یوصـــف وتحســـن الظـــرو  ،قمـــة واســـعة بســـبب ارتفـــاع متوســـط االعمـــار - ٣
 ).١٣٧، ص٢٠٠٥هاني، ( بالسكان الشائخ

 
  :محافظة النجف الهرم السكاني في) ٣(

  ضر الح هرم السكان: اوالً 
هـــرم الســـكان الحضــــر و محافظـــة النجــــف الحضـــر  عنـــد اســـتعراض اشـــكال هــــرم الســـكان

یتخـــذ شـــكل الهـــرم فـــي الســـكان الحضـــر محافظـــة . ١٩٩٧ - ١٩٨٧ - ١٩٧٧ لألعـــوامالعـــراق 
حیث تبدأ درجـات الهـرم مـن قاعـدة عریضـة الـى قمـة ) الشاب السكان الهرم( ١٩٧٧عام  النجف

وعـدم ) ٤٤-٤٠(، مـع قلـة نسـبة الفئـة العمریـة ادلـة نسـبیاً جـانبي الهـرم بنسـب متعضیقة، وتنقسم 
وان هــــرم الســــكان الحضــــر فــــي  ،)٤٠(الجــــدول ناســــقها مــــع درجــــات الهــــرم الســــكان، كمــــا فــــي ت

) ٢٩(الشــــكل  كمــــا فــــي، مشــــابه لهــــرم الســــكان الحضــــر علــــى صــــعید العــــراق محافظــــة النجــــف
  .)٣٠(و
  
  
  
  

  )٤٠(الجدول 
  العراقمحافظة النجف و في لسكان الحضر النوع  بحسبلفئات العمریة لمئویة لب انسال
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  ١٩٧٧عام 
  الفئات
  العمریة

  العراق  النجف
  اناث  ذكور  اناث  ذكور

١٨.٤  ١٧.٩  ١٨.٠  ١٩.٠  ٤-٠  
١٦.٤  ١٦.٠  ١٦.٧  ١٧.٨  ٩-٥  
١٢.٩  ١٣.٢  ١٣.٢  ١٤.٩  ١٤-١٠  
٩.٦  ٩.٣  ٩.١  ٨.٥  ١٩-١٥  
٩.١  ١٠.٣  ٨.٥  ٧.٤  ٢٤-٢٠  
٦.٧  ٧.٢  ٦.٧  ٦.٥  ٢٩-٢٥  
٥.١  ٥.٧  ٤.٨  ٥.٢  ٣٤-٣٠  
٤.٣  ٤.٦  ٤.٠  ٤.٠  ٣٩-٣٥  
٣.٢  ٣.٢  ٣.٣  ٢.٨  ٤٤-٤٠  
٣.٥  ٣.٣  ٣.٤  ٣.١  ٤٩-٤٥  
٢.٧  ٢.٣  ٢.٩  ٢.٢  ٥٤-٥٠  
٢.٠  ١.٨  ٢.٢  ٢.٠  ٥٩-٥٥  
١.٨  ١.٦  ٢.٠  ١.٩  ٦٤-٦٠  
١.٣  ١.٢  ١.٤  ١.٤  ٦٩-٦٥  
١.١  ٠.٩  ١.٢  ١.١  ٧٤-٧٠  
٠.٨  ٠.٦  ١.١  ٠.٩  ٧٩-٧٥  
٠.٤  ٠.٣  ٠.٥  ٠.٤  ٨٤-٨٠  
  ٠.٥  ٠.٣  ٠.٧  ٠.٥  فأكثر ٨٥

  ٠.٢  ٠.٣  ٠.٣  ٠.٤  غیر مبین

  ). ٤(بیانات الملحق  -
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  )٢٩(الشكل 
  ١٩٧٧هرم السكان الحضر في محافظة النجف عام 
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  ).٤٠(الجدول  بیانات -
  

  )٣٠(الشكل 
  ١٩٧٧هرم السكان الحضر في العراق عام 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ).٤٠(الجدول  بیانات -
) ابهــرم الســكان الشــ( ١٩٨٧عــام  محافظــة النجــف كان الحضــرهــرم الســال ویتخــذ شــكل

 لیســت حــادةحیــث تبــدأ درجــات الهــرم مــن قاعــدة عریضــة وبشــكل تــدریجي حتــى تصــل الــى قمــة 
وان هــرم  .)٤١(الجــدول  كمــا فــي، بــین الــذكور واالنــاث یكــون فیهــا النســب متقاربــةوهــذا الشــكل 
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. ١٩٨٧العـراق عـام  علـى صـعیدضـر مشـابه لهـرم السـكان الحالسكان الحضر محافظـة النجـف 
  .)٣٢( و) ٣١(الشكل  كما في

  
  )٤١(جدول 

  العراقمحافظة النجف و في سكان الحضر النوع ل بحسبلفئات العمریة لمئویة لنسب اال
  ١٩٨٧عام 

  العراق  النجف  الفئات العمریة
  اناث  ذكور  اناث  ذكور

١٦.٤  ١٥.٨  ١٥.٧  ١٦.١  ٤-٠  
١٤.٨  ١٤.٣  ١٤.٦  ١٤.٩  ٩-٥  
١٣.١  ١٢.٧  ١٣.٣  ١٣.٤  ١٤-١٠  
١١.٥  ١١.٦  ١١.٧  ١٢.١  ١٩-١٥  
٩.٣  ١٠.٣  ٩.٦  ١٠.١  ٢٤-٢٠  
٦.٦  ٧.٤  ٦.٣  ٦.٣  ٢٩-٢٥  
٦.٣  ٦.٧  ٦.٢  ٦.٢  ٣٤-٣٠  
٤.٧  ٤.٦  ٤.٧  ٤.٦  ٣٩-٣٥  
٣.٤  ٣.٨  ٣.٣  ٣.٦  ٤٤-٤٠  
٢.٨  ٣.١  ٢.٧  ٢.٨  ٤٩-٤٥  
٢.٢  ٢.١  ٢.٤  ١.٩  ٥٤-٥٠  
٢.٣  ٢.١  ٢.٢  ١.٩  ٥٩-٥٥  
١.٨  ١.٤  ١.٩  ١.٢  ٦٤-٦٠  
١.٢  ١.٠  ١.٣  ١.٠  ٦٩-٦٥  
١  ٠.٨  ١.١  ١.٠  ٧٤-٧٠  
٠.٦  ٠.٥  ٠.٦  ٠.٦  ٧٩-٧٥  
٠.٤  ٠.٣  ٠.٥  ٠.٤  ٨٤-٨٠  
  ٠.٤  ٠.٣  ٠.٥  ٠.٤  فأكثر ٨٥

  ١.٢  ١.٢  ١.٤  ١.٥  غیر مبین

  ) .٥(بیانات الملحق  -
  
  
  
  
  )٣١(الشكل 

  ١٩٨٧محافظة النجف عام في هرم السكان الحضر 
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غیر مبین اثنسبة الذكور نسبة اان



١٢٢  

 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  )٤١(بیانات الجدول  -
  

  )٣٢(الشكل 
  ١٩٨٧العراق عام في هرم السكان الحضر 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  )٤١(بیانات الجدول  -
  

) الشـــاب الســكانهـــرم ( ١٩٩٧عــام  محافظــة النجـــف هـــرم الســكان الحضـــرلا یتخــذ شــكل
تبــدأ درجــات الهــرم مــن قاعــدة عریضــة وبشــكل تــدریجي تصــل الــى قمــة ضــیقة وتنقســم  اذایضــًا 

كمـا فـي جانـب الـذكور، ) ٣٩-٣٥(للفئـة  قلـة النسـبةجانبي الهرم بنسب متعادلة نسبیًا مع وجـود 



١٢٣  

 
 

السـكان  مشـابه لهـرم  ١٩٩٧حضر محافظة النجف عام هرم السكان ال وان .) ٤٢(الجدول  في
اعـــدة العریضـــة الـــى القمـــة والـــذي یمتـــاز بالتـــدرج المنـــتظم مـــن الق. ١٩٩٧الحضـــر العـــراق عـــام 

  .) ٣٤( و) ٣٣(الشكل كما في الضیقة، 
  

  )٤٢(جدول ال
  العراقمحافظة النجف و في سكان الحضر النوع ل بحسبلفئات العمریة لمئویة لنسب اال

  ١٩٩٧عام 
  العراق  النجف  الفئات العمریة

  اناث  ذكور  اناث  ذكور
١٥.٨  ١٦.١  ١٥.٧  ١٦.٤  ٤-٠  
١٤.٤  ١٤.٩  ١٤.١  ١٥.٠  ٩-٥  
١٢.٢  ١٢.٦  ١١.٩  ١٢.٧  ١٤-١٠  
١١.٢  ١١.٧  ١١.٣  ١٢.٠  ١٩-١٥  
٩.٤  ٩.٤  ٩.٥  ٩.٢  ٢٤-٢٠  
٨.٠  ٧.٨  ٨.٦  ٨.٥  ٢٩-٢٥  
٦.٧  ٦.٦  ٦.٨  ٦.٥  ٣٤-٣٠  
٤.٨  ٤.٣  ٤.٥  ٣.٧  ٣٩-٣٥  
٤.٣  ٤.٢  ٤.٤  ٤.٢  ٤٤-٤٠  
٣.٢  ٣.٢  ٣.٣  ٣.٣  ٤٩-٤٥  
٢.٥  ٢.٦  ٢.٣  ٢.٥  ٥٤-٥٠  
٢.٠  ٢.٢  ١.٨  ١.٨  ٥٩-٥٥  
١.٥  ١.٣  ١.٥  ١.١  ٦٤-٦٠  
١.٤  ١.١  ١.٤  ١.١  ٦٩-٦٥  
١.٠  ٠.٧  ١.١  ٠.٧  ٧٤-٧٠  
٠.٦  ٠.٥  ٠.٧  ٠.٥  ٧٩-٧٥  
٠.٤  ٠.٣  ٠.٥  ٠.٤  ٨٤-٨٠  
  ٠.٤  ٠.٣  ٠.٥  ٠.٣  فأكثر ٨٥

  ٠.٢  ٠.٢  ٠.١  ٠.١  غیر مبین

 ).٦(ات الملحق بیان -

  
  
  
  

  )٣٣(الشكل 
  ١٩٩٧هرم السكان الحضر في محافظة النجف عام 
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١٢٤  

 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  )٤٢(بیانات الجدول  -
  

  )٣٤(الشكل 
  ١٩٩٧هرم السكان الحضر في العراق عام 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  ).٤٢(بیانات الجدول  -

  الریف هرم السكان: ثانیاً 
العـراق السـكان الریـف  و ة النجـفمحافظـ الریـف فـي ال الهـرم السـكانعند استعراض اشك

عــــام  یتخـــذ شـــكل الهـــرم الســـكان الریـــف فـــي محافظـــة النجـــف، ١٩٩٧ -١٩٨٧ -١٩٧٧عـــام 
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١٢٥  

 
 

الفئـة  وقلـة نسـبقاعدة عریضة وقمـة ضـیقة، ب ویتصف هذا الهرم ،)الشاب السكانهرم ( ١٩٧٧
 ،فـي جانـب الـذكور اكثـر مـن جانـب االنـاث وقلة هـذه النسـب) ٥٤-٥٠(وحتى الفئة ) ١٩-١٥(

الجـدول  كمـا فـي العـراق،لهرم السـكان الریـف  وان هرم السكان الریف محافظة النجف هو مشابه
  .) ٣٦( و) ٣٥(الشكل  و) ٤٣(

  
  )٤٣(جدول 

  العراقمحافظة النجف و في لسكان الریف النوع  بحسبلفئات العمریة لمئویة لنسب اال
  ١٩٧٧عام 

  العراق  النجف  الفئات العمریة
  ثانا  ذكور  اناث  ذكور

٢٠.١  ٢١.٠  ١٩.٠  ٢١.٠  ٤-٠  
١٧.٧  ١٩.٤  ١٨.٠  ٢١.١  ٩-٥  
١١.٧  ١٣.١  ١١.٣  ١٤.٣  ١٤-١٠  
٧.٨  ٥.٥  ٧.٣  ٤.٧  ١٩-١٥  
٨.٤  ٨.٧  ٧.٩  ٥.٩  ٢٤-٢٠  
٦.٦  ٦.١  ٦.٧  ٥.٨  ٢٩-٢٥  
٤.٧  ٤.١  ٤.٦  ٣.٥  ٣٤-٣٠  
٣.٨  ٣.٤  ٣.٧  ٢.٥  ٣٩-٣٥  
٣.٤  ٢.٧  ٣.٥  ٢.٥  ٤٤-٤٠  
٣.٦  ٣.٧  ٣.٥  ٤.١  ٤٩-٤٥  
٣.١  ٢.٨  ٣.٥  ٣.٥  ٥٤-٥٠  
٢.٤  ٢.٤  ٢.٧  ٣.١  ٥٩-٥٥  
٢.٠  ٢.٢  ٢.٢  ٢.٥  ٦٤-٦٠  
١.٣  ١.٤  ١.٣  ١.٥  ٦٩-٦٥  
١.١  ١.١  ١.٣  ١.١  ٧٤-٧٠  
١.٠  ٠.٩  ١.٤  ١.٠  ٧٩-٧٥  
٠.٤  ٠.٤  ٠.٧  ٠.٤  ٨٤-٨٠  
  ٠.٧  ٠.٦  ١.١  ٠.٩  فأكثر ٨٥

  ٠.٢  ٠.٥  ٠.٣  ٠.٦  غیر مبین

  ) .٤(بیانات الملحق -
  
  
  )٣٥(الشكل 

  ١٩٧٧ظة النجف عام محاففي هرم السكان الریف 
نسبة الذكور  
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  )٤٣(بیانات الجدول  -
  

  )٣٦(لشكل ا
  ١٩٧٧العراق عام في هرم السكان الریف 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 ).٤٣(بیانات الجدول  -

  
حیـث ) الشـاب السـكان هـرم(١٩٨٧عـام  محافظـة النجـف هرم السـكان الریـف ویتخذ شكل

 ، علــى جــانبي و الفئــات العمریــة  وقلــة نســبیمتــاز بقاعــدة عریضــة الــى قمــة لیســت ضــیقة نســبیًا
وان هــرم الســكان الریــف فــي محافظــة النجــف  )٥٩-٥٥(الــى الفئــة ) ٢٩-٢٥(الهــرم مــن الفئــة 

اكثــر انتظامــًا كونــه یمتــاز  الــذي، نفســه هــرم الســكان الریــف فــي العــراقمشــابه لهــو  ١٩٨٧عــام 



١٢٧  

 
 

 و) ٣٧(شـكل الو ) ٤٢(الجـدول  كما فـيمن هرم السكان في محافظة النجف، على جانبي الهرم 
)٣٨ (.  

  )٤٤(جدول 
  العراقمحافظة النجف و في لسكان الریف النوع  بحسبلفئات العمریة لمئویة لنسب اال

  ١٩٨٧عام 
  العراق  النجف  الفئات العمریة

  اناث  ذكور  اناث  ذكور
١٨.٥  ١٩.٤  ١٧.٠  ١٨.٣  ٤-٠  
١٦.١  ١٦.٨  ١٦.١  ١٧.١  ٩-٥  
١٣.٥  ١٤.١  ١٣.٨  ١٤.٥  ١٤-١٠  
١١.٤  ١٢.٤  ١٢.٢  ١٣.٧  ١٩-١٥  
٨.٢  ٨.٠  ٧.٧  ٨.٢  ٢٤-٢٠  
٥.١  ٣.٨  ٤.٨  ٢.٨  ٢٩-٢٥  
٥.٧  ٥.٤  ٥.٥  ٤.٥  ٣٤-٣٠  
٤.٦  ٤.٠  ٤.٩  ٤.٠  ٣٩-٣٥  
٣.١  ٣.٠  ٣.٣  ٢.٨  ٤٤-٤٠  
٢.٣  ٢.٥  ٢.٢  ٢.١  ٤٩-٤٥  
١.٩  ١.٨  ٢.١  ١.٨  ٥٤-٥٠  
٢.١  ٢.٠  ٢.٢  ٢.١  ٥٩-٥٥  
١.٩  ١.٦  ٢.٣  ٢.٠  ٦٤-٦٠  
١.٤  ١.٣  ١.٥  ١.٩  ٦٩-٦٥  
١.١  ١.١  ١.٢  ١.٤  ٧٤-٧٠  
٠.٦  ٠.٧  ٠.٦  ٠.٧  ٧٩-٧٥  
٠.٤  ٠.٤  ٠.٥  ٠.٤  ٨٤-٨٠  
  ٠.٦  ٠.٤  ١.٠  ٠.٦  فأكثر ٨٥

  ١.٥  ١.٣  ١.١  ١.١  غیر مبین

  ).٥(بیانات الملحق  -
  
  
  
  
  

  )٣٧(الشكل 
  ١٩٨٧محافظة النجف عام في هرم السكان الریف 
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  )٤٤(بیانات الجدول  -
  

  )٣٨(الشكل 
  ١٩٨٧العراق عام في هرم السكان الریف 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ).٤٤(بیانات الجدول  -
  

) الشـــاب الســـكانهـــرم ( ١٩٩٧عـــام  محافظـــة النجـــف الســـكان الریـــفهـــرم ال ویتخـــذ شـــكل
حیــث تبـــدأ درجــات الهـــرم مــن قاعـــدة عریضــة الـــى قمــة ضـــیقة جــدًا وتنقســـم جــانبي الهـــرم ایضــًا 

ان وعلــى جــانبي الهــرم، ) ٣٩-٣٥(مریــة الفئــة الع ةفــي نســب قلــةوجــود  مــعبنســب معتدلــة نســبیًا 
فـــي لســـكان الریـــف الهـــرم مشـــابه هـــو  ١٩٩٧الســـكان الریـــف محافظـــة النجـــف عـــام  شـــكل الهـــرم

  .) ٤٠( و) ٣٩(الشكل  و) ٤٣(الجدول  كما في نفسهالعراق 



١٢٩  

 
 

  
  )٤٥(الجدول 

  العراقمحافظة النجف و في لسكان الریف النوع  بحسبلفئات العمریة لمئویة لنسب اال
  ١٩٩٧عام 

  الفئات
  العمریة

  العراق  النجف
  اناث  ذكور  اناث  ذكور

١٩.٢  ٢٠.٠  ١٨.٤  ١٩.٦  ٤-٠  
١٥.٤  ١٦.٤  ١٤.٠  ١٥.٤  ٩-٥  
١٢.٦  ١٣.٦  ١٢.١  ١٣.٢  ١٤-١٠  
١١.٣  ١١.٩  ١١.٧  ١٢.٠  ١٩-١٥  
٩.١  ٨.٩  ٩.٩  ٩.٣  ٢٤-٢٠  
٧.٦  ٧.٥  ٨.٦  ٨.٩  ٢٩-٢٥  
٥.٧  ٥.٣  ٥.٣  ٥.٣  ٣٤-٣٠  
٣.٦  ٢.٥  ٣.٣  ١.٩  ٣٩-٣٥  
٣.٧  ٣.٣  ٣.٨  ٣.١  ٤٤-٤٠  
٣.٠  ٢.٦  ٣.٣  ٢.٩  ٤٩-٤٥  
٢.٠  ١.٩  ٢.١  ١.٩  ٥٤-٥٠  
١.٦  ١.٥  ١.٥  ١.٣  ٥٩-٥٥  
١.٢  ١.٠  ١.٣  ١.٠  ٦٤-٦٠  
١.٢  ١.١  ١.٤  ١.٣  ٦٩-٦٥  
١.٠  ٠.٨  ١.٣  ١.٠  ٧٤-٧٠  
٠.٧  ٠.٦  ٠.٨  ٠.٩  ٧٩-٧٥  
٠.٤  ٠.٤  ٠.٥  ٠.٥  ٨٤-٨٠  
  ٠.٥  ٠.٤  ٠.٦  ٠.٤  فأكثر ٨٥

  ٠.٢  ٠.٣  ٠.١  ٠.١  غیر مبین

 ).٦(بیانات الملحق  -

  
  
  
  
  

  )٣٩(الشكل 
  ١٩٩٧محافظة النجف عام في هرم السكان الریف 

  
  
اناث الریف  
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  )٤٥(بیانات الجدول  -
  

  )٤٠(الشكل 
  ١٩٩٧العراق عام في هرم السكان الریف 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  )٤٥(بیانات الجدول  -

  :مالي السكان هرم اج: ثالثًا 
 ١٩٨٧ - ١٩٧٧عند استعراض اشكال الهرم السكاني في محافظة النجف والعراق لعـام 

وتبـدأ درجـات الهـرم بقاعـدة  )الشـاب هرم السـكان(یتخذ شكل  ١٩٧٧نالحظ في عام . ١٩٩٧ -
عریضــة حتــى تصــل الــى قمــة ضــیقة وعلــى جــانبي الهــرم تكــون الفئــات بنســب متعادلــة ومتدرجــة 
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، ان هـرم سـكان محافظـة النجـف ةحیث نالحظ تقلص عنده هذه الفئـ) ٤٤-٤٠(لفئة تقریبًا عدا ا
  .)٤٢(و ) ٤١(والشكل  )٤٦(الجدول كما في . ١٩٧٧مشابه لهرم سكان العراق عام 

  
  )٤٦(الجدول 

  العراقمحافظة النجف و  النوع إلجمالي السكان في بحسبة لفئات العمریلمئویة لنسب اال
  ١٩٧٧عام 

  الفئات
  العمریة

  العراق  النجف
  اناث  ذكور  اناث  ذكور

١٩.٠  ١٩.٠  ١٨.٣  ١٩.٦  ٤-٠  
١٦.٩  ١٧.٢  ١٧.١  ١٨.٩  ٩-٥  
١٢.٥  ١٣.١  ١٢.٦  ١٤.٧  ١٤-١٠  
٩.٠  ٧.٩  ٨.٥  ٧.٣  ١٩-١٥  
٨.٨  ٩.٧  ٨.٣  ٦.٩  ٢٤-٢٠  
٦.٧  ٦.٨  ٦.٧  ٦.٣  ٢٩-٢٥  
٤.٩  ٥.٢  ٤.٧  ٤.٧  ٣٤-٣٠  
٤.١  ٤.٢  ٣.٩  ٣.٥  ٣٩-٣٥  
٣.٣  ٣.٠  ٣.٤  ٢.٧  ٤٤-٤٠  
٣.٥  ٣.٥  ٣.٤  ٣.٤  ٤٩-٤٥  
٢.٩  ٢.٥  ٣.١  ٢.٦  ٥٤-٥٠  
٢.١  ٢.٠  ٢.٤  ٢.٤  ٥٩-٥٥  
١.٩  ١.٨  ٢.٠  ٢.١  ٦٤-٦٠  
١.٣  ١.٣  ١.٣  ١.٤  ٦٩-٦٥  
١.١  ١.٠  ١.٣  ١.١  ٧٤-٧٠  
٠.٩  ٠.٧  ١.٢  ٠.٩  ٧٩-٧٥  
٠.٤  ٠.٣  ٠.٦  ٠.٤  ٨٤-٨٠  
  ٠.٥  ٠.٤  ٠.٩  ٠.٦  فأكثر ٨٥

  ٠.٢  ٠.٤  ٠.٣  ٠.٥  غیر مبین

  ) .٤(بیانات الملحق  -
  
  

  )٤١(شكل ال
  ١٩٧٧محافظة النجف عام في سكان إجمالي الهرم 
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  )٤٦(بیانات الجدول  -

  )٤٢(الشكل 
  ١٩٧٧العراق عام في سكان إجمالي الهرم 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 )٤٦(بیانات الجدول  -
 
  

وتبــدأ  ،ایضــاً  )المجتمــع الســكاني الشــاب(یتخــذ شــكل الهــرم  ١٩٨٧امــا هــرم الســكان عــام 
دة وانمـا عریضـة صـل الـى النهایـة لـیس حـاتاعـدة عریضـة وبشـكل تـدریجي حتـى درجات الهـرم بق

، مع وجود تقلص بسیط عند م لهـر  مشـابهوهـذا الهـرم  وعلـى جـانبي الهـرم،) ٢٩-٢٥(الفئة  نسبیًا
  ).٤٤( و) ٤٣(والشكل ) ٤٤(الجدول كما في  ١٩٨٧عام  كان في العراقالس
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  )٤٧(الجدول 
  العراقمحافظة النجف و في السكان  إلجمالي النوع بحسبالعمریة  لفئاتلمئویة لنسب اال

  ١٩٨٧عام 
  الفئات
  العمریة

  العراق  النجف
  اناث  ذكور  اناث  ذكور

١٧.٠  ١٦.٨  ١٦.٠  ١٦.٧  ٤-٠  
١٥.٢  ١٥.٠  ١٥.٠  ١٥.٥  ٩-٥  
١٣.٢  ١٣.٢  ١٣.٤  ١٣.٦  ١٤-١٠  
١١.٥  ١١.٩  ١١.٨  ١٢.٦  ١٩-١٥  
٨.٩  ٩.٦  ٩.١  ٩.٦  ٢٤-٢٠  
٦.١  ٦.٣  ٥.٩  ٥.٣  ٢٩-٢٥  
٦.١  ٦.٣  ٦.٠  ٥.٧  ٣٤-٣٠  
٤.٧  ٤.٤  ٤.٧  ٤.٤  ٣٩-٣٥  
٣.٣  ٣.٦  ٣.٣  ٣.٣  ٤٤-٤٠  
٢.٧  ٢.٩  ٢.٦  ٢.٦  ٤٩-٤٥  
٢.١  ٢.٠  ٢.٣  ١.٩  ٥٤-٥٠  
٢.٣  ٢.١  ٢.٣  ٢.٠  ٥٩-٥٥  
١.٩  ١.٤  ٢.٠  ١.٦  ٦٤-٦٠  
١.٢  ١.١  ١.٣  ١.٣  ٦٩-٦٥  
١.٠  ٠.٩  ١.١  ١.١  ٧٤-٧٠  
٠.٦  ٠.٦  ٠.٦  ٠.٦  ٧٩-٧٥  
٠.٤  ٠.٣  ٠.٥  ٠.٤  ٨٤-٨٠  
  ٠.٥  ٠.٣  ٠.٧  ٠.٤  فأكثر ٨٥

  ١.٣  ١.٣  ١.٤  ١.٤  غیر مبین

  ).٥(بیانات الملحق  -
  
  
  
  
  
  )٤٣(الشكل 

  ١٩٨٧محافظة النجف عام في سكان إجمالي الهرم 
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  )٤٧(بیانات الجدول  -
  

  )٤٤(الشكل 
  ١٩٨٧العراق عام في سكان إجمالي الهرم 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  .)٤٧(بیانات الجدول  -

حیـث یبـدأ  ایضـاً ) الشـاب هـرم السـكان( ١٩٩٧عام لهرم في محافظة النجف یتخذ شكل ا
قمــة ضــیقة ونســب متعادلــة تقریبــًا علــى جــانبي الهــرم وینتهــي الــى درجــات الهــرم بقاعــدة عریضــة 

سـكان محافظـة هـرم ان ، وللـذكور اكثـر مـن االنـاث) ٣٩-٣٥(العمریـة  قلة نسبة الفئـةمع وجود 
الشـــكل  و) ٤٨(ل الجـــدو كمـــا فـــي  ١٩٩٧العـــراق عـــام  انســـكلهـــرم مشـــابه  ١٩٩٧النجـــف عـــام 

  .)٤٦( و) ٤٥(
  )٤٨(الجدول 
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  العراقمحافظة النجف و في  السكان إلجماليالنوع  بحسبلفئات العمریة لمئویة لنسب اال
  ١٩٩٧عام 

  الفئات
  العمریة

  العراق  النجف
  اناث  ذكور  اناث  ذكور

١٦.٨  ١٧.٤  ١٦.٦  ١٧.٤  ٤-٠  
١٤.٧  ١٥.٤  ١٤.١  ١٥.١  ٩-٥  
١٢.٣  ١٢.٩  ١٢.٠  ١٢.٩  ١٤-١٠  
١١.٣  ١١.٧  ١١.٤  ١٢.٠  ١٩-١٥  
٩.٣  ٩.٣  ٩.٦  ٩.٢  ٢٤-٢٠  
٧.٩  ٧.٧  ٨.٦  ٨.٦  ٢٩-٢٥  
٦.٤  ٦.٢  ٦.٣  ٦.١  ٣٤-٣٠  
٤.٤  ٣.٨  ٤.١  ٣.١  ٣٩-٣٥  
٤.١  ٣.٩  ٤.٢  ٣.٩  ٤٤-٤٠  
٣.٢  ٣.٠  ٣.٣  ٣.٢  ٤٩-٤٥  
٢.٣  ٢.٤  ٢.٣  ٢.٣  ٥٤-٥٠  
١.٩  ٢.٠  ١.٧  ١.٦  ٥٩-٥٥  
١.٤  ١.٢  ١.٤  ١.١  ٦٤-٦٠  
١.٣  ١.١  ١.٤  ١.٢  ٦٩-٦٥  
١.٠  ٠.٧  ١.٢  ٠.٨  ٧٤-٧٠  
٠.٦  ٠.٥  ٠.٧  ٠.٦  ٧٩-٧٥  
٠.٤  ٠.٣  ٠.٥  ٠.٤  ٨٤-٨٠  
  ٠.٤  ٠.٣  ٠.٥  ٠.٤  فأكثر ٨٥

  ٠.٣  ٠.٢  ٠.١  ٠.١  غیر مبین

 ) .٦(نات الملحق بیا -

  
  
  
  
  
 

  )٤٥(الشكل 
  ١٩٩٧محافظة النجف عام إجمالي السكان في  هرم
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  )٤٨(بیانات الجدول  -
  

  )٤٦(الشكل 
  ١٩٩٧العراق عام في سكان إجمالي الهرم 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  )٤٨(بیانات الجدول  -

 حیــث یمتــازقــدم اهــم التغیــرات فــي هــرم الســكان الحضــر محافظــة النجــف، نالحــظ ممــا ت
 الرتفــاعالــوالدات، وقمــة ضــیقة  ارتفــاعبقاعــدة عریضــة نتیجــة  ١٩٧٧عــام  هــرم الســكان الحضــر
 الرتفـــاعبقاعـــدة عریضـــة نتیجـــة  ١٩٨٧عـــام هـــرم الســـكان الحضـــر  ویمتـــازوفیـــات كبـــار الســـن، 

فـاكثر وهـي  ٨٥الفئـة بعـد فئـة  لقلـة وفیـات كبـار السـنوذلـك  ،الوالدات، وقمة لیست ضیقة نسـبیاً 
بقاعــدة عریضــة لكثــرة الــوالدات، وقمــة  ١٩٩٧عــام هــرم الســكان الحضــر  ویمتــاز، )غیــر مبــین(

  . ضیقة لكثرة وفیات كبار السن
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 هــرم الســـكان حیـــث یمتــازواهــم التغیــرات فــي هـــرم الســكان الریــف فـــي محافظــة النجــف، 
بقاعدة عریضة لكثرة الوالدات، وقمة ضیقة لكثرة وفیات كبـار السـن، وتقلـص  ١٩٧٧عام  الریف

 ١٩٨٧عـام  الریـف هـرم السـكانیمتـاز . بعض الفئات الشابة من الذكور نتیجة هجرة هذه الفئات
وقمة لیست ضیقة نسبیًا نتیجـة لقلـة وفیـات كبـار السـن مـع وجـود بقاعدة عریضة لكثرة الوالدات، 

هجـرة و  ،لشـابة نتیجـة لوفیـات هـذه الفئـات خـالل الحـرب العراقیـة االیرانیـةتقلص لـبعض الفئـات ا
بقاعـدة عریضـة  ١٩٩٧عـام  الریـف یمتـاز هـرم السـكانو بعض هذه الفئـات الـى منـاطق اخـرى، 

لكثرة الوالدات، وقمة ضیقة جدًا لكثـرة وفیـات كبـار السـن مـع وجـود تقلـص لـبعض الفئـات الشـابة 
  . جرة هذه الفئاتهلوفیات و  من الذكور نتیجة

ــــاز  هــــرمویمتاز بقاعــــدة عریضــــة وقمــــة ضــــیقة، ١٩٧٧هــــرم اجمــــالي الســــكان عــــام  ویمت
،  ١٩٨٧عـــام الســـكان  اجمـــالي  اجمـــالي هـــرم ویمتـــازبقاعـــدة عریضـــة وقمـــة لیســـت ضـــیقة نســـبیًا
  .بقاعدة عریضة وقمة ضیقة ١٩٩٧السكان 

  
  : في محافظة النجفالسكان  لهرم لتباین المكانيا )٤(

رم الســـكاني مـــن الرســـوم التحلیلیـــة المهمـــة فـــي توضـــیح خصـــائص الســـكان عبـــر یعـــد الهـــ
مرحلة زمنیة، أي انهـا سـجًال دیموغرافیـًا لخصـائص النـوع والعمـر، وتوضـیح العوامـل المـؤثرة فـي 
الهرم السكاني، ویعكس شكل الهـرم مـدى قـوة او ضـعف المجتمـع دیموغرافیـًا والمرحلـة التـي یمـر 

  .بها السكان
 : ١٩٧٧لهرم السكان عام  باین المكانيتال -أوالً 

هـي جمیعـًا  ١٩٧٧ان اهرامات السـكان فـي محافظـة النجـف عـام ) ١٨(توضح الخریطة 
الــذي یمتــاز بقاعــدة عریضــة وقمــة ضــیقة مــع وجــود اخــتالف لنســب ) الهــرم الســكان الشــاب(مــن 

هــرم (ة بــاالتي الفئــات العمریــة، وتمتــاز اهرامــات ســكان الوحــدات االداریــ بحســبالــذكور واالنــاث 
لكــال الــذكور واالنــاث، وهــرم ) ٤٤-٤٠(تقلص نســبة الفئــة العمریــة ســكان مركــز قضــاء النجــف یــ

لكـال الــذكور واالنـاث وزیــادة نســبة ) ٣٩-٣٥(سـكان ناحیــة الحیدریـة یــتقلص نسـبة الفئــة العمریــة 
ام دون االنـــاث، وهـــرم ســـكان ناحیـــة الشـــبكة بعـــدم انتظـــ مـــن لصـــالح الـــذكور) غیـــر مبـــین(الفئـــة 

درجـــات هـــرم الســـكان مـــن القاعـــدة الـــى القمـــة لكـــال الـــذكور واالنـــاث، وهـــرم ســـكان مركـــز قضـــاء 
لكــال الــذكور واالنــاث وزیــادة نســبة الفئــة العمریــة ) ٣٩-٣٥(الكوفــة یــتقلص نســبة الفئــة العمریــة 

لكال الـذكور واالنـاث، وهـرم سـكان ناحیـة العباسـیة بعـدم انتظـام درجـات هـرم السـكان ) ٥٩-٥٥(
وحتــى نهایــة الهــرم لكــال الــذكور واالنــاث، وهــرم ســكان ناحیــة الحریــة بعــدم ) ٢٤-٢٠(فئــة مــن ال

انتظــام درجـــات الهـــرم مـــن القاعـــدة الـــى القمـــة لكــال الـــذكور واالنـــاث، وهـــرم ســـكان مركـــز قضـــاء 
المنـاذرة بانتظـام درجـات هـرم السـكان مـن القاعــدة الـى القمـة، وهـرم سـكان ناحیـة المشـخاب بعــدم 
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الهــرم مــن القاعــدة وحتــى نهایــة الهــرم لكــال الــذكور واالنــاث، وهــرم ســكان ناحیــة  انتظــام درجــات
  .وحتى نهایة الهرم) ٣٤-٣٠(القادسیة بعدم انتظام درجات الهرم من الفئة 

 : ١٩٨٧لهرم السكان عام  باین المكانيالت -ثانیاً 

ي هـجمیعـًا  ١٩٨٧ان اهرامات السـكان فـي محافظـة النجـف عـام ) ١٩(توضح الخریطة 
الــذي یمتــاز بقاعــدة عریضــة وقمــة ضــیقة مــع وجــود اخــتالف لنســب ) هــرم الســكان الشــاب(مــن 

الوحـــدات االداریــــة  بحســـبالفئـــات العمریـــة، وتمتـــاز اهرامـــات الســـكان  بحســـبالـــذكور واالنـــاث 
مــن للــذكور ) ٥٤-٥٠(و ) ٢٩-٢٥(هــرم ســكان مركــز قضــاء النجــف یــتقلص الفئــات (بــاالتي 

لكال الـذكور واالنـاث، وهـرم سـكان ناحیـة ) مبینالغیر (في نسبة الفئة دون االناث، ووجود زیادة 
لكــــال الــــذكور واالنــــاث، وهــــرم ســــكان ) ٦٤-٦٠(و ) ٣٩-٣٥(الحیدریــــة یــــتقلص نســــب الفئــــات 

ناحیة الشبكة بعدم انتظام درجات الهرم من القاعدة الى القمة لكال الذكور واالنـاث، وهـرم سـكان 
لكـــال الـــذكور واالنــاث، وهـــرم ســـكان ناحیـــة ) ٣٩-٣٥(الفئـــة مركــز قضـــاء الكوفـــة یـــتقلص نســبة 

العباســیة بعــدم انتظــام درجــات الهــرم مــن القاعــدة الــى القمــة لكــال الــذكور واالنــاث، وهــرم ســكان 
لكـال الـذكور واالنـاث وتقلـص نسـبة ) ٤٤-٤٠(و ) ٣٩-٣٥(ناحیة الحریـة یـتقلص نسـبة الفئـات 

سكان مركز قضاء المناذرة بعـدم انتظـام درجـات  دون الذكور، وهرممن لالناث ) ٥٩-٥٠(الفئة 
، وهـرم سـكان ناحیـة المشـخاب بزیـادة نسـبة الفئـة العمریـة )٦٤-٦٠(الهرم من القاعـدة الـى الفئـة 

 )٥٤-٥٠(و ) ٣٩-٣٥(و ) ٢٩-٢٥(لكــال الــذكور واالنــاث وتقلــص نســب الفئــات ) ١٤-١٠(
لالنــاث ) ١٩-١٥(ســبة الفئــة ، وهــرم ســكان ناحیــة القادســیة بزیــادة ن)٦٤-٦٠(و ) ٥٩-٥٥(و 

ــــذكور والفئــــة مــــن  ــــذكور ) ٢٩-٢٥(دون ال ــــذكور ) ٣٩-٣٥(دون االنــــاث والفئــــة مــــن لل لكــــال ال
  .لكال الذكور واالناث) ٦٤-٦٠(دون االناث والفئة من للذكور ) ٥٩-٥٥(واالناث والفئة 

  
  
  

  : ١٩٩٧لهرم السكان عام  باین المكانيالت  -ثالثاً 
هــي جمیعـًا  ١٩٩٧رامـات الســكان فـي محافظــة النجـف عــام ان اه) ٢٠(توضـح الخریطــة 

الــذي یمتــاز بقاعــدة عریضــة الــى قمــة ضــیقة مــع وجــود اخــتالف فــي ) هــرم الســكان الشــاب(مــن 
الوحـدات االداریـة  بحسـبالفئات العمریـة، وتمتـاز اهرامـات السـكان  بحسبنسب الذكور واالناث 

لكـــال الـــذكور ) ٣٩-٣٥(ئــة العمریـــة هـــرم ســـكان مركـــز قضــاء النجـــف بـــتقلص نســـبة الف(بــاالتي 
ــــتقلص نســــبة الفئــــة العمریــــة  ــــذكور ) ٣٩-٣٥(واالنــــاث، وهــــرم ســــكان ناحیــــة الحیدریــــة ب لكــــال ال

، لكال الذكور واالنـاث وهـرم سـكان )٧٤-٧٠(و ) ٦٩-٦٥(واالناث وزیادة نسبة الفئات العمریة 
الذكور واالنـاث، وهـرم سـكان  ناحیة الشبكة بعدم انتظام درجات الهرم من القاعدة الى القمة لكال
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لكــال الــذكور واالنــاث، وهــرم ســكان ) ٣٩-٣٥(مركــز قضــاء الكوفــة بــتقلص نســبة الفئــة العمریــة 
ـــــة  لكـــــال ) ٦٤-٦٠(و ) ٥٩-٥٥(و ) ٣٩-٣٥(ناحیـــــة العباســـــیة بـــــتقلص نســـــب الفئـــــات العمری

-٤٠(و ) ٣٩-٣٥(الــذكور واالنــاث، وهــرم ســكان ناحیــة الحریــة بــتقلص نســبة الفئــات العمریــة 
دون الــــذكور مــــن لالنــــاث ) ٥٩-٥٥(لكـــال الــــذكور واالنــــاث وتقلــــص نســــبة الفئــــة العمریــــة ) ٤٤

دون االنـــاث، وهــــرم ســـكان مركـــز قضــــاء مـــن للـــذكور ) ٧٤-٧٠(وتقلـــص نســـبة الفئـــة العمریــــة 
ــــاذرة بــــتقلص نســــبة الفئــــة العمریــــة  لكــــال الــــذكور واالنــــاث، وهــــرم ســــكان ناحیــــة ) ٣٩-٣٥(المن

) ٦٤-٦٠(و ) ٥٩-٥٥(و ) ٥٤-٥٠(و ) ٣٩-٣٥(لفئـــات العمریــــة المشـــخاب بـــتقلص نســـبة ا
) ٥٤-٥٠(و ) ٣٩-٣٥(لكال الذكور واالناث، وهرم سكان ناحیة القادسـیة بـتقلص نسـبة الفئـات 

دون مــن فــاكثر لالنـاث  ٨٥لكـال الـذكور واالنــاث وزیـادة نســبة الفئـة ) ٦٤-٦٠(و ) ٥٩-٥٥(و 
  .الذكور

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  )١٨(الخریطة 
  *١٩٧٧في محافظة النجف عام إجمالي السكان هرامات ال المكانيالتباین 

  
  
  
  

                                                
 .حیرةعدم توافر بیانات ناحیة ال *
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 )١٠(بیانات الملحق  -
 
  

 
  )١٩(الخریطة 

  *١٩٨٧عام  في محافظة النجف السكانإجمالي الهرامات  باین المكانيالت
  
  
  

                                                
 .عدم توافر بیانات ناحیة الحیرة *
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 ).١١(بیانات الملحق  -

 

  

  )٢٠(الخریطة 
  ١٩٩٧السكان في محافظة النجف عام  ألهرامات إجماليني التباین المكا
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  ).١٢(بیانات الملحق  -
  
  التوقعات المستقبلیة  )٥(

یكون علیــه الوضــع لهــرم الســـكان مســتقبلیة القــاء الضــوء علـــى مــا ســتتضــمن التوقعــات ال
ومعرفـــة الجوانـــب  ،٢٠٠٧الســـكان فـــي محافظـــة النجـــف لعـــام  ســـنوات بعـــد تقـــدیر عشـــرةخـــالل 

ومـــا هــي التطــورات التـــي حصــلت فــي هیكـــل  ،الدیموغرافیــة الكمیــة والهیكلیــة، مثـــل معــدل النمــو
، لذا سیتم معرفة التوقعات المسـتقبلیة مـن خـالل معرفـة مـا ؟)هرم السكان(السكان العمري والنوع 

  :یأتي
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   ٢٠٠٧تقدیرات عام  بحسبهرم السكان : اوالً 
الســــكان  هــــرم(یتخــــذ  ٢٠٠٧ان الحضــــر فــــي عــــام الســــك هــــرم ان) ٤٩(الجــــدول  یوضـــح

تقریبــًا حیــث تبــدأ درجــات الهـرم بقاعــدة عریضــة وتصــل الــى قمـة ضــیقة وبنســب متعادلــة  )الشـاب
الــذي تبــدأ درجــات  )الشــابالســكان هــرم  (هــرم الســكان الریــف  ویتخــذ شــكلعلــى جــانبي الهــرم، 

قریبــًا علــى جــانبي الهــرم وبشــكل وتعــادل النســب ت ،قمــة ضــیقةوتصــل الــى  الهــرم بقاعــدة عریضــة
هـرم السـكان الحضـر او شـكل ال یختلـف عـن  الجمـالي السـكانالهـرم وشـكل تدریجي الى القمة، 

  ).٤٩(و ) ٤٨(و ) ٤٧(كما في الشكل شكل هرم السكان الریف، 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  )٤٩(الجدول 
  دیراتجف لتقمحافظة الن النوع والبیئة لسكان بحسبلفئات العمریة لمئویة لنسب اال

  ٢٠٠٧عام 
  الفئات
  العمریة

  إجمالي السكان  ریف  حضر
  مجموع  اناث  ذكور  اناث  ذكور  اناث  ذكور

١٦.٧  ١٦.٤  ١٧.٠  ١٨.٥  ١٩.٤  ١٥.٤  ١٥.٩  ٤-٠  
١٤.٢  ١٣.٩  ١٤.٥  ١٥.٣  ١٦.١  ١٣.٣  ١٣.٧  ٩-٥  
١٢.١  ١٢.٠  ١٢.٣  ١٢.٨  ١٣.٢  ١١.٦  ١١.٨  ١٤-١٠  
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١٠.٨  ١٠.٧  ١٠.٩  ١١.٠  ١١.٤  ١٠.٥  ١٠.٧  ١٩-١٥  
٩.٢  ٩.٢  ٩.٣  ٩.٠  ٩.٣  ٩.٢  ٩.٤  ٢٤-٢٠  
٧.٩  ٧.٩  ٧.٩  ٧.٥  ٧.٦  ٨.٠  ٨.٢  ٢٩-٢٥  
٦.٧  ٦.٧  ٦.٦  ٦.١  ٦.٠  ٦.٩  ٦.٩  ٣٤-٣٠  
٥.٥  ٥.٥  ٥.٤  ٤.٩  ٤.٧  ٥.٩  ٥.٨  ٣٩-٣٥  
٤.٣  ٤.٥  ٤.٢  ٣.٨  ٣.٣  ٤.٨  ٤.٦  ٤٤-٤٠  
٣.٥  ٣.٦  ٣.٣  ٣.٠  ٢.٥  ٣.٩  ٣.٧  ٤٩-٤٥  
٢.٧  ٢.٨  ٢.٥  ٢.٣  ١.٩  ٣.٠  ٢.٩  ٥٤-٥٠  
٢.١  ٢.٢  ٢.٠  ١.٨  ١.٤  ٢.٤  ٢.٢  ٥٩-٥٥  
١.٥  ١.٦  ١.٥  ١.٣  ١.١  ١.٨  ١.٦  ٦٤-٦٠  
١.١  ١.١  ١.٠  ١.٠  ٠.٨  ١.٣  ١.١  ٦٩-٦٥  
٠.٧  ٠.٨  ٠.٧  ٠.٧  ٠.٥  ٠.٩  ٠.٧  ٧٤-٧٠  
٠.٥  ٠.٥  ٠.٤  ٠.٤  ٠.٣  ٠.٥  ٠.٤  ٧٩-٧٥  
  ٠.٥  ٠.٦  ٠.٥  ٠.٦  ٠.٥  ٠.٦  ٠.٤  فاكثر ٨٠

  ) .١٣(اعتمادًا على الملحق  -
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  )٤٧(الشكل 
  ٢٠٠٧تقدیرات عام  بحسبمحافظة النجف في هرم السكان الحضر 
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  )٤٩(بیانات الجدول  -
  

  
  
  )٤٨(الشكل 

  ٢٠٠٧تقدیرات عام  بحسبمحافظة النجف في هرم السكان الریف 
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  

  )٤٩(بیانات الجدول  -
  )٤٩(الشكل 

  ٢٠٠٧تقدیرات عام  بحسبمحافظة النجف في السكان  إجمالي هرم
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 )٤٩(بیانات الجدول  -
 

البد من معرفة ما  ٢٠٠٧بعد ان تم معرفة هرم السكان في محافظة النجف لتقدیرات عام 
  :یأتي

 :٢٠٠٧نسبة النوع عام  -  أ

وهذه النسبة بواقع  ،)١٠١,٤( بلغت نسبة النوع الجمالي السكان ان) ٥٠(الجدول  یوضح
السكان الریف، والتغیرات التي حصلت في ) ١٠٠,٣(في السكان الحضر، وبواقع ) ١٠١,٩(

ان نسبة النوع ارتفعت . ١٩٩٧بالمقارنة مع اخر تعداد عام  ٢٠٠٧لنسبة النوع لتقدیرات عام 
  .)٥٠(صعید الحضر والریف، كما في الشكلرتفاعها على الجمالي السكان ال

  
  )٥٠(الجدول 

  محافظة النجف لتقدیراتلسكان البیئة  بحسبنسبة النوع 
  ٢٠٠٧عام 

  اجمالي السكان  ریف  حضر  نسبة النوع
١٠١.٤  ١٠٠.٣  ١٠١.٩  

 ).١٣(بیانات الملحق  -

  
  
  

  )٥٠(الشكل 
  محافظة النجف لتقدیرات  لسكانالبیئة  بحسبنسبة النوع 

  ٢٠٠٧عام 
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  ) .٥٠( جدولبیانات ال -
  
  :٢٠٠٧عام للسكان  الفئات العمریة العریضة  - ب

عمریــة العریضــة الجمــالي الســكان بلغــت الفئــة االولــى ان الفئــات ال) ٥١(الجــدول یوضــح 
فـي السـكان الحضـر، وبواقـع %) ٤٠.٩(وهـذه الفئـة بواقـع  ،%)٤٣.٠( نسـبة سنة ١٥االقل من 

 نســـــبةســـــنة  ٦٤-١٥الفئـــــة الثانیـــــة التـــــي تمتـــــد بـــــین بلغـــــت فـــــي الســـــكان الریـــــف، و %) ٤٧.٦(
فــي الســـكان %) ٥٠.٠( فــي الســـكان الحضــر، وبواقـــع%) ٥٦.١(وهــذه الفئــة بواقـــع %) ٥٤.٢(

فــــي %) ٣.٠(وهـــذه الفئــــة بواقـــع %) ٢.٨( نســـبةســـنة فــــاكثر  ٦٥الفئــــة الثالثـــة بلغـــت الریـــف، و 
  .في السكان الریف%) ٢.٤(، وبواقع السكان الحضر

تعــــداد بالمقارنــــة بال ٢٠٠٧تقــــدیرات عــــام ان التغیــــرات التــــي حصــــلت للفئــــات العریضــــة ل 
ة العریضــة الجمــالي الســكان انخفضــت نســبة الفئــة ان الفئــات العمریــ حیــث ،١٩٩٧عــام االخیـر ل

الفئـة الثانیـة التـي تمتـد سنة بنسبة قلیلـة النخفـاض الـوالدات، وارتفـاع نسـبة  ١٥االولى االقل من 
لقلـــة وفیـــات هـــذه الفئـــة اضـــافة الـــى الهجـــرة الداخلـــة ضـــمن هـــذه الفئـــة،  ،ســـنة ٦٤-١٥مـــا بـــین 

ــــة  ــــكســــنة فــــاكثر وذ ٦٥وانخفــــاض نســــبة الفئــــة الثالث كمــــا فــــي . الرتفــــاع الوفیــــات لهــــذه الفئــــة ل
  )٥١(الشكل

  )٥١(الجدول 
  محافظة النجف لتقدیرات  لسكانالبیئة  بحسبیة العریضة لفئات العمر نسب ا

  ٢٠٠٧عام 
  اجمالي السكان  ریف  حضر  الفئات العمریة

  ٤٣.٠  ٤٧.٦  ٤٠.٩  سنة ١٥اقل من 
  ٥٤.٢  ٥٠.٠  ٥٦.١  سنة ٦٤-١٥
  ٢.٨  ٢.٤  ٣.٠  سنة فاكثر ٦٥
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 ) .١٣(یانات الملحق ب -
 
  

  )٥١(الشكل 
  محافظة النجف لتقدیرات  لسكانالبیئة  بحسبیة العریضة العمر نسب الفئات  

  ٢٠٠٧عام 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ).٥١(بیانات الجدول  -
  
  
  
  
 
  :٢٠٠٧نسبة االعالة عام  -جـ

وهــذه النســبة %) ٨٤.٥(ان نســبة االعالــة الجمــالي الســكان بلغــت ) ٥٢(الجــدول یوضــح 
  .في السكان الریف%) ١٠٠.٠(وبواقع في السكان الحضر، %) ٧٨.٢(بواقع 

تعـــداد بالمقارنـــة مـــع ال ٢٠٠٧دیرات عـــام لتقـــ التغیـــرات التـــي حصـــلت لنســـبة االعالـــةان  
انخفـــاض نســبة االعالـــة الجمــالي الســـكان وذلــك الرتفـــاع نســبة متوســـطي ، ١٩٩٧عــام االخیــر ل

  )٥٢(شكل الوانخفاض نسبة صغار وكبار السن، كما في  السن
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  )٥٢(الجدول 

  محافظة النجف لتقدیرات لسكانالبیئة  بحسب نسبة االعالة
  ٢٠٠٧عام 

  اجمالي السكان  ریف  حضر  نسبة االعالة
٨٤.٥  ١٠٠.٠  ٧٨.٢  

 ).١٣(بیانات الملحق  -

  
  )٥٢(الشكل 

  محافظة النجف لتقدیرات لسكان البیئة  بحسب اإلعالةبة نس
  ٢٠٠٧عام 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  

  ) .٥٢(لجدول بیانات ا -
  معدل النمو السكاني : ثانیاَ 

) Growth(یطلـــق علـــى التغیـــر فـــي حجـــم الســـكان ســـواء بالزیـــادة او النقصـــان اســـم نمـــو 
الموالیــد والوفیــات والهجــرة وال یتقــرر : ونمــو الســكان ، الموجــب والســالب، مصــدر ثالثــة عوامــل 

اهمیـة  لـذا فـان ،)٣٦، ص ٢٠٠٢السـعدي، (نمو السكان بعامل واحد وانما بجمیع تلك العوامـل 
لـذا یـتم تطـور حجـم السـكان فـي محافظـة النجـف، و في كونـه االسـاس لبنـاء توقعـات نمو السكان 

  )٥٣(الجدول  كما في .٢٠٠٧وتقدیرات  ١٩٩٧سكان بین عام معرفة معدل النمو ال
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  )٥٣(الجدول 

  محافظة النجف لسكان البیئة و النوع والفئات العمریة  بحسبمعدل النمو 
  ٢٠٠٧ - ١٩٩٧ للمدة 

  الفئات
  العمریة

  ریف  حضر
  اناث  ذكور  اناث  ذكور

٣.٧  ٣.٨  ٢.٧  ٣.٠  ٤-٠  
٤.٦  ٤.٤  ٢.٣  ٢.٥  ٩-٥  
٤.٢  ٤.٠  ٢.٧  ٢.٦  ١٤-١٠  
٣.٠  ٣.٣  ٢.٢  ٢.٢  ١٩-١٥  
٢.٧  ٤.٠  ٢.٧  ٣.٦  ٢٤-٢٠  
٢.٣  ٢.٧  ٢.٣  ٢.٩  ٢٩-٢٥  
٥.١  ٥.٢  ٣.٢  ٤.٠  ٣٤-٣٠  
٨.٠  ١٣.٧  ٥.٧  ٨.١  ٣٩-٣٥  
٣.٨  ٤.٧  ٣.٨  ٤.٣  ٤٤-٤٠  
٢.٦  ٢.٦  ٤.٥  ٤.٦  ٤٩-٤٥  
٤.٥  ٤.٠  ٥.٨  ٤.٨  ٥٤-٥٠  
٥.٦  ٥.٠  ٥.٧  ٥.٦  ٥٩-٥٥  
٣.٨  ٤.٧  ٤.٨  ٧.٢  ٦٤-٦٠  
٠.١  ٠.٧-  ١.٩  ٣.٩  ٦٩-٦٥  
٢.٨-  ٢.٨-  ٠.٤  ٣.٩  ٧٤-٧٠  
٢.٥-  ٤.٩-  ٠.٤  ١.١  ٧٩-٧٥  
  ٢.٧-  ٢.٣-  ٢.٠-  ١.٩-  فأكثر ٨٠

  ٣.٧  ٤.٠  ٣.٠  ٣.٤  المجموع
ً على  -   :اعتمادا
  عدد السنوات= Tاخر تعداد        = PT: نحیث ا

Po            =          اول تعدادr =معدل النمو  
- U.N., Multilingual Demographic Dictionary, English section, po. 

Cit, p:61-62. 
  

  :٢٠١٧ المتوقع عامهرم السكان : ثالثاً 
تخــذ ی ٢٠١٧عــة عــام محافظــة النجــف المتوقان هــرم الســكان فــي ) ٥٤(الجــدول یوضــح 

  :لذا سیتم دراسة الهرم السكاني كاالتي ،)هرم السكان الشاب(شكل 
  

 :هرم السكان الحضر -  أ

فـان الهـرم الحضـر  ٢٠١٢لعـام المتوقعـة عند استعراض هرم السكان في محافظة النجف 
حیـــث تبـــدأ درجـــات الهـــرم بقاعـــدة عریضـــة الـــى قمـــة ضـــیقة وتنقســـم ) الهـــرم الشـــاب(یتخـــذ شـــكل 
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 لجانــب الــذكور) ٣٩-٣٥(نــد الفئــة هــرم بنســب متعادلــة نســبیًا مــع وجــود زیــادة قلیلــة عجــانبي ال
  .) ٥٣(الشكل  كما في، اكثر من جانب االناث

  
 :هرم السكان الریف  - ب

فـان الهــرم  ٢٠١٧لعـام  المتوقعــة عنـد اسـتعراض هــرم السـكان الریـف فــي محافظـة النجـف
اعـــدة عریضـــة الـــى قمـــة ضـــیقة وبشـــكل حیـــث تبـــدأ درجـــات الهـــرم بق) الهـــرم الشـــاب(یتخـــذ شـــكل 

وجـود تقلـص قلیـل  مـع ،)٣٩-٣٥(عنـد الفئـة االكثر مـن االنـاث تدریجي مع وجود زیادة للذكور 
 الســكان الحضــر مــع شــكل هــرم الســكان وعنــد مقارنــة شــكل هــرم ،)٢٩-٢٥(لالنــاث عنــد الفئــة 

الشــكل  مــا فــيك مــن هــرم الســكان الریــف،الریــف نالحــظ ان شــكل الهــرم الحضــر اكثــر انتظامــًا 
)٥٤.(  
 

  :اجمالي السكان هرم -جـ
الســكان ال یختلــف  اجمــالي مــن خــالل اســتعراض هــرم الســكان الحضــر والریــف فــان هــرم

  .) ٥٥(الشكل  كما في ،)هرم الشابال(عن هرم الحضر والریف اذ انه یتخذ شكل 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  )٥٤(الجدول 
  المتوقعة محافظة النجف سكانالنوع لالبیئة و  بحسب یةالعمر  لفئاتلمئویة لنسبة اال

  ٢٠١٧لعام 
  الفئات
  العمریة

  اجمال السكان  ریف  حضر
  المجموع  اناث  ذكور  اناث  ذكور  اناث  ذكور

١٦.٠  ١٥.٩  ١٦.٠  ١٨.١  ١٨.١  ١٤.٨  ١٥.٠  ٤-٠  
١٣.٦  ١٣.٦  ١٣.٥  ١٦.٣  ١٥.٩  ١٢.٣  ١٢.٣  ٩-٥  
١١.٦  ١١.٩  ١١.٣  ١٣.٢  ١٢.٦  ١١.٢  ١٠.٧  ١٤-١٠  
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٩.٧  ٩.٨  ٩.٦  ١٠.٠  ١٠.٠  ٩.٧  ٩.٤  ١٩-١٥  
٨.٩  ٨.٦  ٩.٢  ٨.٠  ٨.٨  ٨.٩  ٩.٤  ٢٤-٢٠  
٧.١  ٧.١  ٧.٢  ٦.٤  ٦.٤  ٧.٥  ٧.٦  ٢٩-٢٥  
٦.٩  ٧.٠  ٦.٩  ٦.٩  ٦.٤  ٧.٠  ٧.٢  ٣٤-٣٠  
٨.٥  ٧.٤  ٩.٥  ٧.٣  ١٠.٨  ٧.٥  ٨.٨  ٣٩-٣٥  
٤.٥  ٤.٧  ٤.٤  ٣.٨  ٣.٤  ٥.١  ٤.٩  ٤٤-٤٠  
٣.٦  ٣.٩  ٣.٤  ٢.٧  ٢.١  ٤.٥  ٤.١  ٤٩-٤٥  
٣.١  ٣.٤  ٢.٧  ٢.٤  ١.٨  ٣.٩  ٣.٢  ٥٤-٥٠  
٢.٥  ٢.٧  ٢.٣  ٢.١  ١.٥  ٣.٠  ٢.٧  ٥٩-٥٥  
١.٩  ١.٨  ١.٩  ١.٣  ١.١  ٢.٠  ٢.٣  ٦٤-٦٠  
٠.٩  ١.٠  ١.٠  ٠.٧  ٠.٥  ١.١  ١.١  ٦٩-٦٥  
٠.٦  ٠.٦  ٠.٦  ٠.٣  ٠.٣  ٠.٧  ٠.٧  ٧٤-٧٠  
٠.٣  ٠.٣  ٠.٣  ٠.٢  ٠.١  ٠.٤  ٠.٣  ٧٩-٧٥  
  ٠.٣  ٠.٣  ٠.٢  ٠.٣  ٠.٢  ٠.٤  ٠.٣  فاكثر ٨٠

  )١٤(الملحق بیانات  -
  )٥٣(الشكل 

  ٢٠١٧عام ل ةالمتوقعمحافظة النجف في سكان الحضر هرم ال
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  ) .٥٤(بیانات الجدول  -

  )٥٤(الشكل 
  ٢٠١٧عام ل ةالمتوقعهرم السكان الریف في محافظة النجف 
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 ) .٥٤(بیانات الجدول  -

  
  

  )٥٥(الشكل 
  ٢٠١٧عام ل ةالمتوقعفي محافظة النجف  إجمالي السكانهرم 

  
  
  

  
  
  
  
  
  
  

 ) .٥٤(الجدول  بیانات -

  
، فكــان البــد مــن ٢٠١٧بعــد ان تــم معرفــة شــكل الهــرم الســكاني فــي محافظــة النجــف عــام 

  :التعرف على ما یأتي 
 : ٢٠١٧نسبة النوع المتوقعة لعام  -أوالً 

وهـذه النسـبة بواقـع ) ١٠٦,٨(نسـبة النـوع الجمـالي السـكان تبلـغ  ان) ٥٥(الجـدول یوضح 
تحصـل سفـي السـكان الریـف، والتغیـرات التـي ) ١٠٦,٤(ع في السـكان الحضـر، وبواقـ) ١٠٧,٠(

هـــو ارتفــاع نســـبة النـــوع . ٢٠٠٧بالمقارنــة مـــع تقـــدیرات عــام  ٢٠١٧لنســبة النـــوع المتوقعــة لعـــام 
  )٥٤(الشكل كما في. رتفاعها على صعید الحضر والریفالجمالي السكان ال
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  )٥٥(الجدول 

  قعةالمتو  محافظة النجف لسكان البیئة بحسبنسبة النوع 
  ٢٠١٧عام ل

  مجموع  ریف  حضر  البیئة
  ١٠٦.٨  ١٠٦.٤  ١٠٧.٠  نسبة النوع

  ) .١٤(ملحق بیانات ال -
  )٥٦(الشكل 

  لسكان محافظة النجف المتوقعةالبیئة  بحسبنسبة النوع 
  ٢٠١٧لعام 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ).٥٥( جدولالبیانات  -
 :٢٠١٧لعام  المتوقعة الفئات العمریة العریضة: ثانیاً 

ان الفئــات العمریــة العریضــة الجمــال الســكان بلغــت الفئــة االولــى  ) ٥٦(الجــدول  یوضــح
فـي السـكان الحضـر، وبواقـع %) ٣٨.٢(وهذه النسبة بواقـع %) ٤١.١( نسبة سنة ١٥االقل من 

%) ٥٦.٨( نســبةســنة  ٦٤-١٥الفئــة الثانیــة تمتــد بــین بلغــت فــي الســكان الریــف، و %) ٤٧.٠(
بلغـت فـي السـكان الریـف، و %) ٥١.٧(حضر، وبواقع في السكان ال%) ٥٩.٣(وهذه الفئة بواقع 

 فــي الســـكان الحضـــر،%) ٢.٥(وهــذه الفئـــة بواقـــع %) ٢.١( نســـبةســنة فـــاكثر  ٦٥الفئــة الثالثـــة 
  .في السكان الریف%) ١.٣(وبواقع 
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بالمقارنــة مــع  ٢٠١٧للفئـات العمریــة العریضــة المتوقعـة لعــام  ستحصــلان التغیـرات التــي 
ئات العمریـة الجمـال السـكان سـوف تـنخفض نسـبة الفئـة االولـى اقـل ، ان الف٢٠٠٧تقدیرات عام 

ســنة ممــا یعنــي توجــه االســرة لقلــة االنجــاب، وترتفــع نســبة الفئــة الثانیــة التــي تمتــد بــین  ١٥مــن 
سـنة فـاكثر نتیجـة الرتفـاع  ٦٥سنة لقلة وفیات هـذه الفئـة، وتـنخفض نسـبة الفئـة الثالثـة  ٦٤-١٥

  )٥٧(لشكل ا كما في. الوفیات لهذه الفئة
  

  )٥٦(الجدول 
  سكان محافظة النجف المتوقعة لالبیئة  بحسبیة العریضة لفئات العمر نسب ا

  ٢٠١٧عام 
  مجموع  ریف  حضر  الفئات العمریة

  ٤١.١  ٤٧.٠  ٣٨.٢  ١٥اقل من 
٥٦.٨  ٥١.٧  ٥٩.٣  ٦٤-١٥  
  ٢.١  ١.٣  ٢.٥  فاكثر ٦٥

 ).١٤(ملحق بیانات ال -

  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

  )٥٧(الشكل 
  سكان محافظة النجف المتوقعة لالبیئة  بحسبیة العریضة ر العمنسب الفئات 

  ٢٠١٧عام 
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 .)٥٦( جدولالبیانات  -

  
  :٢٠١٧لعام  نسبة االعالة: ثالثاً 

وهـــذه النســـبة %) ٩٣.٤(ن نســـبة االعالـــة الجمـــالي الســـكان تبلـــغ ا) ٥٧(الجـــدول یوضـــح 
التــي  الریــف، ان التغیــراتفــي الســكان ) ٦٨.٦(فــي الســكان الحضــر، وبواقــع %) ٧٦.٠(بواقــع 

، هـو انخفـاض ٢٠٠٧بالمقارنـة مـع تقـدیرات عـام  ٢٠١٧تحصل لنسبة االعالـة المتوقعـة لعـام س
ــــار  ــــك النخفــــاض نســــبة صــــغار وكب ــــة الجمــــالي الســــكان وذل الســــن وارتفــــاع نســــبة نســــبة االعال

  )٥٨(الشكل  كما في متوسطي السن،
  

  )٥٧(الجدول 
   المتوقعة افظة النجفمحسكان لالبیئة  بحسبنسبة االعالة 

  ٢٠١٧عام 
  مجموع  ریف  حضر  البیئة

  ٩٣.٤  ٦٨.٦  ٧٦.٠  نسبة النوع

  ).١٤(ملحق ال بیانات -
  )٥٨(الشكل 

  سكان محافظة النجف المتوقعة جمالي البیئة ال بحسبسبة االعالة ن
  ٢٠١٧عام 
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 ) .٥٧(بیانات الجدول  -

  
سـكان تمتـاز بصـورة عامـة بقاعـدة عریضـة النالحظ مما تقدم من هذا الفصل ان اهرامات 
لــم تتغیــر بدرجــة كبیــرة، ممــا یــدل هــذا  ٢٠١٧وقمــة ضــیقة، وان اهرامــات الســكان المتوقعــة لعــام 

على دقة الفرضیة الثالثة التي اشارت الى القاعدة العریضة والقمـة الضـیقة لهـرم السـكان المتوقـع 
 .ال یتغیر بدرجة كبیرة
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  االستنتاجات : اوًال 
بي لــــى منطقــــة مأهولــــة بالســــكان وتتمثــــل فــــي منطقــــة الســــهل الرســــو تنقســــم المحافظــــة ع  - ١

مــن الســكان فــوق % ٩٧لــذا یتركــز الســطحیة المــوارد المائیــة  فر فیهــااالمنبســطة التــي تتــو 
فر االتـي تتمثــل بالهضـبة الغربیــة التـي ال تتــو طقــة، ومنطقـة غیــر مأهولـة بالســكان هـذه المن

  .السطحیة الموارد المائیةفیها 
وارتفعـــت فـــي عـــام % ٩٨.١حیـــث بلغـــت  ١٩٧٧نســـبة النـــوع منخفضـــة فـــي عـــام كانـــت  - ٢

وان % ٩٧.٨حیــث بلغــت  ١٩٩٧فــي عــام  ثــم انخفضــت% ١٠١.٩بلغــت حیــث  ١٩٨٧
نسـبة تناولهـا الفصـل الثـاني بالتفصـیل،  هذا االختالف نتیجة لعوامل مؤثرة في نسـبة النـوع

الجمـــالي الســــكان فــــي نفســــه والســــكان الریــــف تأخـــذ االتجــــاه النـــوع فــــي الســــكان الحضـــر 
- ١٩٨٧-١٩٧٧ان نســـبة النـــوع خـــالل ثالثـــة تعـــدادات عـــام فـــالمحافظـــة، وبشـــكل عـــام 

نسـبة النـوع وبشـكل  على صعید العـراق التـي تـنخفض فیـه من نسبة النوعهي اقل  ١٩٩٧
 .ثالثةحضر وریف واجمالي السكان وخالل التعدادات الالسكان تدریجي في كال 

عـام  "سـنة ١٥اقـل مـن "نسب الفئات العمریة العریضة ، حیث بلغت الفئة االولى  تفختلا - ٣
ثـــــم %) ٤٥.١(الـــــى  ١٩٨٧ثـــــم انخفضـــــت هـــــذه النســـــبة عـــــام %) ٥٠.٦(نســـــبة  ١٩٧٧

 %).٤٤.٠(الى  ١٩٩٧عام  مرة اخرىانخفضت 

التـــي نفســـه علـــى مســـتوى العـــراق االتجـــاه العـــام هـــو هـــذه الفئـــة نخفـــاض فـــي اتجـــاه الان ا
قـــد بلغـــت عـــام  "ســـنة ٦٤-١٥"تـــنخفض بشـــكل تـــدریجي ، والفئـــة الثانیـــة التـــي تمتـــد بـــین 

 مــرة اخــرىثــم ارتفعــت %) ٤٩.٥(الــى  ١٩٨٧ثــم ارتفعــت عــام %) ٤٤.٢(نســبة  ١٩٧٧
االتجـــاه العـــام نفســـه علـــى مســـتوى  هـــو ان اتجـــاه هـــذه الفئـــة%) ٥٢.١(الـــى  ١٩٩٧عـــام 

 ١٩٧٧فقـد بلغـت عـام  "ة فـأكثرسـن ٦٥"الثالثـة  تـدریجي ، والفئـةالتي ترتفـع بشـكل العراق 
وان %) ٣.٩(ثـــم انخفضـــت الـــى %) ٥.٤(الـــى  ١٩٨٧ثـــم ارتفعـــت عـــام %) ٥.٢(نســـبة 

 .ایضاً  اتجاه هذه الفئة نفس االتجاه على صعید العراق

ثـم %) ١٢٦.٣(نسـبة  ١٩٧٧ان نسـبة االعالـة تـنخفض بشـكل تـدریجي حیـث بلغـت عـام  - ٤
%) ٩١.٧(الـى  ١٩٩٧عـام ایضـًا ثم انخفضـت ) %١٠٢.٣(الى  ١٩٨٧انخفضت عام 

الجمــــالي  نفســــه فــــي الســــكان الحضــــر والســــكان الریــــف تأخــــذ االتجــــاه االعالــــةوان نســـبة 
هـي  ١٩٨٧-١٩٧٧ نعـامیان نسـبة االعالـة فـي الفـظـة ، وبشـكل عـام السكان في المحاف

فــــي  ١٩٩٧عــــام نســــبة االعالــــة  بینمــــالعــــراق ، اعلــــى مــــن نســــبة االعالــــة علــــى صــــعید ا
 .اقل من نسبة االعالة على صعید العراق هي افظة النجفمح



١٦٠ 
 

وخـالل ثالثـة تعـدادات ) هرم السكان الشاب(یتسم الهرم السكاني في محافظة النجف بأنه  - ٥
وقمـــة  الموالیـــدوهـــذا الهـــرم یتصـــف بقاعـــدة عریضـــة لكثـــرة  ١٩٩٧-١٩٨٧-١٩٧٧عـــام 

، وان االتجـاه بین السـكان كبـار السـن ولصـغر متوسـط عمـر االنسـانضیقة لكثرة الوفیات 
على مستوى اجمـالي السـكان نفسه االتجاه  هو العام لهرم السكان الحضر والسكان الریف

 .في المحافظة ، واتجاه هرم سكان المحافظة مشابه لهرم السكان على صعید العراق

ایضــــاً  ویمتــــاز ) كان الشـــابهــــرم الســــ(بأنـــه  ٢٠١٧عــــام المتوقــــع یتصـــف هــــرم الســـكان  - ٦
لوجــود زیــادة فــي نســبة هــذه الفئــة ) ٣٩-٣٥(ماعــدا الفئــة تسلســل الفئــات العمریــة ظــام تناب

 المتوقعـة الذكور واالناث ، وان التركیب النوعي لهذا الهرم ستبلغ فیـه نسـبة النـوع لكل من
لغ نســـبة ســتبففـــان الفئــات العمریـــة العریضــة المتوفعـــة امــا التركیـــب العمــري %) ١٠٦.٨(

-١٥"وســتبلغ الفئــة الثانیــة التــي تمتــد بــین  %)٤١.١( "ســنة ١٥االقــل مــن "الفئــة االولــى 
 بینمــا، %)٢.١(نســبة  "ســنة فــأكثر ٦٥"لثالثــة وســتبلغ الفئــة ا%) ٥٦.٨(نســبة  "ســنة ٦٤

  %).٩٣.٤(المتوقعة ستبلغ نسبة االعالة 
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  التوصیــــات: ثانیا ً 
  
سیاســة الســكانیة المتعلقــة بتوزیــع الســكان ، الحــداث التــوازن بــین اعــادة النظــر بال - ١

ســـكان المحافظـــة مـــن خـــالل االعتنـــاء بالمنـــاطق غیـــر المأهولـــة بالســـكان وهـــي 
منطقــة الهضــبة الغربیــة مــن محافظــة النجــف ، واضــافة مشــاریع لجــذب الســكان 

 .الیها بحیث یتوزع السكان بشكل متوازن ضمن مناطق المحافظة

فــــي مجــــال العمــــل بــــین الــــذكور واالنــــاث ، ســــواء كــــان ذلــــك فــــي  تحقیــــق تكــــافؤ - ٢
وبالتــالي تبــاین  ،او المنــاطق الریفیــة لمنــع هجــرة أي الجنســینالمنــاطق الحضــریة 

  .في نسبة النوع 
النهـــا تمثـــل اعلـــى نســـبة مـــن الفئـــات  ،ر فـــرص عمـــل للفئـــة متوســـطي الســـنافتـــو  - ٣

 .ر السنالتي تأخذ على عاتقها اعالة الفئتین صغار وكباالعمریة 

نظرًا لكون فئة صغار السن تمثل نسبة عالیة من فئات السكان فالبـد مـن تشـریع  - ٤
ر تــوافن جهــة، ومــن جهــة اخــرى منــع العمــل دون الســن القــانوني هــذا مــیقــانون 

 .الخدمات التعلیمیة لهذه الفئة

 التــي تمثــل نســبة قلیلــة مــن فئــات الســكان، وذلــك مــناالعتنــاء بفئــات كبــار الســن  - ٥
 .بهم دور الرعایةخالل انشاء 
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 المصـــــــــــادر
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  العربیة المصادر
  الكتب/ اوالً  -
 القران الكریم -

جغرافیة السـكان، الطبعـة الخامسـة، دار النهضـة العربیـة ) ٢٠٠٠(ابو عیانة، فتحي محمد  .١
 .للطباعة والنشر، بیروت

التنمیــة البشــریة، منشــورات جامعــة دمشــق، ) ٢٠٠٧(االحمــر، محمــد اكــرم و بلــول، صــابر  .٢
 .كلیة العلوم السیاسیة

اســس علــم الســكان وتطبیقاتــه الجغرافیــة، الطبعــة الثامنــة، ) ١٩٩٧(حمــد علــي اســماعیل، ا .٣
 .دار الثقافة للنشر والتوزیع، القاهرة

الجغرافیــا الســكانیة والمــوارد البشــریة، الطبعــة االولــى، مكتبــة ) ٢٠٠٦(حلــوه، محمــود فــوزي  .٤
 .المجتمع العربي للنشر والتوزیع، عمان

ســكانیة والتطــور الجغرافــي، دار الحریــة للطباعــة، الظــاهرة ال) ١٩٨٣(الخفــاف، عبــد علــي  .٥
  .بغداد

جغرافیـــة الســكان، مطبعــة جامعـــة ) ١٩٨٦(الخفــاف، عبــد علــي والریحـــاني، عبــد منصــور  .٦
 .البصرة

) ١٩٨٧(الخفـــاف، عبـــد علـــي و القیســـي، عبـــد الحمیـــد عبـــد المجیـــد العمـــر، جهـــاد صـــالح  .٧
 .االحوال الدیموغرافیة في ایران،  جامعة البصرة

ســكان الــوطن العربــي خــالل القــرن العشــرین، دار الشــؤون ) ١٩٩٩(ف، عبــد علــي  الخفــا .٨
 .الثقافیة العامة، بغداد

جغرافیــة الســكان اســس عامــة، دار الفكــر للطباعــة والنشــر، ) ١٩٩٩(الخفــاف، عبــد علــي  .٩
 .والتوزیع، عمان، االردن

دار الفكــر الجغرافیــة البشــریة اســس عامــة، الطبعــة االولــى، ) ٢٠٠١(الخفــاف، عبــد علــي  .١٠
 .للطباعة والنشر والتوزیع، االردن

جغرافیــة الســـكان دراســة فـــي ) ٢٠٠١(الخفــاف، عبــد علـــي والمــومني، محمـــد احمــد عقلـــه  .١١
ب الســـكان ودیموغرافیـــة الـــوطن العربـــي، الطبعـــة االولـــى، دار الكنـــدي للنشـــر والتوزیـــع، ااد

 .االردن

ي ومؤشـرات تنمویـة، الطبعـة العالم االسالمي واقع دیموغراف)  ٢٠٠٥(الخفاف، عبد علي  .١٢
 .االولى، دار الضیاء للطباعة والتصمیم، النجف
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التنمیــة والســكان، الطبعــة االولــى، دار جنــادین للنشــر ) ٢٠٠٧(الدعبوســي، احمــد ســامر  .١٣
 .والتوزیع، السعودیة

ســـــــكان الــــــوطن العربـــــــي دراســــــة تحلیلیـــــــة فــــــي المشـــــــكالت ) ٢٠٠٢(الــــــراوي، منصــــــور   .١٤
الكمیة والنوعیة والهیكلیة للسكان، الطبعة االولـى، دار الحكمـة،  ، االبعاد١الدیموغرافیة، ج

 .بغداد

 .االحصاء السكاني، جامعة بغداد) ١٩٩٠(زیني، عبد الحسین و القیسي، عبد الحلیم  .١٥

جغرافیـة االراضـي ) ١٩٩٠(السامرائي، قصي عبد المجید و الریحاني، عبـد منصـور نجـم  .١٦
  .لعلمي، كلیة االداب، جامعة بغدادالجافة، وزارة التعلیم العالي والبحث ا

، مدیریــــة دار الكتــــب للطباعــــة ١جغرافیــــة الســــكان، ج) ٢٠٠٢(الســــعدي، عبــــاس فاضــــل  .١٧
 .والنشر، بغداد

، مدیریــــة دار الكتــــب للطباعــــة ٢جغرافیــــة الســــكان، ج) ٢٠٠٢(الســــعدي، عبــــاس فاضــــل  .١٨
 .والنشر، بغداد

رافیــا الســكان المــدخل الــى جغ) ٢٠٠١(الشــواورة، ســالم علــي و الحبــیس، محمــود عبــد اهللا  .١٩
 .علم السكان، الطبعة االولى، دار صفاء للنشر والتوزیع، عمان

، مطبعــة ١جغرافیــة الســكان، ج) ١٩٨٤(عزیــز، مكــي محمــد و الســعدي، ریــاض ابــراهیم  .٢٠
 .جامعة بغداد

، طبعــت فــي ٢جغرافیــة السـكان، ج) ١٩٩٠(عزیـز، مكــي محمـد الســعدي، ریــاض ابـراهیم  .٢١
 .زي، جامعة بغدادمكتبة الطباعة المرك

جغرافیــة الســكان الثابـــت والمتحــول، الطبعــة االولــى، الــدار العربیـــة ) ٢٠٠٣(لبیــب، علــي  .٢٢
 .للعلوم، بیروت

 .جغرافیة العراق ، مطبعة جامعة بغداد )١٩٨٢(نجم الدین ، احمد  .٢٣

  
 الجامعیة االطاریحو  الرسائل/ ثانیاً  -
كان الحضــــر فــــي االردن اتجاهــــات ســــ) ٢٠٠٢(ابــــو رمــــان ، ممــــدوح عبــــد اهللا مصــــطفى  .١

 .، كلیة االداب، جامعة بغداد)غیر منشورة(، اطروحة دكتوراه ١٩٩٤ -١٩٦١

التركیـب السـكاني فـي محافظـة الفـرات االوسـط، اطروحــة ) ٢٠٠٣(ابـراهیم، صـادق جعفـر  .٢
 .، كلیة االداب، جامعة البصرة)غیر منشورة(دكتوراه 
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ــــو، نــــزار ســــور شــــمعون  .٣ لنمــــو ســــكان نــــاحیتي المنصــــور  التبــــاین المكــــاني) ٢٠٠٥(ال منّ
، كلیـــة التربیـــة ابـــن )غیـــر منشـــورة(، رســـالة ماجســـتیر )١٩٩٧-١٩٧٧(وبغـــداد الجدیـــدة 

 .رشد، جامعة بغداد

الخصـائص الجغرافیـة فـي منطقـة الفـرات االوسـط ) ٢٠٠٦(البو صیبع، منیرة محمـد مكـي  .٤
كلیـة التربیــة،  ،)غیـر منشــورة(وعالقاتهـا المكانیـة بالتخصــیص االقلیمـي، رســالة ماجسـتیر 

 .جامعة الكوفة

التوزیــع الجغرافــي للســكان فــي الضــفة الغربیــة وقطــاع ) ٢٠٠٣(التایــه، بلســم ســمیع صــالح  .٥
 .، كلیة اآلداب، جامعة بغداد)غیر منشورة(غزة، رسالة ماجستیر 

التباین المكـاني لخصـائص المـوارد المائیـة فـي محافظـة ) ٢٠٠٢(الجلبي، مصطفى كامل  .٦
  .، كلسة االداب، جامعة الكوفة)غیر منشورة(ستیر النجف، رسالة ماج

التبــاین المكــاني لســكان االریــاف فــي محافظــة دیــالى ) ٢٠٠٦(الجبــوري، حســن علــي نجــم  .٧
غیــــر منشــــورة، كلیــــة االداب، جامعــــة (، اطروحــــة دكتــــوراه )١٩٩٧-١٩٨٧(للمــــدة مــــن 

 .بغداد

ظـة بابـل، رسـالة التباین المكاني لخصـائص سـكان محاف) ١٩٩٩(الحسناوي ، جواد كاظم  .٨
 .، كلیة االداب، جامعة بغداد)غیر منشورة(ماجستیر 

ســـكان محافظـــة كـــربالء، دراســـة فـــي جغرافیـــة الســـكان، ) ١٩٧٤(الخفـــاف، عبـــد علـــي  .٩
 .، كلیة االداب ، جامعة بغداد)غیر منشورة(رسالة ماجستیر 

تغیـــــر ســـــكان محافظـــــة دیـــــالى للمـــــدة ) ٢٠٠٤(خطـــــاوي، دانیـــــال محســـــن بشـــــار عبـــــده  .١٠
 .، كلیة التربیة ابن رشد، جامعة بغداد)غیر منشورة(، رسالة ماجستیر )١٩٩٧-١٩٧٧(

فضاء طوز دراسة فـي جغرافیـة السـكان، رسـالة ) ٢٠٠٣(الداودي، ماهیة محسن حسن  .١١
 .، كلیة التربیة، جامعة تكریت)غیر منشورة(ماجستیر 

ان، فضــاء بلــد دراســة فــي جغرافیــة الســك) ٢٠٠٤(الــدوري، منیــب مشــعان احمــد حســن  .١٢
 .، كلیة التربیة، جامعة تكریت)غیر منشورة(رسالة ماجستیر 

تركیــب الســكان وعالقتــه بــالقوى العاملــة فــي محافظــة ) ١٩٩٨(الزبیــدي، عــدنان كــاظم  .١٣
 .، كلیة االداب، جامعة بغداد)غیر منشورة(بابل، اطروحة دكتوراه 

ي محافظـة تحلیل جغرافي لتبـاین اشـكال سـطح االرض فـ) ٢٠٠١(الزاملي، عاید جاسم  .١٤
 .، كلیة االداب، جامعة الكوفة)غیر منشورة(النجف، رسالة ماجستیر

محافظــة المثنــى دراســة فــي جغرافیــة الســكان مــن ) ١٩٨٨(الســرحان، خالــد فهــد محســن  .١٥
 .، كلیة االداب، جامعة البصرة)غیر منشورة(، رسالة ماجستیر ١٩٧٧-١٩٤٧
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تركیــب الســكان فــي محافظــة التحلیــل المكــاني لتبــاین )  ٢٠٠٥(الســعدي، احمــد حمــود  .١٦
، كلیـة االداب، جامعـة )غیـر منشـورة(، اطروحة دكتـوراه )١٩٩٧-١٩٨٧(القادسیة للمدة 

 .بغداد

التحلیل المكاني لتركیـب سـكان مدینـة بغـداد الكبـرى للمـدة ) ٢٠٠٦(سلمان، ندى نجیب  .١٧
 .، كلیة التربیة ابن رشد، جامعة بغداد)غیر منشورة(اطروحة دكتوراه ) ١٩٩٧-١٩٨٧(

فـــي محافظـــة القادســــیة  ةالســــكانی اتالتغیـــر ) ٢٠٠٥(الشـــبري، حمـــادي عبــــاس حمـــادي  .١٨
، كلیـــة )غیـــر منشـــورة(، دراســـة فـــي جغرافیـــة الســـكان، اطروحـــة دكتـــوراه ١٩٩٧-١٩٧٧

 .التربیة ابن رشد، جامعة بغداد

الخصــــائص المناخیــــة وعالقتهــــا بــــامراض ) ٢٠٠٧(الصــــائغ، رافــــد عبــــد النبــــي ابــــراهیم  .١٩
ــــة الحیاتیــــة، رســــالة ماجســــتیر النخیــــل فــــي محاف غیــــر (ظــــة النجــــف دراســــة فــــي الجغرافی

 .، كلیة االداب، جامعة الكوفة)منشورة

خصـــائص الســـكان فـــي محافظـــة واســـط، رســـالة ) ١٩٨٩( الطـــائي، لطیـــف هاشـــم كـــزار .٢٠
 .، كلیة التربیة، جامعة البصرة)غیر منشورة(ماجستیر 

ة فـي جغرافیــة الســكان للمــدة فضــاء المــدائن دراســ) ٢٠٠٢(العبـادي، انعــام ســمیر محـي  .٢١
 .، كلیة التربیة للبنات، جامعة بغداد)غیر منشورة(، رسالة ماجستیر )١٩٩٧-١٩٧٧(

التحلیـــل المكـــاني للمجموعـــات النباتیـــة ) ٢٠٠٨(العتـــابي، ایمـــان عبـــد الحســـن شـــعالن  .٢٢
غیــــر (والحیوانیــــة فــــي محافظــــة النجــــف دراســــة فــــي جغرافیــــة االحیــــاء، رســــالة ماجســــتیر 

 .، كلیة االداب، جامعة الكوفة)منشورة

اثر المنظومات الضـغطیة السـطحیة والعلیـا فـي ) ٢٠٠١(القاضي، تغریر احمد علوان   .٢٣
، كلیـــة االداب، )غیـــر منشـــورة(كــوین العواصـــف الغباریـــة فــي العـــراق، رســـالة ماجســتیر، ت

 .جامعة بغداد

تحلیــل جغرافــي للهجــرة الداخلــة فــي محافظــة ) ٢٠٠٢(الكتیــب، رنــا عبــد الحســن جاســم  .٢٤
، كلیــة االداب، جامعــة )غیــر منشــورة(، رســالة ماجســتیر ) ١٩٩٧-١٩٧٧(النجـف للمــدة 

 .الكوفة

التحلیــل المكـاني لحركـة الهجــرة الداخلیـة واتجاهاتهـا فــي ) ٢٠٠٣( ناصـر، حسـین جعـاز .٢٥
، )غیـــر منشـــورة(، اطروحـــة دكتـــوراه )١٩٩٧-١٩٧٧(محافظـــات الفـــرات االوســـط للمـــدة 

 .كلیة االداب، جامعة بغداد

التحضـــر فـــي محـــافظتي القادســـیة ) ١٩٩٨(الهاشـــمي، عبـــد الرضـــا مطـــر عبـــد الرضـــا  .٢٦
، كلیــــة االداب، )غیــــر منشــــورة(ســــالة ماجســــتیر والنجـــف دراســــة فــــي جغرافیــــة الســــكان، ر 

 .جامعة بغداد
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التحلیـــل الجغرافـــي الشـــكال الهـــرم الســـكاني فـــي محافظـــة ) ٢٠٠٥(هـــاني، رفـــاه مهـــدي  .٢٧
 .، كلیة االداب، جامعة بغداد)غیر منشورة(بغداد، رسالة ماجستیر 

 التحلیــل المكــاني لمشــكالت البیئــة الحضــریة فــي) ٢٠٠٧( عبــد الوهــاب، ضــرغام خالــد .٢٨
، كلیــــة االداب، )غیــــر منشــــورة(، رســــالة ماجســــتیر ٢٠٠٦-٢٠٠٥مدینــــة النجــــف للمــــدة 

 .جامعة الكوفة

تحلیل جغرافـي لالنمـاط الزراعیـة فـي محافظـة النجـف، ) ١٩٨٨(یاسر، شمخي فیصل   .٢٩
 .، كلیة االداب، جامعة البصرة)غیر منشورة(رسالة ماجستیر 

  
 المحكمة في المجاالت العلمیة الدوریات والبحوث/ ثالثاً  - 

  
مالمـــح الوضـــع الســـكاني والسیاســـة الســـكانیة فـــي ) ١٩٩٢(بـــدران، بـــدران عبـــد الـــرزاق  .١

 ).٤٠(االردن، النشرة السكانیة، اللجنة االقتصادیة واالجتماعیة لغربي اسیا، العدد 

وفیـــات االطفـــال الرضـــع فـــي الـــوطن العربـــي، مجلـــة ) ٢٠٠٤(جاســـم، صـــالح محســـن  .٢
 ).٦٦(االداب، جامعة بغداد، العدد 

التحلیـــل المكـــاني لمســـتویات الخصـــوبة الســـكانیة فـــي ) ٢٠٠٨(الحســـناوي، جـــواد كـــاظم  .٣
، مجلـة كلیـة االداب، جامعـة القادسـیة، العـدد ١٩٩٧محافظـة الدیوانیـة حسـب تعـداد 

)٣.(  
المخــزون الــدیموغرافي لقــوى العمــل البشــري فــي العــراق، ) ١٩٨٥(الخفــاف، عبــد علــي  .٤

االقتصـــاد العـــراق، النـــدوة العلمیـــة الثانیـــة، كلیــــة واقـــع االنتاجیـــة وســـبل زیادتهـــا فـــي 
 .االدارة واالقتصاد، جامعة البصرة

ــــد الخصــــائص الرئیســــة لهــــرم الســــكان فــــي ایــــران، ) ١٩٨٧(الخفــــاف، عبــــد علــــي  .٥ تحدی
 ).١(دراسات ایرانیة، كلیة اآلداب، جامعة البصرة، العدد 

یموغرافیــة دراســة فـــي الوثــائق الفضــائیة ذات البیانــات الد) ١٩٩٩(الخفــاف، عبــد علــي  .٦
 ).٤١(المراجعة والتطویر، مجلة الجمعیة الجغرافیة العراقیة، العدد 

ــــي ومحمــــد، جعفــــر محمــــد  .٧ ــــد عل تحلیــــل مكــــاني زمــــاني لوفیــــات ) ٢٠٠٣(الخفــــاف، عب
، مجلــــة الجمعیــــة )٢٠٠١-١٩٩٢(االطفــــال الرضــــع المســــجلة فــــي محافظــــة عــــدن 

 ) .٢(الجغرافیة الیمنیة، العدد 

ـــة دراســـة ) ٢٠٠٢(ضـــل الســـعدي، عبـــاس فا .٨ دور نمـــو الســـكان وتـــوزیعهم فـــي قـــوة الدول
 ).٥٨(تطبیقیة على الوطن العربي، مجلة كلیة االداب، جامعة بغداد، العدد 
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نمـو السـكان فـي لیبیـا الـى ایـن یتجـه ومـا هـي عوامـل ) ٢٠٠٢(السعدي، عبـاس فاضـل  .٩
 ).٣(د مكوناته، مجلة البحوث الجغرافیة، كلیة اآلداب، جامعة بغداد، العد

الســكان والتنمیــة فــي محافظــات الهضــبة الغربیــة ) ٢٠٠٤(الســعدي، عبــاس فاضــل  .١٠
 ).٥(في العراق، مجلة السدیر، كلیى اآلداب، جامعة الكوفة، العدد 

الخصـــائص الدیموغرافیـــة لســـكان محافظـــة ) ٢٠٠٤(الشـــیباني، عـــدنان كـــاظم جبـــار  .١١
 ).١٠(المثنى، مجلة كلیة االداب، جامعة الكوفة، العدد 

الجغرافیـة والمشـكالت  -الخصـائص الدیموغرافیـة) ٢٠٠١(لطرزي، عبد اهللا حمـادة ا .١٢
 ).١٠١(السكانیة في سلطنة عمان، جملة ودراسات الخلیج والجزیرة العربیة، العدد 

التركیـــب العمـــري والنـــوعي لســـكان ) ٢٠٠٨(الظـــالمي، حمیـــدة عبـــد الحســـین محمـــد  .١٣
ــــة،  ، مجلــــة البحــــوث١٩٩٧القضــــاء الســــماوة بحســــب تعــــداد  الجغرافیــــة، كلیــــة التربی

 ).٩(جامعة المثنى، العدد 

ارتفـاع معـدالت الخصـوبة وتـأثیره فـي عملیـة التنمیـة مـع ) ٢٠٠٤(الغانم، كلثم علـي  .١٤
تحلیـــل الوضـــاع المـــراة العربیـــة، مجلـــة العلـــوم االجتماعیـــة، مجلـــس النشـــر العلمـــي 

 ).٢(، العدد ٣٢جامعة الكویت، المجلد 

مدینــة الكوفــة دراســة فــي الخصــائص الســكانیة، ) ١٩٩٨(لفتــة ، حســن محمــد حســن  .١٥
 ).٤(مجلة دیالى للبحوث العلمیة والتربویة، كلیة تربیة دیالى، العدد 

الســــكان فــــي الــــدول العربیــــة لمحــــة عــــن الظــــواهر الدیموغرافیــــة ) ١٩٨٥(الیونســــكو  .١٦
 .الرئیسة، الطبعة الثانیة، برنامج التربیة السكانیة

  
  
  
  
  
 

  الوزارات والدوائر 
وریة العراق ، وزارة التخطیط، الجهاز المركزي لالحصاء، نتـائج التعـداد العـام للسـكان جمه .١

 .١٩٧٧سنة 

ــــائج التعــــداد العــــام  .٢ ــــة العــــراق ، وزارة التخطــــیط ، الجهــــاز المركــــزي لالحصــــاء، نت جمهوری
 .١٩٧٧للسكان سنة 
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ئیة المجموعـــة االحصـــاجمهوریـــة العـــراق ، وزارة التخطـــیط ، الجهـــاز المركـــزي لالحصـــاء،  .٣
 .١٩٧٩السنویة سنة 

المجموعـــة االحصـــائیة جمهوریـــة العـــراق ، وزارة التخطـــیط ، الجهـــاز المركـــزي لالحصـــاء،  .٤
 .١٩٩٣السنویة سنة 

ــــائج التعــــداد العــــام  .٥ ــــة العــــراق ، وزارة التخطــــیط ، الجهــــاز المركــــزي لالحصــــاء، نت جمهوری
 .١٩٩٧للسكان سنة 

ــــــة العــــــراق  .٦ ئي، الجهــــــاز المركــــــزي لالحصــــــاء ، وزارة التخطــــــیط والتعــــــاون االنمــــــاجمهوری
 ).٢٠٠٧(وتكنولوجیا المعلومات، المجموعة االحصائیة السنویة، 

ــــــة العــــــراق  .٧ ، وزارة التخطــــــیط والتعــــــاون االنمــــــائي، الجهــــــاز المركــــــزي لالحصــــــاء جمهوری
 .٢٠٠٧وتكنولوجیا المعلومات،مدیریة احصاء السكان والقوى العاملة، 

 .٢٠٠٧الهیئة العامة للمساحة،  .٨

، التقریــــر ٢التخطــــیط والتعــــاون االنمــــائي، مســــح االحــــوال المعیشــــیة فــــي العــــراق، جوزارة  .٩
  .٢٠٠٤التحلیلي، 

 .٢٠٠٧وزارة الموارد المائیة ، مدیریة الموارد المائیة في محافظة النجف،  .١٠

وزارة النقل والمواصالت، الهیئة العامـة لالنـواء الجویـة العراقیـة ، دائـرة االنـواء الجویـة فـي  .١١
 .٢٠٠٧ف، محافظة النج
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  ) ١( الملحق 
  ١٩٧٧العراق عام وسكان محافظة النجف لالبیئة  بحسبالتركیب النوعي ونسبة النوع 

  المجموع  ریف  حضر  اإلداریةالوحدات 

  نسبة النوع  اناث  ذكور  نسبة النوع  اناث  ذكور  نسبة النوع  اناث  ذكور

  ١٠٠.١  ٩٤١٨٤  ٩٤٣٢٥  ١٢٧.٨  ٨٩١  ١١٣٩  ٩٩.٨  ٩٣٢٩٣  ٩٣١٨٦  ق النجف.م

  ٩٩.٠  ٣٠٦٢  ٣٠٣٣  ٩٧.٩  ٢٢٨٥  ٢٢٣٩  ١٠٢.١  ٧٧٧  ٧٩٤  یدریةالح. ن

  ١١٤.٠  ٥٦٠  ٦٣٩  ١١٣.٤  ٤٣٢  ٤٩٠  ١١٦.٤  ١٢٨  ١٤٩  الشبكة.ن

  ٩٨.٧  ٣٠٣٨٥  ٢٩٩٩٤  ٩٩.٤  ٦٦٧٦  ٦٦٤١  ٩٨.٤  ٢٣٧٠٩  ٢٣٣٥٣  ق الكوفة.م

  ٩٥.٥  ١٦٦٥٥  ١٥٩١٦  ٩٥.٦  ١٦٠١٣  ١٥٣١١  ٩٤.٢  ٦٤٢  ٦٠٥  العباسیة. ن

  ٩٦.٩  ٦٢٤٣  ٦٠٥٠  ٩٥.٦  ٤٩٩٤  ٤٧٩٣  ١٠٠.٦  ١٢٤٩  ١٢٥٧  الحریة.ن

  ٩٨.٤  ٣٧٠٦  ٣٦٥٠  -  -  -  ٩٨.٤  ٣٧٠٦  ٣٦٥٠  ق المناذرة.م

  ٩٦.٠  ١٠٩٨٥  ١٠٥٤٩  ٩٤.٥  ٨٢٦٦  ٧٨١٨  ١٠٠.٤  ٢٧١٩  ٢٧٣١  الحیرة.ن

  ٩٣.٥  ١٦٦٠١  ١٥٥٢٩  ٩٢.٤  ١١٥٥٩  ١٠٦٨٣  ٩٦.١  ٥٠٤٢  ٤٨٤٦  المشخاب.ن

  ٩٢.٨  ١٤٣١٨  ١٣٢٩٦  ٩٣.١  ١٣١٥٨  ١٢٢٥٩  ٨٩.٣  ١١٦٠  ١٠٣٧  القادسیة.ن

  ٩٨.١  ١٩٦٦٩٩  ١٩٢٩٨١  ٩٥.٤  ٦٤٢٧٤  ٦١٣٧٣  ٩٩.٣  ١٣٢٤٢٥  ١٣١٦٠٨  لنجفا.م

  ١٠٦.٢  ٥٨١٧٥٩٩  ٦١٨٢٨٩٨  ١٠٢.٤  ٢١٥١٠٩٤  ٢٢٠٣٣٤٩  ١٠٨.٥  ٣٦٦٦٥٠٥  ٣٩٧٩٥٤٩  العراق

  .٢٣، ص)٢٢(، جدول ١٩٧٧ سنة ، نتائج التعداد العام للسكانلإلحصاءجمھوریة العراق، وزارة التخطیط، الجھاز المركزي  -
 .٣٦، ص)٢/٤(، جدول ١٩٧٩ سنة المجموعة االحصائیة السنویة ق، وزارة التخطیط، الجھاز المركزي لالحصاء،جمھوریة العرا -
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  ) ٢( الملحق 
  ١٩٨٧العراق عام سكان محافظة النجف ولالبیئة  بحسبالتركیب النوعي ونسبة النوع 

الوحدات 
  االداریة

  المجموع  ریف  حضر
  نسبة النوع  اناث  ذكور  بة النوعنس  اناث  ذكور  نسبة النوع  اناث  ذكور

  ١٠٣.٢  ١٩٢٠٤٩  ١٥٦٩٦١  ٩٦.٧  ٢١٢٤  ٢٠٥٤  ١٠٣.٣  ١٤٩٩٢٥  ١٥٤٩٠٧  ق النجف.م
  ١٠٢.٥  ٥٦٦٩  ٨٥١٣  ١٠١.٨  ٣٥٢٣  ٣٥٨٨  ١٠٣.٧  ٢١٤٦  ٢٢٢٥  الحیدریة. ن

  ٩٥.٢  ١٩٤٣  ١٨٥٠  ٩٥.٢  ١٧٩٣  ١٧٠٧  ٩٥.٣  ١٥٠  ١٤٣  الشبكة.ن
  ١٠٢.٣  ٤٨٧٠١  ٤٩٨٦٨  ١٠٠.٦  ١٠٦١٥  ١٠٦٧٥  ١٠٢.٩  ٣٨٠٨٦  ٣٩١٩٣  ق الكوفة.م
  ٩٦.٥  ١٩٨٥٥  ١٩١٦٣  ٩٦.٤  ١٨٦٩٨  ١٨٠١٦  ٩٩.١  ١١٥٧  ١١٤٧  العباسیة. ن

  ٩٧.٣  ٦٦٣٦  ٦٤٦٠  ٩٧.٣  ٤٨٠٥  ٤٦٧٧  ٩٧.٤  ١٨٣١  ١٧٨٣  الحریة.ن
  ١٠٢.٥  ٦٦٣٩  ٦٨٠٥  -  -  -  ١٠٢.٥  ٦٦٣٩  ٦٨٠٥  ق المناذرة.م

  ٩٩.١  ١٦٦٨١  ١٦٥٤٦  ٩٨.٨  ١٢٦٣٥  ١٢٤٨٤  ١٠٠.٤  ٤٠٤٦  ٤٠٦٢  الحیرة.ن
  ١٠١.١  ٢٠١٧٧  ٢٠٤١٨  ٩٩.٣  ١٤٣٠٨  ١٤٢١٠  ١٠٥.٨  ٥٨٦٩  ٦٢٠٨  خابالمش.ن
  ١٠٠.١  ١٣٩١٠  ١٣٩٣٤  ١٠٠.١  ١٢٤٢٤  ١٢٤٣٨  ١٠٠.٧  ١٤٨٦  ١٤٩٦  القادسیة.ن
  ١٠١.٩  ٢٩٢٢٦٠  ٢٩٧٨١٨  ٩٨.٧  ٨٠٩٢٥  ٧٩٨٤٩  ١٠٣.١  ٢١١٣٣٥  ٢١٧٩٦٩  النجف.م

  ١٠٥.٧  ٧٩٣٩٣١٠  ٨٣٩٥٨٨٩  ١٠٠.٩  ٢٤٢١٧٤٤  ٢٤٤٤٤٨٦  ١٠٧.٨  ٥٥١٧٥٦٦  ٥٩٥١٤٠٣  العراق
  .٧٥، ص)٢٢(، جدول ١٩٨٧ سنةجمھوریة العراق، وزارة التخطیط، الجھاز المركزي لالحصاء، نتائج التعداد العام للسكان  -
 .٤٣، ص)٢/٩(، جدول ١٩٩٣ سنة المجموعة االحصائیة السنویة جمھوریة العراق، وزارة التخطیط، الجھاز المركزي لالحصاء، -
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  ) ٣( الملحق 
  ١٩٩٧العراق عام سكان محافظة النجف ولالبیئة  بحسبسبة النوع التركیب النوعي ون

  
الوحدات 
  االداریة

  المجموع  ریف  حضر
  نسبة النوع  اناث  ذكور  نسبة النوع  اناث  ذكور  نسبة النوع  اناث  ذكور

  ٩٧.٤  ١٩٧٧٤٠  ١٩٢٧٨٥  ٩٩.٩  ٤٥٢٠  ٤٥١٩  ٩٧.٤  ١٩٣٢٢٠  ١٨٨٢٦٦  ق النجف.م
  ١٠٠.٦  ١٠٩٦٩  ١١٠٤٢  ١٠٠.٤  ٧٨٥٤  ٧٨٨٩  ١٠١.٢  ٣١١٥  ٣١٥٣  الحیدریة. ن

  ٩٨.٨  ٢٧١  ٢٦٨  ٩٥.٢  ١٦٨  ١٦٠  ١٠٤.٨  ١٠٣  ١٠٨  الشبكة.ن
  ٩٨.٧  ٦٦٣٥٣  ٦٥٥٢٩  ١٠٠.٣  ١٧٠٩٩  ١٧١٥٧  ٩٨.٢  ٤٩٢٥٤  ٤٨٣٧٢  ق الكوفة.م
  ٩٦.٠  ٢٧٣٦٦  ٢٦٢٧٢  ٩٥.٤  ٢٥١٣٨  ٢٣٩٩١  ١٠٢.٣  ٢٢٢٨  ٢٢٨١  العباسیة. ن

  ٩٥.٥  ٩٦٤٠  ٩٢٠٨  ٩٤.٤  ٦٨١٤  ٦٤٣٧  ٩٨.٠  ٢٨٢٦  ٢٧٧١  الحریة.ن
  ٩٨.٧  ٣١٧٠  ٣١٣١٠  ٩٨.٩  ١٨٦٦٨  ١٨٤٦٩  ٩٨.٤  ١٣٠٤٢  ١٢٨٤١  ق المناذرة.م

  ٩٨.٨  ٢٩٥١٠  ٢٩١٥٨  ٩٧.٩  ٢١٠٢٥  ٢٠٥٩٠  ١٠٠.٩  ٨٤٨٥  ٨٥٦٨  المشخاب.ن
  ٩٦.٩  ١٨٢٣٢  ١٧٦٧٩  ٩٧.١  ١٦٥٥٢  ١٦٠٧٤  ٩٥.٥  ١٦٨٠  ١٦٠٥  القادسیة.ن
  ٩٧.٨  ٣٩١٧٩١  ٣٨٣٢٥١  ٩٧.٨  ١١٧٨٣٨  ١١٥٢٨٦  ٩٧.٨  ٢٧٣٩٥٣  ٢٦٧٩٦٥  النجف.م

  ٩٩.٣  ١١٠٥٨٩٩٢  ١٠٩٨٧٢٥٢  ٩٧.٥  ٣٥٣٢٤٥٤  ٣٤٤٤٧٤٢  ١٠٠.٢  ٧٥٢٦٥٣٨  ٧٥٤٢٥١٠  العراق
  .٧٦، ص)٢٢(، جدول ١٩٩٧ سنةجمھوریة العراق، وزارة التخطیط، الجھاز المركزي لالحصاء، نتائج التعداد العام للسكان  -
 .٥٠، ص)٢/٥(، جدول ٢٠٠٧ سنةتكنولوجیا المعلومات، المجموعة االحصائیة السنویة جمھوریة العراق، وزارة التخطیط والتعاون االنمائي، الجھاز المركزي لالحصاء و -

  
  
  
  
  
  
  

  
  



١٧٥ 
 

  ) ٤( الملحق 
  ١٩٧٧السكان في محافظة النجف والعراق لعام  وإجماليالفئات العمریة والبیئیة  بحسبتوزیع السكان 

  
  الفئات العمریة

  

 العراق  محافظة النجف

 اجمالي السكان ریف حضر  اجمالي السكان  ریف  حضر

  المجموع  اناث  ذكور  المجموع  اناث  ذكور  المجموع  اناث  ذكور  المجموع  اناث  ذكور  المجموع  اناث  ذكور  المجموع  اناث  ذكور

٢٢٨٢٧٢٨  ١١٠٨٦٧٠  ١١٧٤٠٥٨  ٨٩٥٤٦٣  ٤٣٣٠٢٦  ٤٦٢٤٣٧  ١٣٨٧٢٦٥  ٦٧٥٦٤٤  ٧١١٦٢١  ٧٣٨٩٩  ٣٦٠٥٧  ٣٧٨٤٢  ٢٥٠٨٧  ١٢٢٤٥  ١٢٨٤٢  ٤٨٨١٢  ٢٣٨١٢  ٢٥٠٠٠  ٤-٠  
٢٠٤٤٩٥٩  ٩٨١٣٨٧  ١٠٦٣٥٧٢  ٨٠٨٦٩٤  ٣٨١٠٣٧  ٤٢٧٦٥٧  ١٢٣٦٢٦٥  ٦٠٠٣٥٠  ٦٣٥٩١٥  ٧٠١٣٠  ٣٣٧١٣  ٣٦٤١٧  ٢٤٥٢٤  ١١٥٨٤  ١٢٩٤٠  ٤٥٦٠٦  ٢٢١٢٩  ٢٣٤٧٧  ٩-٥  
١٥٣٩٩٥٩  ٧٢٥٧٥٥  ٨١٤٢٠٤  ٥٤٠٨٧٨  ٢٥١٥١٣  ٢٨٩٣٦٥  ٩٩٩٠٨١  ٤٧٤٢٤٢  ٥٢٤٨٣٩  ٥٣٠٩٠  ٢٤٧٥١  ٢٨٣٣٩  ١٦٠٧١  ٧٢٩٨  ٨٧٧٣  ٣٧٠١٩  ١٧٤٥٣  ١٩٥٦٦  ١٤- ١٠  
١٠١٠٢٦١  ٥٢١٩٥٥  ٤٨٨٣٠٦  ٢٨٨٦٥٣  ١٦٨٦٨٥  ١١٩٩٦٨  ٧٢١٦٠٨  ٣٥٣٢٧٠  ٣٦٨٣٣٨  ٣٠٨٩٥  ١٦٧٨٢  ١٤١١٣  ٧٥٦٦  ٤٦٦٩  ٢٨٩٧  ٢٣٣١٩  ١٢١١٣  ١١٢١٦  ١٩- ١٥  
١١١٦٣٧٦  ٥١٤٠١٤  ٦٠٢٣٦٢  ٣٧٢٦٠١  ١٨٠٨٣٢  ١٩١٧٦٩  ٧٤٣٧٧٥  ٣٣٣١٨٢  ٤١٠٥٩٣  ٧٩٦٥٩  ١٦٢٩٧  ١٣٣٦٢  ٨٧٤٠  ٥١٠٢  ٣٦٣٨  ٢٠٩١٩  ١١١٩٥  ٩٧٢٤  ٢٤- ٢٠  
٨١٠٩٣٩  ٣٨٨١٤٦  ٤٢٢٧٩٣  ٢٧٦٩٢٦  ١٤١٦٨٩  ١٣٥٢٣٧  ٥٣٤٠١٣  ٢٤٦٤٥٧  ٢٨٧٥٥٦  ٢٥٢١٠  ١٣١٥٠  ١٢٠٦٠  ٧٨٥٢  ٤٣٠٤  ٣٥٤٨  ١٧٣٥٨  ٨٨٤٦  ٨٥١٢  ٢٩- ٢٥  
٦٠٤٠٨٤  ٢٨٦٠٤١  ٣١٨٠٤٣  ١٩٠٩٣٢  ١٠٠١٦٢  ٩٠٧٧٠  ٤١٣١٥٢  ١٨٥٨٧٩  ٢٢٧٢٧٣  ١٨٢٩٩  ٩٢٢٠  ٩٠٧٩  ٥٠٨٧  ٢٩٣٣  ٢١٥٤  ١٣٢١٢  ٦٢٨٧  ٦٩٢٥  ٣٤- ٣٠  
٤٩٥١٥٠  ٢٣٧٤٤٣  ٢٥٧٧٠٧  ١٥٥١٤٦  ٨١٢٦٧  ٧٣٨٧٩  ٣٤٠٠٠٤  ١٥٦١٧٩  ١٨٣٨٢٨  ١٤٣١٨  ٧٥٩٠  ٦٧٢٨  ٣٨٥٧  ٢٣٥٥  ١٥٠٢  ١٠٤٦١  ٥٢٣٥  ٥٢٢٦  ٣٩- ٣٥  
٣٧٩٠٣٧  ١٩٢٥٩٠  ١٨٦٤٤٧  ١٣٣٢٠٠  ٧٣٥٤٠  ٥٩٦٦٠  ٢٤٥٨٣٧  ١١٩٠٥٠  ١٢٦٧٨٧  ١١٧٩٨  ٦٦٥١  ٥١٤٧  ٣٧٤٤  ٢٢٢٩  ١٥١٥  ٨٠٥٤  ٤٤٢٢  ٣٦٣٢  ٤٤- ٤٠  
٤١٨٢٢٥  ٢٠٤١٦١  ٢١٤٠٦٤  ١٥٨٩١٣  ٧٧٤٠٣  ٨١٥١٠  ٢٥٩٣١٢  ١٢٦٧٥٨  ١٣٢٥٥٤  ١٣٣٧٢  ٦٧٥٥  ٦٦١٧  ٤٧٩٦  ٢٢٩٤  ٢٥٠٢  ٨٥٧٦  ٤٤٦١  ٤١١٥  ٤٩- ٤٥  
٣٢١١٢٣  ١٦٧٧٢٠  ١٥٣٤٠٣  ١٢٨٨٨١  ٦٧١٩٢  ٦١٦٨٩  ١٩٢٢٤٢  ١٠٠٥٢٨  ٩١٧١٤  ١١٢٢٣  ٦١٢٨  ٥٠٩٥  ٤٣٨٢  ٢٢٢٥  ٢١٥٢  ٦٨٤١  ٣٩٠٣  ٢٩٣٨  ٥٤- ٥٠  
٢٤٤٣٧٨  ١٢٢٧٧٦  ١٢١٦٠٢  ١٠٢٣٤٣  ٥٠٥٥٤  ٥١٧٨٩  ١٤٢٠٣٥  ٧٢٢٢٢  ٦٩٨١٣  ٩٢٩٤  ٤٦٥٠  ٢٦٤٤  ٣٦٢٦  ١٧١٤  ١٩١٢  ٥٦٦٨  ٢٩٣٦  ٢٧٣٢  ٥٩- ٥٥  
٢٢١٤٢٧  ١٠٨٣٧٤  ١١٣٠٥٣  ٩١٤٢٧  ٤٣١٧٥  ٤٨٢٥٢  ١٣٠٠٠٠  ٦٥١٩٩  ٦٤٨٠١  ٨٠٥٨  ٤٠٢٨  ٤٠٣٠  ٢٩٤٧  ١٤٢٤  ١٥٢٣  ٥١١١  ٢٦٠٤  ٢٥٠٧  ٦٤- ٦٠  
١٥٥٣٠١  ٧٤٢٩٧  ٨١٠٠٤  ٥٨٦٢٤  ٢٧١٠٧  ٣١٥١٧  ٩٦٦٧٧  ٤٧١٩٠  ٤٩٤٨٧  ٥٣٩٨  ٢٦٤٥  ٢٧٥٣  ١٧٧٥  ٨٥٧  ٩١٨  ٣٦٢٣  ١٧٨٨  ١٨٣٥  ٦٩- ٦٥  
١٢٤٦٤٣  ٦٥٠٣٦  ٥٩٦٠٧  ٤٨٣٦٤  ٢٤٢٩٤  ٢٤٠٧٠  ٧٦٢٧٩  ٤٠٧٤٢  ٣٥٥٣٧  ٤٦٧٦  ٢٥٤٢  ٢١٣٤  ١٥٧٣  ٨٥٣  ٧٢٠  ٣١٠٣  ١٦٨٩  ١٤١٤  ٧٤- ٧٠  
٩٦٤٦٩  ٥٢٩٤٧  ٤٣٥٢٢  ٤٢٧٠٧  ٢٣٠٤٥  ١٩٦٦٢  ٥٣٧٦٢  ٢٩٩٠٢  ٢٣٨٦٠  ٤١١٩  ٢٣٥٩  ١٧٦٠  ١٥٠٥  ٨٧٨  ٦٢٧  ٢٦١٤  ١٤٨١  ١١٣٣  ٧٩- ٧٥  
٤٢٤٩٧  ٢٢٤٦٨  ٢٠٠٢٩  ١٧٥٩٢  ٨٦٦٥  ٨٩٢٧  ٢٤٩٠٥  ١٣٨٠٣  ١١١٠٢  ١٨٧٧  ١١٠٤  ٧٧٣  ٧٠٨  ٤٢٠  ٢٨٨  ١١٦٩  ٦٨٤  ٤٨٥  ٨٤- ٨٠  
  ٥٨١٤٥  ٣١٤٦٠  ٢٦٦٨٥  ٢٧٩٦٢  ١٣٨٦٦  ١٤٠٩٦  ٣٠١٨٣  ١٧٥٩٤  ١٢٥٨٩  ٢٨٥٧  ١٦٩٧  ١١٦٠  ١٢٤٦  ٧١٨  ٥٢٨  ١٦١١  ٩٧٩  ٦٣٢  فاكثر ٨٥

  ٣٤٧٩٦  ١٢٣٥٩  ٢٢٤٣٧  ١٥١٣٧  ٤٠٤٢  ١١٠٩٥  ١٩٦٥٩  ٨٣١٧  ١١٣٤٢  ١٥٠٨  ٥٨٠  ٩٢٨  ٥٦١  ١٧٢  ٣٨٩  ٩٤٧  ٤٠٨  ٥٣٩  غیر مبین
  ١٢٠٠٠٤٩٧  ٥٨١٧٥٩٩  ٦١٨٢٨٩٨  ٤٣٥٤٤٤٣  ٢١٥١٠٩٤  ٢٢٠٣٣٤٩  ٧٦٤٦٠٥٤  ٣٦٦٦٥٠٥  ٣٩٧٩٥٤٩  ٣٨٩٦٨٠  ١٩٦٦٩٩  ١٩٢٩٨١  ١٢٥٦٤٧  ٦٤٢٧٤  ٦١٣٧٣  ٢٦٤٠٣٣  ١٣٢٤٢٥  ١٣١٦٠٨  المجموع

 .٢٤، ص)٢٣(، جدول ١٩٧٧جمھوریة العراق ، وزارة التخطیط ، الجھاز المركزي لالحصاء، نتائج التعداد العام للسكان سنة  -
 .٣٧، ص)٢/٥(، جدول ١٩٧٩، المجموعة السنویة سنة جمھوریة العراق ، وزارة التخطیط ، الجھاز المركزي لالحصاء -
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  ) ٥( الملحق 
  ١٩٨٧الفئات العمریة والبیئیة واجمالي السكان في محافظة النجف والعراق لعام  بحسبتوزیع السكان 

  
  

  الفئات العمریة
  

  العراق  محافظة النجف
  اجمالي السكان  ریف  حضر  اجمالي السكان  ریف  حضر

  المجموع  اناث  ذكور  المجموع  اناث  ذكور  المجموع  اناث  ذكور  المجموع  اناث  ذكور  المجموع  اناث  ذكور  عالمجمو  اناث  ذكور
٢٧٦٤٨٣٣  ١٣٤٨٧٥٧  ١٤١٦٠٧٦  ٩٢٠٩٤٣  ٤٤٧٠١٩  ٤٧٣٩٢٤  ١٨٤٣٨٩٠  ٩٠١٧٣٨  ٩٤٢١٥٢  ٩٦٤٨٧  ٤٦٨٢٧  ٤٩٦٦٠  ٢٨٢٨٨  ١٣٧١٧  ١٤٥٧١  ٦٨١٩٩  ٣٣١١٠  ٣٥٠٨٩  ٤-٠  
٢٤٦٨٢٥٠  ١٢٠٨٤١٦  ١٢٥٩٨٣٤  ٨٠١٩٠١  ٣٩١٧٩٩  ٤١٠١٠٢  ١٦٦٦٣٤٩  ٨١٦٦١٧  ٨٤٩٧٣٢  ٨٩٩٦٨  ٤٣٨٥٦  ٤٦١١٢  ٢٦٦٦٥  ١٣٠٠٨  ١٣٦٥٧  ٦٣٣٠٣  ٣٠٨٤٨  ٣٢٤٥٥  ٩-٥  
٢١٤٨٤٠٩  ١٠٤٦١٥٣  ١١٠٢٢٥٦  ٦٧٠٨٥٧  ٣٢٦٣٨٢  ٣٤٤٤٧٥  ١٤٧٧٥٥٢  ٧١٩٧٧١  ٧٥٧٧٨١  +٧٩٨٧٠  ٣٩١٩٩  ٤٠٦٧١  ٢٢٧١٥  ١١١٧٧  ١١٥٣٨  ٥٧١٥٥  ٢٨٠٢٢  ٢٩١٣٣  ١٤- ١٠  
١٩٠٩١١١  ٩١٢٣٢٤  ٩٩٦٧٨٧  ٥٨٠٢٠٦  ٢٧٦١٩٦  ٣٠٤٠١٠  ١٣٢٨٩٠٥  ٦٣٦١٢٨  ٦٩٢٧٧٧  ٧١٩٦٣  ٣٤٥٢٩  ٣٧٤٣٤  ٢٠٨٣٠  ٩٨٦٢  ١٠٩٦٨  ٥١١٣٣  ٢٤٦٦٧  ٢٦٤٦٦  ١٩- ١٥  
١٥١٤٠٢٢  ٧٠٧٩١٠  ٨٠٦١١٢  ٣٩٢٩١٠  ١٩٧٥٥٦  ١٩٥٣٥٤  ١١٢١١١٢  ٥١٠٣٥٤  ٦١٠٧٥٨  ٥٥٢١٦  ٢٦٦٠٤  ٢٨٦١٢  ١٢٧٩٢  ٦٢٥٣  ٦٥٣٩  ٤٢٤٢٤  ٢٠٣٥١  ٢٢٠٧٣  ٢٤- ٢٠  
١٠١٨٣٨١  ٤٨٧١٤٢  ٥٣١٢٣٩  ٢١٥٩٥٩  ١٢٢٩٨٨  ٩٢٩٧١  ٨٠٢٤٢٢  ٣٦٤١٥٤  ٤٣٨٢٦٨  ٣٢٩٤٨  ١٧٠٩٠  ١٥٨٥٨  ٦٠٦٠  ٣٨٤٩  ٢٢١١  ٢٦٨٨٨  ١٣٢٤١  ١٣٦٤٧  ٢٩- ٢٥  
١٠١٨٦٨٨  ٤٨٧٥٧٨  ٥٣١١١٠  ٢٧٠٢٢١  ١٣٨٦١٩  ١٣١٦٠٢  ٧٤٨٤٦٧  ٣٤٨٩٥٩  ٣٩٩٥٠٨  ٣٤٧٤٠  ١٧٦٠٨  ١٧١٣٢  ٨٠٤٢  ٤٤١٣  ٣٦٢٩  ٢٦٦٩٨  ١٣١٩٥  ١٣٥٠٣  ٣٤- ٣٠  
٧٤١٣٢٧  ٣٦٩٠٣٠  ٣٧٢٢٩٧  ٢٠٧٧٥٦  ١١١٤٦١  ٩٦٢٩٥  ٥٣٣٥٧١  ٢٥٧٥٦٩  ٢٧٦٠٠٢  ٢٧٠٤١  ١٣٨٥٠  ١٣١٩١  ٧١٤٥  ٣٩٦٧  ٣١٧٨  ١٩٨٩٦  ٩٨٨٣  ١٠٠١٣  ٣٩- ٣٥  
٥٦٠٨١٥  ٢٦٣٧٥٢  ٢٩٧٠٦٣  ١٤٧٤٠١  ٧٤٠٩٦  ٧٣٣٠٥  ٤١٣٤١٤  ١٨٩٦٥٦  ٢٢٣٧٥٨  ١٩٦٤٢  ٩٦٧٢  ٩٩٧٠  ٤٨٧٠  ٢٦٤٤  ٢٢٢٦  ١٤٧٧٢  ٧٠٢٨  ٧٧٤٤  ٤٤- ٤٠  
٤٥٧١٨٩  ٢١١٢٢١  ٢٤٥٩٦٨  ١١٦٢٥٦  ٥٥٩٦٦  ٦٠٢٩٠  ٣٤٠٩٣٣  ١٥٥٢٥٥  ١٨٥٦٧٨  ١٥٣٣٧  ٧٤٥٦  ٧٨٨١  ٣٥٧٦  ١٨٤٥  ١٧٣١  ١١٧٦١  ٥٦١١  ٦١٥٠  ٤٩- ٤٥  
٣٣٧٢١٤  ١٦٩٥٤١  ١٦٧٦٧٣  ٨٩٨٦٨  ٤٦٩٧٧  ٤٢٨٩١  ٢٤٧٣٤٦  ١٢٢٥٦٤  ١٢٤٧٨٢  ١٢٣٧٩  ٥٧٦٩  ٥٦١٠  ٣١٢٤  ١٦٩٢  ١٤٣٢  ٩٢٥٥  ٥٠٧٧  ٤١٧٨  ٥٤- ٥٠  
٣٥٥٩٦٨  ١٧٩٨٨١  ١٧٦٠٨٧  ١٠٢٠٨٢  ٥٢١٥٦  ٤٩٩٢٦  ٢٥٣٨٨٦  ١٢٧٧٢٥  ١٢٦١٦١  ١٢٣٩٥  ٦٥١٨  ٥٨٧٧  ٣٥٢٨  ١٨٠٣  ١٧٢٥  ٨٨٦٧  ٤٧١٥  ٤١٥٢  ٥٩- ٥٥  
٢٦٧٥٤٦  ١٤٧٠٦٦  ١٢٠٤٨٠  ٨٥١٥٩  ٤٦٥٠٩  ٣٨٦٥٠  ١٨٢٣٨٧  ١٠٠٥٥٧  ٨١٨٣٠  ١٠٠٧٨  ٥٨٠١  ٤٢٧٧  ٣٣٩٣  ١٨٢٩  ١٥٦٤  ٦٦٨٥  ٣٩٧٢  ٢٧١٣  ٦٤- ٦٠  
١٨٧٤٨٠  ٩٨٢٠٥  ٨٩٢٧٥  ٦٤٩٨٣  ٣٢٧١٧  ٣٢٢٦٦  ١٢٢٤٩٧  ٦٥٤٨٨  ٥٧٠٠٩  ٧٦٣٧  ٣٩٠٦  ٣٧٣١  ٢٧٠٦  ١٢٢٩  ١٤٧٧  ٤٩٣١  ٢٦٧٧  ٢٢٥٤  ٦٩- ٦٥  
١٥٧٣١٥  ٨٠٠٥٦  ٧٧٢٥٩  ٥٤٥٨٥  ٢٦٢٧٢  ٢٨٣١٣  ١٠٢٧٣٠  ٥٣٧٨٤  ٤٨٩٤٦  ٦٦٣٧  ٣٢٩٦  ٣٣٤١  ٢٠٥٧  ٩٦٨  ١٠٨٩  ٤٥٨٠  ٢٣٢٨  ٢٢٥٢  ٧٤- ٧٠  
٩٢٥٥٢  ٤٥٨٥٣  ٤٦٦٩٩  ٢٩٧٧٠  ١٣٨٩٨  ١٥٨٧٢  ٦٢٧٨٢  ٣١٩٥٥  ٣٠٨٢٧  ٣٦٥٣  ١٧٩٤  ١٨٥٩  ١١٠٠  ٥٢٧  ٥٧٣  ٢٥٥٣  ١٢٦٧  ١٢٨٦  ٧٩- ٧٥  
٦٣٧٦٨  ٣٤٨١٣  ٢٨٩٥٥  ٢١١٢٧  ١٠٩٢٩  ١٠١٩٨  ٤٢٦٤١  ٢٣٨٨٤  ١٨٧٥٧  ٢٧٧٩  ١٥٤٧  ١٢٣٢  ٨٧٧  ٤٨٠  ٣٩٧  ١٩٠٢  ١٠٦٧  ٨٣٥  ٨٤- ٨٠  
  ٦٥٥٤٢  ٣٧٩٠٠  ٢٧٦٤٢  ٢٥٩٥٩  ١٤٥٤٧  ١١٤١٢  ٣٩٥٨٣  ٢٣٣٥٣  ١٦٢٣٠  ٣٢١٧  ١٩٧٧  ١٢٤٠  ١٢٥٣  ٧٧٤  ٤٧٩  ١٩٦٤  ١٢٠٣  ٧٦١  فاكثر ٨٥

  ٢٠٦٧٨٩  ١٠٣٧١٢  ١٠٣٠٧٧  ٦٨٢٨٧  ٣٥٦٥٧  ٣٢٦٣٠  ١٣٨٥٠٢  ٦٨٠٥٥  ٧٠٤٤٧  ٨٠٩١  ٣٩٦١  ٤١٣٠  ١٧٥٣  ٨٨٨  ٨٦٥  ٦٣٣٨  ٣٠٧٣  ٣٢٦٥  غیر مبین
  ١٦٣٣٥١٩٩  ٧٩٣٩٣١٠  ٨٣٩٥٨٨٩  ٤٨٦٦٢٣٠  ٢٤٢١٧٤٤  ٢٤٤٤٤٨٦  ١١٤٦٨٩٦٩  ٥٥١٧٥٦٦  ٥٩٥١٤٠٣  ٥٩٠٠٧٨  ٢٩٢٢٦٠  ٢٩٧٨١٨  ١٦٠٧٧٤  ٨٠٩٢٥  ٧٩٨٤٩  ٤٢٩٣٠٤  ٢١١٣٣٥  ٢١٧٩٦٩  المجموع

  .٧٣، ص)٢١(، جدول ١٩٨٧جمھوریة العراق، وزارة التخطیط، الجھاز المركزي لالحصاء، نتائج التعداد العام للسكان سنة  -
 .٤١، ص)٢/٧(، جدول ١٩٩٣زي لالحصاء، المجموعة االحصائیة السنویة سنة جمھوریة العراق، وزارة التخطیط، الجھاز المرك -
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  )٦ (الملحق 
  ١٩٩٧ة واجمالي السكان في محافظة النجف والعراق لعام الفئات العمریة والبیئ بحسبلسكان توزیع ا

  
  

الفئات 
  العمریة

  العراق  محافظة النجف

  اجمالي السكان  ریف  حضر  اجمالي السكان  ریف  حضر

  المجموع  اناث  ذكور  المجموع  اناث  ذكور  المجموع  اناث  ذكور  المجموع  اناث  ذكور  المجموع  اناث  ذكور  المجموع  اناث  ذكور

٣٧٦٩٥٧٠  ١٨٦٢٢٤٨  ١٩٠٧٣٢٢  ١٣٦٨٤٦٩  ٦٧٦٥٤٨  ٦٩١٩٢١  ٢٤٠١١٠١  ١١٨٥٧٠٠  ١٢١٥٤٠١  ١٣١٦٥٤  ٦٤٠٣٢  ٦٦٨٢٢  ٤٤٣٤٦  ٢١٦٩١  ٢٢٦٥٥  ٨٧٣٠٨  ٤٣١٤١  ٤٤١٦٧  ٤ -٠  

٣٣١٥٢٠٦  ١٦٢٧٠٧٦  ١٦٨٨١٣٠  ١١٠٨٧٦٤  ٥٤٢٦٥٣  ٥٦٦١١١  ٢٢٠٦٤٤٢  ١٠٨٤٤٢٣  ١١٢٢٠١٩  ١١٣٢٠١  ٥٥٣٧٧  ٥٧٨٢٤  ٣٤٣١٤  ١٦٥٦٧  ١٧٧٤٧  ٧٨٨٨٧  ٣٨٨١٠  ٤٠٠٧٧  ٩ -٥  
٢٧٨٤٩٩٦  ١٣٦٣٣١٣  ١٤٢١٦٨٣  ٩١٥٢٢١  ٤٤٦٧٨٧  ٤٦٨٤٣٤  ١٨٦٩٧٧٥  ٩١٦٥٢٦  ٩٥٣٢٤٩  ٩٦١٥١  ٤٦٨٩٣  ٤٩٢٥٨  ٢٩٤٨٩  ١٤٢٥٣  ١٥٢٣٦  ٦٦٦٦٢  ٣٢٦٤٠  ٣٤٠٢٢  ١٤ - ١٠  

٢٥٣٣٩١١  ١٢٤٣٥٢٥  ١٢٩٠٣٨٦  ٨٠٧٤٩٧  ٣٩٨٦٨٧  ٤٠٨٨١٠  ١٧٢٦٤١٤  ٨٤٤٨٣٨  ٨٨١٥٧٦  ٩٠٨١٣  ٤٤٨١٥  ٤٥٩٩٨  ٢٧٧٣٣  ١٣٨٢٦  ١٣٩٠٧  ٦٣٠٨٠  ٣٠٩٨٩  ٣٢٠٩١  ١٩ - ١٥  
٢٠٤٢٦٧١  ١٠٢٥٨٠٤  ١٠١٦٨٦٧  ٦٢٦٦٤٤  ٣٢١١٩٤  ٣٠٥٤٥٠  ١٤١٦٠٢٧  ٧٠٤٦١٠  ٧١١٤١٧  ٧٢٩٢٩  ٣٧٦٦٩  ٣٥٢٦٠  ٢٢٣٤٢  ١١٦٧٦  ١٠٦٦٦  ٥٠٥٨٧  ٢٥٩٩٣  ٢٤٥٩٤  ٢٤ - ٢٠  

١٧٢٠١٩٣  ٨٧٢٨١٠  ٨٤٧٣٨٣  ٥٢٥١٤١  ٢٦٧٦٨٩  ٢٥٧٤٥٢  ١١٩٥٠٥٢  ٦٠٥١٢١  ٥٨٩٩٣١  ٦٦٦٣٤  ٣٣٥٧٤  ٣٣٠٦٠  ٢٠٣٤١  ١٠٠٧٢  ١٠٢٦٩  ٤٦٢٩٣  ٢٣٥٠٢  ٢٢٧٩١  ٢٩ - ٢٥  
١٣٨٧٦٥٠  ٧٠٨٤٣٩  ٦٧٩٢١١  ٣٨١٩٧٥  ٢٠٠٦٢٢  ١٨١٣٥٣  ١٠٠٥٦٧٥  ٥٠٧٨١٧  ٤٩٧٨٥٨  ٤٨٤٩٥  ٢٤٨٦٤  ٢٣٦٣١  ١٢٤١٤  ٦٢٩٥  ٦١١٩  ٣٦٠٨١  ١٨٥٦٩  ١٧٥١٢  ٣٤ - ٣٠  

٨٩٧٩٣٣  ٤٨٤٩٩٣  ٤١٢٩٤٠  ٢١٢٩٣٣  ١٢٦٣٨٩  ٨٦٥٤٤  ٦٨٥٠٠٠  ٣٥٨٦٠٤  ٣٢٦٣٩٦  ٢٨٢٦٩  ١٦١٧٥  ١٢٠٩٤  ٦٠٥٥  ٣٨٧٦  ٢١٧٩  ٢٢٢١٤  ١٢٢٩٩  ٩٩١٥  ٣٩ - ٣٥  
٨٨١٨٣٨  ٤٥٣٤٢٥  ٤٢٨٤١٣  ٢٤٢٧٤٣  ١٣٠٣٩٢  ١١٢٣٥١  ٦٣٩٠٩٥  ٣٢٣٠٣٣  ٣١٦٠٦٢  ٣١٣٢٣  ١٦٤٥٢  ١٤٨٧١  ٨٠٣٢  ٤٤٣١  ٣٦٠١  ٢٣٢٩١  ١٢٠٢١  ١١٢٧٠  ٤٤ - ٤٠  

٦٧٦٠٤٧  ٣٤٩٣٨١  ٣٢٦٦٦٦  ١٩٣٧٥٩  ١٠٥٧٦٢  ٨٧٩٩٧  ٤٨٢٢٨٨  ٢٤٣١١٩  ٢٣٨٦٦٩  ٢٥٢٦٩  ١٣١٠٥  ١٢١٦٤  ٧٣٠١  ٣٩٤٧  ٣٣٥٤  ١٧٩٦٨  ٩١٥٨  ٨٨١٠  ٤٩ - ٤٥  

٥١٩١٩٢  ٢٥٥٩٥٥  ٢٦٣٢٣٧  ١٣٨٠٦١  ٧١٤٣٧  ٦٦٦٢٤  ٣٨١١٣١  ١٨٤٥١٨  ١٩٦٦١٣  ١٧٦٦٤  ٨٨٤٥  ٨٨١٩  ٤٦٨٣  ٢٥٢٥  ٢١٥٨  ١٢٩٨١  ٦٣٢٠  ٦٦٦١  ٥٤ - ٥٠  

٤٢٣١٥٨  ٢٠٨٥٩٧  ٢١٤٥٦١  ١٠٧٧٨٨  ٥٥٠٥٨  ٥٢٧٣٠  ٣١٥٣٧٠  ١٥٣٥٣٩  ١٦١٨٣١  ١٣٠١٧  ٦٧٢٥  ٦٢٩٢  ٣٢٤٨  ١٧٤٥  ١٥٠٣  ٩٧٦٩  ٤٩٨٠  ٤٧٨٩  ٥٩ - ٥٥  
٢٩٠٨٤٣  ١٥٦٣١٦  ١٣٤٥٢٧  ٧٨٩٢١  ٤٣٤١٣  ٣٥٥٠٨  ٢١١٩٢٢  ١١٢٩٠٣  ٩٩٠١٩  ٩٧٢٥  ٥٥٠٣  ٤٢٢٢  ٢٧١١  ١٥٢٨  ١١٨٣  ٧٠١٤  ٣٩٧٥  ٣٠٣٩  ٦٤ - ٦٠  

٢٦٩٧٩٤  ١٤٦٦٥٨  ١٢٣١٣٦  ٨١٠٣٨  ٤٣٧٣٣  ٣٧٣٠٥  ١٨٨٧٥٦  ١٠٢٩٢٥  ٨٥٨٣١  ٩٨٣٤  ٥٤٥٧  ٤٣٧٧  ٣٠٦٢  ١٦١٥  ١٤٤٧  ٦٧٧٢  ٣٨٤٢  ٢٩٣٠  ٦٩ - ٦٥  
١٩٢٦٢٩  ١١٠٨١١  ٨١٨١٨  ٦٤٥٩٥  ٣٥٩٥٢  ٢٨٦٤٣  ١٢٨٠٣٤  ٧٤٨٥٩  ٥٣١٧٥  ٩٥٢٤  ٤٤٩٤  ٣٠٣٠  ٢٦٤٠  ١٤٦٠  ١١٨٠  ٤٨٨٤  ٣٠٣٤  ١٨٥٠  ٧٤ - ٧٠  

١٢٣٧٥٩  ٦٨٧٧٥  ٥٤٩٨٤  ٤٤٥٩٣  ٢٣٣٩٢  ٢١٢٠١  ٧٩١٦٦  ٤٥٣٨٣  ٣٣٧٨٣  ٥٢٣٢  ٢٨٦٢  ٢٣٧٠  ١٩٢٧  ٩٥٨  ٩٦٩  ٣٣٠٥  ١٩٠٤  ١٤٠١  ٧٩ - ٧٥  
٨٣٨٥٦  ٤٥٧١٩  ٣٨١٣٧  ٣٠٤٩٠  ١٥٦٠٢  ١٤٨٨٨  ٥٣٣٦٦  ٣٠١١٧  ٢٣٢٤٩  ٣٤١٧  ١٨٤٦  ١٥٧١  ١٢٠٨  ٦١٥  ٥٩٣  ٢٢٠٩  ١٢٣١  ٩٧٨  ٨٤ - ٨٠  

  ٧٨٣٤٠  ٤٦٣٨٩  ٣١٩٥١  ٢٩٨٧٩  ١٧٠٤٧  ١٢٨٣٢  ٤٨٤٦١  ٢٩٣٤٢  ١٩١١٩  ٣٣٠٠  ١٩٨٤  ١٣١٦  ١١٣٩  ٦٧٧  ٤٦٢  ٢١٦١  ١٣٠٧  ٨٥٤  فاكثر ٨٥
  ٥٤٦٥٨  ٢٨٧٥٨  ٢٥٩٠٠  ١٨٦٨٥  ١٠٠٩٧  ٨٥٨٨  ٣٥٩٧٣  ١٨٦٦١  ١٧٣١٢  ٥٩١  ٣١٩  ٢٧٢  ١٣٩  ٨١  ٥٨  ٤٥٢  ٢٣٨  ٢١٤  غیر مبین
  ٢٢٠٤٦٢٤٤  ١١٠٥٨٩٩٢  ١٠٩٨٧٢٥٢  ٦٩٧٧١٩٦  ٣٥٣٢٤٥٤  ٣٤٤٤٧٤٢  ١٥٠٦٩٠٤٨  ٧٥٢٦٥٣٨  ٧٥٤٢٥١٠  ٧٧٥٠٤٢  ٣٩١٧٩١  ٣٨٣٢٥١  ٢٣٣١٢٤  ١١٧٨٣٨  ١١٥٢٨٦  ٥٤١٩١٨  ٢٧٣٩٥٣  ٢٦٧٩٦٥  المجموع

 .٧٥، ص)٢١(، جدول ١٩٩٧جمھوریة العراق، وزارة التخطیط، الجھاز المركزي لالحصاء، نتائج التعداد العام للسكان سنة  -
 .٤٩، ص)٢/٤(، جدول ٢٠٠٧سنویة سنة از المركزي لالحصاء وتكنولوجیا المعلومات، المجموعة االحصائیة الجمھوریة العراق، وزارة التخطیط والتعاون االنمائي، الجھ -
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  )٧(الملحق 
  ١٩٧٧الفئات العمریة والبیئة والوحدات االداریة في محافظة النجف عام  بحسبتوزیع السكان 

الفئات 
  العمریة

  الشبكة. ن  الحیدریة. ن  النجف. ق. م
  حضر  السكان إجمالي  ریف  حضر  السكان يإجمال  ریف  حضر

  
  اجمالي السكان  ریف

  مجموع  اناث  ذكور  مجموع  إناث  ذكور  مجموع  إناث  ذكور
١٦٤  ٧٥  ٨٩  ١٢٢  ٤٢  ١٢٣٠  ٦٠٨  ٦٢٢  ٩٣٢  ٢٩٨  ٣٦٦١٠  ١٧٨٤٢  ١٨٧٦٨  ٣٨١  ٣٦٢٢٩  ٤-٠  
١٩٠  ٨٨  ١٠٢  ١٥١  ٣٩  ٩٤٨  ٤٥٩  ٤٨٩  ٧٠٣  ٢٤٥  ٣٤٧٠٤  ١٦٦٨٤  ١٨٠٢٠  ٣١٧  ٣٤٣٨٧  ٩-٥  
١٦٧  ٧٤  ٩٣  ١٢٨  ٣٩  ٧٩١  ٣٨٨  ٤٠٣  ٥٩٠  ٢٠١  ٢٧٦٥٣  ١٢٨٦٠  ١٤٧٩٣  ٢٨٨  ٢٧٣٦٥  ١٤-١٠  
١٦٠  ٧٧  ٨٣  ١١٧  ٤٣  ٦٩٩  ٣٦٦  ٣٣٣  ٥٦٠  ١٨٩  ١٤٤١٩  ٧٧٠٣  ٦٧١٦  ٢٠٢  ١٤٢١٧  ١٩-١٥  
٩٤  ٤٤  ٥٠  ٦٤  ٣٠  ٥٦٣  ٢٩١  ٢٧٢  ٤١٣  ١٥٠  ١٣٦٨٠  ٧٥٢٢  ٦١٥٨  ١٦٨  ١٣٥١٢  ٢٤-٢٠  
٥٧  ٢٨  ٢٩  ٤١  ١٦  ٤٨٩  ٢٤٣  ٢٤٦  ٣٦٧  ١٢٣  ١٠٨٨٤  ٥٥٧٨  ٥٣٠٦  ١٦٤  ١٠٧٢٠  ٢٩-٢٥  
٥٢  ٢٧  ٢٥  ٣٩  ١٣  ٣٢٥  ١٦٥  ١٦٠  ٢٤٠  ٨٥  ٨٢٧٧  ٣٦٨٥  ٤٥٩٢  ١٠٤  ٨١٧٣  ٣٤-٣٠  
٦٦  ٣١  ٣٥  ٥٩  ٧  ١٧٣  ١٠٦  ٦٧  ١١٧  ٥٦  ٧٣٧١  ٣٥٣٠  ٣٨٤١  ٥١  ٧٣٢٠  ٣٩-٣٥  
٣٠  ١٢  ١٨  ١٧  ١٣  ٢٢٧  ١٢٣  ١٠٤  ١٦٢  ٦٥  ٤٧٦٩  ٢٧١٠  ٢٠٥٩  ٦٨  ٤٧٠١  ٤٤-٤٠  
٤٦  ٢٣  ٢٣  ٣٦  ١٠  ١٦٧  ٨٧  ٨٠  ١٢٥  ٤٢  ٦٠٢٨  ٣١٩٢  ٢٨٣٦  ٦٢  ٥٩٦٦  ٤٩-٤٥  
٣٨  ١٩  ١٩  ٣٥  ٣  ١٠٤  ٥١  ٥٣  ٧٤  ٣٠  ٥٠٥١  ٣٠٢٦  ٢٠٢٥  ٤٧  ٥٠٠٤  ٥٤-٥٠  
٥٣  ٢٥  ٢٨  ٤٧  ٦  ٧٤  ٤١  ٣٢  ٤٩  ٢٥  ٤٤٠٧  ٢٢٩٤  ٢١١٣  ٣٦  ٤٣٧١  ٥٩-٥٥  
٢٣  ١٠  ١٣  ١٧  ٦  ٥٣  ٣٠  ٢٣  ٣٩  ١٤  ٤١٥٣  ٢٠٦٥  ٢٠٨٨  ٢١  ٤١٣٢  ٦٤-٦٠  
٣٢  ١٥  ١٧  ٢٩  ٣  ٥٥  ٢٦  ٢٩  ٤٦  ١٩  ٢٦٩٠  ١٢٤٥  ١٤٤٥  ٢٢  ٢٦٦٨  ٦٩-٦٥  
١٣  ٦  ٧  ١١  ٢  ٥٧  ٣١  ٢٦  ٤٥  ١٢  ٢٤٧٢  ١٣٠٩  ١١٦٣  ١٧  ٢٤٥٥  ٧٤-٧٠  
٤  ٢  ٢  ٢  ٢  ٣٣  ١٠  ١٧  ٢٥  ٨  ٢١٧٠  ١٢٣٠  ٩٤٠  ١٤  ٢١٥٦  ٧٩-٧٥  
٧  ٣  ٤  ٥  ٢  ٢٤  ٩  ١٤  ١٨  ٦  ٨٨٦  ٥٢٣  ٣٦٣  ١٠  ٨٧٦  ٨٤-٨٠  
  ٣  ١  ٢  ٢  ١  ١٨  ١٠  ٨  ١٥  ٣  ١٣٣٥  ٨٠٤  ٥٣١  ٨  ١٣٢٧  فاكثر ٨٥

  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٦٥  ١١  ٥٤  ٤  ١  ٩٥٠  ٣٨٢  ٥٦٨  ٥٠  ٩٠٠  غیر مبین
  ١١٩٩  ٥٦٠  ٦٣٩  ٩٢٢  ٢٧٧  ٦٠٩٥  ٣٠٦٢  ٣٠٣٣  ٤٥٢٤  ١٥٧١  ١٨٨٥٠٩  ٩٤١٨٤  ٩٤٣٢٥  ٢٠٣٠  ١٨٦٤٧٩  المجموع



١٧٩ 
 

  

  

الفئات 
  العمریة

  الحریة. ن  العباسیة. ن  الكوفة. ق. م
  حضر  اجمالي السكان  ریف  حضر  لي السكاناجما  ریف  حضر

  
  اجمالي السكان  ریف

  مجموع  اناث  ذكور  مجموع  اناث  ذكور  مجموع  اناث  ذكور
٢٣١٦  ١١٣٩  ١١٧٧  ١٨٧٧  ٤٣٩  ٦٨٣٩  ٢٦٨٢  ٤١٥٤  ٦٦٠٦  ٢٣٣  ٩٨٧٦  ٤٧٥٢  ٥١٢٤  ٢٤٤٦  ٧٤٣٠  ٤-٠  
١٩٨٤  ٨٦٢  ١١٢٢  ١٦١٧  ٣٦٧  ٥٠٤٢  ٢٣٣٤  ٢٧٠٨  ٤٨٥١  ١٩١  ٩٠٢٧  ٤٦٣٧  ٤٣٩٠  ٢٤٠٩  ٦٦١٨  ٩-٥  
١٤٨٠  ٧٣٠  ٧٥٠  ١١٨٠  ٣٠٠  ٤٠٥٨  ١٩٣٤  ٢١٢٤  ٣٨٩٦  ١٦٢  ٧٥٦٢  ٣٧١٧  ٣٨٤٥  ١٧٧٩  ٥٧٨٣  ١٤-١٠  
١٠١٥  ٧٢٢  ٢٩٣  ٧٢٢  ٢٩٣  ٣٣٤٠  ١٩٤١  ١٣٩٩  ٣١٨٠  ١٦٠  ٦٣٠٤  ٣١١٤  ٣١٩٠  ٨٠٨  ٥٤٩٦  ١٩-١٥  
١١٥٢  ٥٤١  ٦١١  ٩٠٨  ٢٤٤  ٢١٧٤  ١٦٨٠  ٤٩٤  ٢٠٦٨  ١٠٦  ٥٧٧٤  ٢٩١٥  ٢٨٥٩  ١٢٣٣  ٤٥٤١  ٢٤-٢٠  
٩٥٢  ٥٧٠  ٣٨٢  ٧٣٠  ٢٢٢  ١٧٠١  ٩٥٨  ٧٤٣  ١٦٠٧  ٩٤  ٥٣٣٩  ٢٦٠١  ٢٧٣٨  ١٣٠٥  ٤٠٣٤  ٢٩-٢٥  
٦٦٦  ٣٣٩  ٣٢٧  ٤٩٨  ١٦٨  ١٥١٧  ٧٨٩  ٧٢٨  ١٤٣٥  ٨٢  ٣٧٥٣  ٢٠٣٦  ١٧١٧  ٥٥٧  ٣١٩٦  ٣٤-٣٠  
٣٠٠  ١٨٩  ١١١  ٢١٤  ٨٦  ٧٩٩  ٥١٤  ٢٨٥  ٧٥١  ٤٨  ٢٤٢٩  ١٣٥٠  ١٠٧٩  ٤٤٦  ١٩٨٣  ٣٩-٣٥  
٣٥٥  ٢٠٦  ١٤٨  ٢٦٨  ٨٧  ١٠٦١  ٦١٢  ٤٤٩  ١٠٠٢  ٥٩  ٢٧٠٦  ١٤٠١  ١٣٠٥  ٥٨٧  ٢١١٩  ٤٤-٤٠  
٥٣٨  ٣٥٣  ١٨٥  ٤٥٣  ٨٥  ١٢٠٠  ٥٣٣  ٦٦٧  ١١٦٢  ٣٨  ١٩٢٧  ١٠١٩  ٩٠٨  ٣٣٦  ١٥٩١  ٤٩-٤٥  
٥٥٨  ١٣٤  ٤٢٤  ٥٠٠  ٥٨  ١٥٨٠  ٨٩٩  ٦٠١  ١٥٥٦  ٢٤  ١٤٢٤  ٦٩٢  ٧٣٢  ٢٥٨  ١١٦٦  ٥٤-٥٠  
١٦٥  ٧٥  ٩٠  ١٢٩  ٣٦  ١١٩٧  ٧٠٠  ٤٩٧  ١١٨٤  ١٣  ١٢٦٥  ٤٩٤  ٧٧١  ٤٤٧  ٨١٨  ٥٩-٥٥  
٢٨٠  ١٠٢  ١٧٨  ٢٤٢  ٣٨  ٤٢٦  ١٨٠  ٢٤٦  ٤١٨  ٨  ٧٢٤  ٤١٥  ٣٠٩  ١٢٣  ٦٠١  ٦٤-٦٠  
١٤٢  ٦٥  ٧٧  ١١٧  ٢٥  ٣٤٥  ١٨٢  ١٦٣  ٣٣٧  ٨  ٧٠٢  ٣٩٠  ٣١٢  ١٢٠  ٥٨٢  ٦٩-٦٥  
١١٥  ٦٧  ٤٨  ٩٤  ٢١  ٣٧٤  ٢١١  ١٦٣  ٣٦٥  ٩  ٥٢١  ٣١٦  ٢٠٥  ١٢٣  ٣٩٨  ٧٤-٧٠  
١٢٥  ٦٧  ٥٨  ١١٠  ١٥  ٢٩٣  ١٥٥  ١٣٨  ٢٨٨  ٥  ٣٧٢  ٢٠٠  ١٧٣  ٨٧  ٢٨٦  ٧٩-٧٥  
٥٦  ٣٦  ٢٠  ٤٤  ١٢  ١٢٣  ٩٢  ٣١  ١١٨  ٥  ٢٦٦  ١٤٣  ١٢٣  ٧١  ١٩٥  ٨٤-٨٠  
  ٧٠  ٣٣  ٣٧  ٦٠  ١٠  ٣٦٧  ٢١٣  ١٥٤  ٣٦٥  ٢  ٣٠٢  ١٥١  ١٥١  ١٠٧  ١٩٥  فاكثر ٨٥

  ٢٤  ١٢  ١٢  ٢٤  ٠  ١٣٥  ٤٣  ٩٢  ١٣٥  ٠  ١٠٥  ٤٢  ٦٣  ٧٥  ٣٠  غیر مبین
  ١٢٢٩٣  ٦٢٤٣  ٦٠٥٠  ٩٧٨٧  ٢٥٠٦  ٣٢٥٧١  ١١٦٦٥٥  ١٥٩١٦  ٣١٣٢٤  ١٢٤٧  ٦٠٣٧٩  ٣٠٣٨٥  ٢٩٩٩٤  ١٣٣١٧  ٤٧٠٦٢  المجموع
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الفئات 
  العمریة

  العباسیة. ن  المشخاب. ن  ةالمناذر. ق. م
  حضر  اجمالي السكان  ریف  حضر  اجمالي السكان  ریف  حضر

  
  اجمالي السكان  ریف

  مجموع  اناث  ذكور  مجموع  اناث  ذكور  مجموع  اناث  ذكور
٥٠٧١  ٢٨١٣  ٢٢٥٨  ٤٦٧٩  ٣٩٢  ٥٣٥٨  ٢٤٦٧  ٢٨٩١  ٣٧٧٢  ١٥٨٦  ١٢٥٥  ٥٦٢  ٦٩٣  ٠  ١٢٥٥  ٤-٠  
٤٠٨٩  ١٩٢٦  ٢١٦٣  ٣٧٥٤  ٣٣٥  ٤٣٧٦  ٢٢٧٧  ٢٠٩٩  ٢٩٠٠  ١٤٧٦  ١٠٨٥  ٥٧٤  ٥١١  ٠  ١٠٨٥  ٩-٥  
٣٣٧١  ١٦٢٤  ١٧٤٧  ٣٠٨٠  ٢٩١  ٤١١٥  ١٩٥٧  ٢١٥٨  ٢٩٢١  ١١٩٤  ٩٦٨  ٤٤٨  ٥٢٠  ٠  ٩٦٨  ١٤-١٠  
٢٩٨٨  ١٥١٣  ١٤٧٥  ٢٦٩٩  ٢٨٩  ٢٦٥٣  ١٣٩٦  ١٢٥٧  ١٤٩٢  ١١٦١  ٨٢٦  ٤٣٨  ٣٨٨  ٠  ٨٢٦  ١٩-١٥  
٢٥٨٢  ١٣٥٣  ١٢٢٩  ٢٣٨٧  ١٩٥  ٣٠٦٩  ١٥٥٧  ١٥١٢  ٢١٠١  ٩٦٨  ٦٨٦  ٣٣٩  ٣٤٧  ٠  ٦٨٦  ٢٤-٢٠  
٢٠٩٣  ٩٣٥  ١١٥٨  ١٩١٨  ١٧٥  ٢٩٠١  ١٤٨٧  ١٤١٤  ١٩٩٣  ٩٠٨  ٩٠٦  ٣١٤  ٢٩٥  ٠  ٦٠٩  ٢٩-٢٥  
١٠٢٣  ٦٢١  ٤٠٢  ٩٠٥  ١١٨  ٢٣٥٢  ١٣٧٥  ٩٧٧  ١٧٨٥  ٥٦٧  ٤٧٥  ٢٥١  ٢٢٤  ٠  ٤٧٥  ٣٤-٣٠  
٧١٩  ٤٧٣  ٢٤٦  ٦٣٨  ٨١  ٩٣٨  ٥٩٠  ٣٤٨  ٥٣٨  ٤٠٠  ٢٩٢  ١٦٧  ١٢٥  ٠  ٢٩٢  ٣٩-٣٥  
٨١٠  ٥٢١  ٢٨٩  ٧٣٣  ٧٧  ١٢١٢  ٦٥٠  ٤٦٢  ٦٦٦  ٤٤٦  ٢٨٠  ١٥٦  ١٢٤  ٠  ٢٨٠  ٤٤-٤٠  
١١١٣  ٥٩٥  ٥١٨  ١٠٤٤  ٦٩  ١٥٨٦  ٥٦٩  ١٠١٧  ١٢٤١  ٣٤٥  ٢٤٩  ١٢٣  ١٢٦  ٠  ٢٤٩  ٤٩-٤٥  
٩٧٢  ٤٢٩  ٥٤٣  ٩٢٣  ٤٩  ٨٥٧  ٥٦١  ٢٩٦  ٦٤٣  ٢١٤  ١٥٩  ٧٠  ٨٩  ٠  ١٥٩  ٥٤-٥٠  
٦٧٢  ٢٨٤  ٣٨٨  ٦٣٨  ٣٤  ٤٥٥  ٢٥٥  ٢٠٠  ٣١٣  ١٤٢  ١٢٨  ٦٢  ٦٦  ٠  ١٢٨  ٥٩-٥٥  
٥٣٩  ٣٨٧  ١٥٢  ٥٢١  ١٨  ٦٩٠  ٤٣٨  ٢٥٢  ٥٧٨  ١١٢  ١٠٩  ٥٤  ٥٥  ٠  ١٠٩  ٦٤-٦٠  
٣٢١  ١٢٠  ٢٠١  ٣٠٠  ٢١  ٤٨٨  ٢٦٠  ٢٢٨  ٣٤٠  ١٤٨  ٨٤  ٥٦  ٢٨  ٠  ٨٤  ٦٩-٦٥  
٣٩٢  ٢١٢  ١٨٠  ٣٧٤  ١٨  ٣٦٩  ٢١٠  ١٥٩  ٢٧٦  ٩٣  ٦٣  ٣٩  ٢٤  ٠  ٦٣  ٧٤-٧٠  
٣٧٠  ٢٤٥  ١٢٥  ٣٥٨  ١٢  ٢٨١  ٢٤٧  ١٣٤  ٣٢٢  ٥٩  ٤٣  ٢٣  ٢٠  ٠  ٤٣  ٧٩-٧٥  
١٢١  ٦٢  ٥٩  ١١٥  ٦  ١٣٣  ٩١  ٤٢  ١٠٠  ٣٣  ٢٣  ١٤  ٩  ٠  ٢٣  ٨٤-٨٠  
  ٢٨٩  ١٨٨  ١٠١  ٢٧٧  ١٢  ٢٦٥  ١٩٨  ٦٧  ٢٣١  ٣٤  ١٨  ١٥  ٣  ٠  ١٨  فأكثر ٨٥

  ٧٩  ١٧  ٦٢  ٧٤  ٥  ٣٢  ١٦  ١٦  ٣٠  ٢  ٤  ١  ٣  ٠  ٤  غیر مبین
  ٢٧٦١٤  ١٤٣١٨  ١٣٢٩٦  ٢٥٤١٧  ٢١٩٧  ٣٢١٣٠  ١٦٦٠١  ١٥٥٢٩  ٢٢٢٤٢  ٩٨٨٨  ٧٣٥٦  ٣٧٠٦  ٣٦٥٠  ٠  ٧٣٥٦  المجموع

  ).بیانات غیر منشورة) (٢٣(، جدول ١٩٧٧صاء، نتائج التعداد العام للسكان لعام جمھوریة العراق، وزارة التخطیط، الجھاز المركزي لالح -          



١٨١ 
 

  ) ٨(الملحق 
  ١٩٨٧الفئات العمریة والبیئة والوحدات االداریة في محافظة النجف لعام  بحسبتوزیع السكان 

الفئات 
  العمریة

  الشبكة. ن  الحیدریة. ن  النجف. ق. م
  حضر  لي السكاناجما  ریف  حضر  اجمالي السكان  ریف  حضر

  
  اجمالي السكان  ریف

  مجموع  اناث  ذكور  مجموع  اناث  ذكور  مجموع  اناث  ذكور
٤٠٧  ١٦٠  ٢٤٧  ٣٦٣  ٤٤  ٢٢٩٣  ١١١٢  ١١٨١  ١٤٦٦  ٨٢٧  ٤٨٧٩٣  ٢٣٨٢٢  ٢٤٩٧١  ٧٨٤  ٤٨٠٠٩  ٤-٠  
٥٤٢  ٢٤٤  ٢٩٨  ٥٠١  ٤١  ١٧٨٧  ٨٥٢  ٩٣٥  ١١٠٥  ٦٨٢  ٤٥٨٥٣  ٢٢٤٤٢  ٢٣٤١١  ٦٥٠  ٤٥٢٠٣  ٩-٥  
٤٧٨  ٢١٩  ٢٥٩  ٤٣٨  ٤٠  ١٤٨٩  ٧١٦  ٧٧٢  ٩٢٨  ٥٦٠  ٤٢٢٩٥  ٢٠٩٠٦  ٢١٣٨٩  ٥٨٩  ٤١٧٠٦  ١٤-١٠  
٤٩٤  ٢٣٩  ٢٥٥  ٤٤٨  ٤٦  ١٤٠٥  ٦٧٤  ٧٣١  ٨٨٠  ٥٢٥  ٣٦٩٣٦  ١٧٨٣٩  ١٩٠٩٧  ٥١٨  ٣٦٤١٨  ١٩-١٥  
٢٥٦  ١٢٣  ١٣٣  ٢٢٥  ٣١  ١٠٦٧  ٥٤١  ٥٢٦  ٦٤٩  ٤١٨  ٣٠٩٥٠  ١٤٦٦١  ١٦٢٨٩  ٣٥١  ٣٠٥٩٩  ٢٤-٢٠  
٢٣١  ١٤٩  ٨٢  ٢١٤  ١٧  ٩١٨  ٤٤٦  ٤٧٢  ٥٧٧  ٣٤١  ١٦٥٨٨  ٨١٧٩  ٨٤٠٩  ٣٣٦  ١٦٢٥٢  ٢٩-٢٥  
٢٦٨  ١٩١  ٧٧  ٢٥٤  ١٤  ٦١٥  ٣١٣  ٣٠٢  ٣٧٨  ٢٣٧  ١٨٨٠٨  ٩١٤٩  ٩٦٥٩  ٢١٥  ١٨٥٩٣  ٣٤-٣٠  
٢٤٣  ١٣٢  ١١١  ٢٣٥  ٨  ٣٣٩  ٢٠٢  ١٣٧  ١٨٤  ١٥٥  ١٤٩٧١  ٧٢٣٢  ٧٧٣٩  ١٠٩  ١٤٨٦٢  ٣٩-٣٥  
١٠٨  ٦٨  ٤٠  ٩٦  ١٢  ٤٣٤  ٢٢٨  ٢٠٦  ٢٥٤  ١٨٠  ٩٥١٣  ٤٣٦٣  ٥١٥٠  ١٤٠  ٩٣٧٣  ٤٤-٤٠  
٢٠٣  ١٣٥  ٦٨  ١٩٢  ١١  ٣١٤  ١٦٢  ١٥٢  ١٩٦  ١١٨  ٧٧٢٣  ٣٦٤٧  ٤٠٧٦  ١٢٨  ٧٥٩٥  ٤٩-٤٥  
١٥٣  ٨٩  ٦٤  ١٤٩  ٤  ١٩٩  ٩٥  ١٠٤  ١١٧  ٨٢  ٦٣٩٧  ٣٧١٤  ٢٦٨٣  ٩٨  ٦٢٩٩  ٥٤-٥٠  
١٧٨  ٩٠  ٨٨  ١٧٠  ٨  ١٤٦  ٨١  ٦٥  ٧٧  ٦٩  ٦٨٥٤  ٣٧١١  ٣١٤٣  ٧١  ٦٧٨٣  ٥٩-٥٥  
٨٢  ٤٦  ٣٦  ٧٥  ٧  ١٠٠  ٥٥  ٤٥  ٦١  ٣٩  ٥١٧٩  ٣١٣٥  ٢٠٤٤  ٤٤  ٥١٣٦  ٦٤-٦٠  
٦٨  ١٢  ٥٦  ٦٤  ٤  ١٢٤  ٦٩  ٥٥  ٧٢  ٥٢  ٣٤٤٦  ١٨٤٣  ١٦٠٣  ٤٥  ٣٤٠١  ٦٩-٦٥  
٣٧  ١٤  ٢٣  ٣٣  ٤  ١٠٥  ٥٥  ٥٠  ٧٠  ٣٥  ٣٥٨٥  ١٧٣٩  ١٨٤٦  ٣٤  ٣٥٥١  ٧٤-٧٠  
١١  ١١  ٠  ١١  ٠  ٦١  ٢٨  ٣٣  ٣٩  ٢٢  ١٨٥٧  ٨٨٢  ٩٧٥  ٢٩  ١٨٢٨  ٧٩-٧٥  
٢٣  ١١  ١٢  ٢٢  ١  ٤٣  ١٨  ٢٥  ٢٨  ١٥  ١٤٦٣  ٨١٩  ٦٤٤  ٢١  ١٤٤٢  ٨٤-٨٠  
  ١١  ١٠  ١  ١٠  ١  ٣٤  ١٨  ١٦  ٢٣  ١١  ١٥٢٨  ٥٣٢  ٥٩٦  ١٦  ١٥١٢  فاكثر ٨٥

  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ١٠  ٤  ٦  ٧  ٣  ٦٢٧١  ٣٠٣٤  ٣٢٣٧  ٠  ٦٢٧١  غیر مبین

  ٣٧٩٣  ١٩٤٣  ١٨٥٠  ٣٥٠٠  ٢٩٣  ١١٤٨٢  ٥٦٦٩  ٥٨١٣  ٧١١١  ٤٣٧١  ٣٠٩١٠  ١٥٢٠٤٩  ١٥٦٩٦١  ٤١٧٨  ٣٠٤٨٣٢  المجموع



١٨٢ 
 

  
الفئات 
  العمریة

  الحریة. ن  العباسیة. ن  الكوفة. ق. م
  حضر  اجمالي السكان  ریف  حضر  اجمالي السكان  ریف  حضر

  
  اجمالي السكان  ریف

  مجموع  اناث  ذكور  مجموع  اناث  ذكور  مجموع  اناث  ذكور
٢٤٥٣  ١٢٠٥  ١٢٤٨  ١٨٢٠  ٦٣٣  ٧٦٤٤  ٣٦١٦  ٤٠٢٨  ٧٢١٥  ٤٢٩  ١٥٩٦٢  ٧٦١٧  ٨٣٤٥  ٣٧٥٢  ١٢٢١٠  ٤-٠  
٢١٥٢  ٩٢٤  ١٢٢٨  ١٦٢٣  ٥٢٩  ٧١٣٩  ٢٩٨٢  ٤١٥٧  ٦٧٨٥  ٣٥٤  ١٤٥٨٤  ٦٧٩١  ٧٧٩٣  ٣٧١٣  ١٠٨٧١  ٩-٥  
١٥٧٧  ٧٧٧  ٨٠٠  ١١٤٤  ٤٣٣  ٤٨٦٦  ٢٣٠٩  ٢٥٥٧  ٤٥٦٧  ٢٩٩  ١٢٣٤٣  ٥٩٥٥  ٦٣٨٨  ٢٨٤٤  ٩٤٩٩  ١٤-١٠  
١٥٠٩  ٧٦٤  ٧٤٥  ١٠٨٧  ٤٢٢  ٥٩١٠  ٣٣١٣  ٢٥٩٧  ٥٦١٤  ٢٩٦  ١١٦٠٠  ٥٦٣١  ٥٩٦٩  ٢٥٧١  ٩٠٢٩  ١٩-١٥  
١٣٤٩  ٦٩٨  ٦٥١  ٩٩٨  ٣٥١  ٣٧٩٠  ١٩٩٩  ١٧٩١  ٣٥٩٥  ١٩٥  ٩٤٢٩  ٤٦٧٣  ٤٧٥٦  ١٩٧٢  ٧٤٥٧  ٢٤-٢٠  
٩٧١  ٦٠١  ٣٧٠  ٦٥١  ٣٢٠  ١١٥٥  ٧٣٥  ٤٢٠  ٩٨١  ١٧٤  ٧٨٩١  ٤١٦٨  ٣٧٢٣  ١٢٦٧  ٦٦٢٤  ٢٩-٢٥  
٧٢٥  ٣٦٨  ٣٥٧  ٤٨٢  ٢٤٣  ٢٠٦٥  ١٠٦٦  ٩٩٩  ١٩١٦  ١٤٩  ٦٤٥٦  ٣٢٦٦  ٣١٩٠  ١٢١٠  ٥٢٤٦  ٣٤-٣٠  
٣٣١  ٢٠٨  ١٢٣  ٢٠٦  ١٢٥  ١٤٦٨  ١١١٨  ٣٥٠  ١٣٨٠  ٨٨  ٣٩٦٢  ٢١٦٤  ١٧٩٣  ٧١٢  ٣٢٥٠  ٣٩-٣٥  
٣٨٥  ٢٢١  ١٦٤  ٢٥٩  ١٢٦  ١٢٨٣  ٧٣٦  ٥٤٧  ١١٧٤  ١٠٩  ٤٤١٧  ٢٢٤٦  ٢١٧١  ٩٣٩  ٣٤٧٨  ٤٤-٤٠  
٤٤٢  ٢٤٤  ١٩٨  ٣١٩  ١٢٣  ٣٣٩  ١٣٤  ٢٠٥  ٢٦٨  ٧١  ٣٣١١  ١٦٣٢  ١٦٧٩  ٦٩٧  ٢٦١٤  ٤٩-٤٥  
٢٧٦  ١٤٢  ١٣٤  ١٩٣  ٨٣  ٧٨٨  ٤٥١  ٣٣٧  ٧٤٤  ٤٤  ٢٣٢٩  ١١٠٩  ١٢٢٠  ٤١٢  ١٩١٧  ٥٤-٥٠  
١٧٨  ٨٠  ٩٨  ١٢٦  ٥٢  ٤٧٥  ٢٣٨  ٢٣٧  ٤٥١  ٢٤  ١٥٧٨  ٧٩٢  ٧٨٦  ٢٣٥  ١٣٤٣  ٥٩-٥٥  
١٩٢  ١٠٨  ٨٤  ١٣٨  ٥٤  ٣٩٠  ٢١٥  ١٧٥  ٣٧٣  ١٧  ١١٨٠  ٦٦٥  ٥١٥  ١٩٦  ٩٨٤  ٦٤-٦٠  
١٦٩  ٨٩  ٨٠  ١٣٣  ٣٦  ٤٣٦  ٢٤١  ١٩٥  ٤١٩  ١٧  ١١٧٦  ٦٥٧  ٥١٩  ٢٢٣  ٩٥٣  ٦٩-٦٥  
١٢١  ٧١  ٥٠  ٩١  ٣٠  ٥٤٤  ٣٥٠  ١٩٤  ٥٢٧  ١٧  ٨٤٦  ٥٠٦  ٣٤٠  ١٩٦  ٩٥٠  ٧٤-٧٠  
١١٩  ٦١  ٥٨  ٩٧  ٢٢  ٢٤٦  ٨٢  ١٦٤  ٢٣٧  ٩  ٦٠٧  ٣٢١  ٢٨٦  ١٣٩  ٤٦٨  ٧٩-٧٥  
٧٩  ٣٨  ٤١  ٦٢  ١٧  ٢١٦  ١٠٩  ١١٧  ٢٠٨  ٨  ٤٣٤  ٢٣٠  ٢٠٤  ١١٤  ٣٢٠  ٨٤-٨٠  
  ٦٣  ٣٥  ٢٨  ٤٩  ١٤  ٢٢٠  ١٣٣  ٨٧  ٢١٧  ٣  ٤٠٩  ٢٤٣  ١٦٦  ٩١  ٣١٨  فاكثر ٨٥

  ٥  ٢  ٣  ٤  ١  ٤٤  ٢٨  ١٦  ٤٣  ١  ٥٥  ٣٥  ٢٠  ٧  ٤٨  غیر مبین
  ١٣٠٩٦  ٦٦٣٦  ٦٤٤٠  ٩٤٨٢  ٣٦١٤  ٣٩٠١٨  ١٩٨٥٥  ١٩١٦٣  ٣٦٧١٤  ٢٣٠٤  ٩٨٥٦٩  ٤٨٧٠١  ٤٩٨٦٨  ٢١٢٩٠  ٧٧٢٧٩  المجموع

  



١٨٣ 
 

  
ات الفئ

  العمریة
  القادسیة. ن  المشخاب. ن  المناذرة. ق. م

  حضر  اجمالي السكان  ریف  حضر  اجمالي السكان  ریف  حضر
  

  اجمالي السكان  ریف
  مجموع  اناث  ذكور  مجموع  اناث  ذكور  مجموع  اناث  ذكور

٥٣٠٨  ٢٦٢٩  ٢٦٧٩  ٤٧٧٤  ٥٣٤  ٧١٠١  ٣٤٢٧  ٣٦٧٤  ٥١٦٤  ١٩٣٧  ٢٢٢١  ١٠٥٥  ١١٦٥  ٠  ٢٢٢٠  ٤-٠  
٤١٣٩  ٢٠٧٨  ٢٠٦١  ٣٦٨٣  ٤٥٦  ٥٩١٩  ٢٧٦٦  ٣١٥٣  ٤١١٢  ١٨٠٧  ٢٠٧٢  ٩٩٠  ١٠٨٢  ٠  ٢٠٧٢  ٩-٥  
٣٤١٧  ١٥٨٤  ١٨٣٣  ٣٠٢٢  ٣٩٥  ٧٣٨٨  ٣٨٨٠  ٣٥٠٨  ٥٩٢٦  ١٤٦٢  ١٦٩١  ٧٩٩  ٨٩٢  ٠  ١٦٩١  ١٤-١٠  
٤٢٤٨  ١٥٧٢  ٢٦٧٦  ٣٨٥٦  ٣٩٢  ٤٧٤٦  ٢٣٠٤  ٢٤٤٢  ٣٣٢٥  ١٤٢١  ١٦٠٦  ٧٨٢  ٨٢٤  ٠  ١٦٠٦  ١٩-١٥  
٢٥٩٢  ١٣٠٨  ١٢٨٤  ٢٣٢٨  ٢٦٤  ٣٥٦٤  ١٥٧٦  ١٩٨٨  ٢٣٨٢  ١١٨٢  ١٢٠١  ٦٠٥  ٥٩٦  ٠  ١٢٠١  ٢٤-٢٠  
١٣٩١  ١٠٩٦  ٢٩٥  ١١٥٣  ٢٣٨  ١٧٩٩  ٨٠٩  ٩٩٠  ٦٨٧  ١١١٢  ١١٢٨  ٥٦٠  ٥٦٨  ٠  ١١٢٨  ٢٩-٢٥  
١٤٩٠  ٧٠٣  ٧٨٧  ١٣٢٩  ١٦١  ٢٢٧٠  ١١٨٢  ١٠٨٨  ١٥٨٣  ٦٨٧  ٨٦٩  ٤٤٨  ٤٢١  ٠  ٨٦٩  ٣٤-٣٠  
٧٢٧  ٤٦٣  ٢٦٤  ٦١٨  ١٠٩  ١١٦٨  ٧١٤  ٤٥٤  ٦٨٢  ٤٨٦  ٥٣٥  ٢٩٨  ٢٣٧  ٠  ٥٣٥  ٣٩-٣٥  
٩١٥  ٥٠٥  ٤١٠  ٨١١  ١٠٤  ١٥٢٥  ٧٨٩  ٧٣٦  ٩٨٠  ٥٤٥  ٥٣٦  ٢٧٨  ٢٥٨  ٠  ٥٣٦  ٤٤-٤٠  
٨٤١  ٤٥٤  ٣٨٧  ٧٤٨  ٩٣  ١٣٧١  ٦٩١  ٦٨٠  ٩٤٩  ٤٢٢  ٤٤٥  ٢٢٠  ٢٢٥  ٠  ٤٤٥  ٤٩-٤٥  
٥٥٦  ٣٠٠  ٢٥٦  ٤٩٠  ٦٦  ٨٢٨  ٤٣٩  ٣٨٩  ٥٦٧  ٢٦١  ٣٠٠  ١٣٨  ١٦٢  ٠  ٣٠٠  ٥٤-٥٠  
٤٧١  ٢٧٥  ١٩٦  ٤٢٦  ٤٥  ٥٧٣  ٣١٠  ٢٦٣  ٤٠٠  ١٧٣  ٢٢٩  ١١١  ١١٨  ٠  ٢٢٩  ٥٩-٥٥  
٣٦٧  ٢١٠  ١٥٧  ٣٤٤  ٢٣  ٤٨٨  ٢٨٩  ١٩٩  ٣٥٣  ١٣٥  ١٨٢  ٩٦  ٨٦  ٠  ١٨٢  ٦٤-٦٠  
٤٣٠  ٢٢١  ٢٠٩  ٤٠١  ٢٩  ٦٤٠  ٣٣٨  ٣٠٢  ٤٦١  ١٧٩  ١٧٢  ٩٩  ٧٣  ٠  ١٧٢  ٦٩-٦٥  
٣٨٩  ٢٠٢  ١٨٧  ٣٦٤  ٢٥  ٤٧٩  ٢٥٥  ٢٢٤  ٣٦٦  ١١٣  ١٠٨  ٦٨  ٤٠  ٠  ١٠٨  ٧٤-٧٠  
٢٥٨  ١٣١  ١٢٧  ٢٤٢  ١٦  ٣٣١  ١٦٨  ١٦٣  ٢٥٩  ٧٢  ٧٤  ٤١  ٣٣  ٠  ٧٤  ٧٩-٧٥  
١٢١  ٦٠  ٦١  ١١٣  ٨  ١٩٤  ١١٢  ٨٢  ١٥٤  ٤٠  ٣٧  ٢٤  ١٣  ٠  ٣٧  ٨٤-٨٠  
  ١٥٧  ١٠٥  ٥٢  ١٤١  ١٦  ١٩٥  ١١٩  ٧٦  ١٥٤  ٤١  ٣٦  ٢٦  ١٠  ٠  ٣٦  فاكثر ٨٥

  ٢٦  ١٤  ١٢  ١٩  ٧  ١٦  ٩  ٧  ١٤  ٢  ٣  ١  ٢  ٠  ٣  غیر مبین
  ٢٧٨٤٤  ١٣٩١٠  ١٣٩٣٤  ٢٤٨٦٢  ٢٩٨٢  ٤٠٥٩٥  ٢٠١٧٧  ٢٠٤١٨  ٢٨٥١٨  ١٢٠٧٧  ١٣٤٤٤  ٦٦٣٩  ٦٨٠٥  ٠  ١٣٤٤٤  المجموع

  ).بیانات غیر منشورة) (٢١(، جدول ١٩٨٧، وزارة التخطیط، الجھاز المركزي لالحصاء، نتائج التعداد العام للسكان لعام جمھوریة العراق -



١٨٤ 
 

  ) ٩(الملحق 
  ١٩٩٧في محافظة النجف عام  اإلداریةالفئات العمریة والبیئة والوحدات  بحسبتوزیع السكان 

الفئات 
  العمریة

  الشبكة. ن  الحیدریة. ن  النجف. ق. م
  حضر  اجمالي السكان  ریف  حضر  اجمالي السكان  ریف  حضر

  
  اجمالي السكان  ریف

  مجموع  اناث  ذكور  مجموع  اناث  ذكور  مجموع  اناث  ذكور
٦٦  ٢٨  ٣٨  ٣٤  ٣٢  ٤٤٣٠  ٢١٧١  ٢٢٥٩  ٣٢٤٤  ١١٨٦  ٦٢٩٠٨  ٣١٢٤١  ٣١٦٦٧  ١٦٩٨  ٦١٢١٠  ٤-٠  
٧٥  ٣٣  ٤٢  ٤٧  ٢٨  ٣٤٢٤  ١٦٤٤  ١٧٨٠  ٢٤٤٦  ٩٧٨  ٥٧٠٥٩  ٢٨٠٨٠  ٢٨٩٧٩  ١٤٠٨  ٥٥٦٥١  ٩-٥  
٧٠  ٣٠  ٤٠  ٤١  ٢٩  ٢٨٥٨  ١٣٨٨  ١٤٧٠  ٢٠٥٥  ٨٠٣  ٤٨١٤٦  ٢٣٥٩٣  ٢٤٥٥٣  ١٢٧٦  ٤٦٨٧٠  ١٤-١٠  
٧٥  ٣٨  ٣٧  ٤٢  ٣٣  ٢٧٠٠  ١٣٠٧  ١٣٩٣  ١٩٤٨  ٧٥٢  ٤٥٢٩٠  ٢٢٢٥٣  ٢٣٠٣٧  ١١٢١  ٤٤١٦٩  ١٩-١٥  
٣٦  ٢١  ١٥  ١٤  ٢٢  ٢٠٣٧  ١٠٤٥  ٩٩٢  ١٤٣٨  ٥٩٩  ٣٦١٣٣  ١٨٦٧٤  ١٧٤٥٩  ٧٥٨  ٣٥٣٧٥  ٢٤-٢٠  
٣٢  ٢٠  ١٢  ٢٠  ١٢  ١٧٦٥  ٨٦٦  ٨٩٩  ١٢٧٦  ٤٨٩  ٣٣٣٤١  ١٦٩٧٧  ١٦٣٦٤  ٧٢٧  ٣٢٦١٤  ٢٩-٢٥  
٤١  ٢٤  ١٧  ٣١  ١٠  ١١٧٧  ٥٩٧  ٥٨٠  ٨٣٦  ٣٤١  ٢٥٨٨٤  ١٣٣٠٤  ١٢٥٨٠  ٤٦٥  ٢٥٤١٩  ٣٤-٣٠  
٢٨  ١٥  ١٣  ٢٢  ٦  ٦٢٩  ٣٨١  ٢٤٨  ٤٠٧  ٢٢٢  ١٥٩٠٩  ٨٨١٦  ٧٠٩٣  ٢٣٤  ١٥٦٧٥  ٣٩-٣٥  
١٨  ٩  ٩  ٩  ٩  ٨٢١  ٤٣٩  ٣٨٢  ٥٦٣  ٢٥٨  ١٦٦١٩  ٨٥٥٣  ٨٠٦٦  ٣٠٤  ١٦٣١٥  ٤٤-٤٠  
٢٦  ١٧  ٩  ١٨  ٨  ٦٠٣  ٣١٤  ٢٨٩  ٤٣٤  ١٦٩  ١٢٨٩٣  ٦٦٣١  ٦٢٦٢  ٢٧٦  ١٢٦١٧  ٤٩-٤٥  
١٧  ١١  ٦  ١٤  ٣  ٣٧٦  ١٨٣  ١٩٣  ٢٥٨  ١١٨  ٩٤٢٤  ٤٥٩٢  ٤٨٣٢  ٢١١  ٩٢١٣  ٥٤-٥٠  
٢١  ١١  ١٠  ١٦  ٥  ٢٧٠  ١٥١  ١١٩  ١٧١  ٩٩  ٧٢٦٣  ٣٦٩٧  ٣٥٦٦  ١٥٥  ٧١٠٨  ٥٩-٥٥  
١٢  ٦  ٦  ٧  ٥  ١٩٣  ١٠٨  ٨٥  ١٣٧  ٥٦  ٥١١٩  ٢٨٩٥  ٢٢٢٤  ٩٥  ٥٠٢٤  ٦٤-٦٠  
١٠  ٢  ٨  ٦  ٤  ٢٣٤  ١٣١  ١٠٣  ١٥٩  ٧٥  ٤٨٨١  ٢٧٤١  ٢١٤٠  ٩٧  ٤٧٨٤  ٦٩-٦٥  
٥  ٣  ٢  ٢  ٣  ٢٠٦  ١١١  ٩٥  ١٥٦  ٥٠  ٣٦٠٦  ٢٢٤٩  ١٣٥٧  ٧٤  ٣٥٣٢  ٧٤-٧٠  
٢  ١  ١  ٢  ٠  ١١٩  ٥٦  ٦٣  ٨٧  ٣٢  ٢٤٣١  ١٤٠٧  ١٠٢٤  ٦١  ٢٣٧٠  ٧٩-٧٥  
٣  ١  ٢  ٢  ١  ٨٣  ٣٤  ٤٩  ٦٢  ٢١  ١٦٤٨  ٩٠٣  ٧٤٥  ٤٤  ١٦٠٤  ٨٤-٨٠  
  ١  ١  ١  ١  ١  ٦٦  ٣٥  ٣١  ٥١  ١٥  ١٦٠٢  ٩٤٣  ٦٥٩  ٣٤  ١٥٦٨  فاكثر ٨٥

  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٢٠  ٨  ١٢  ١٥  ٥  ٣٦٩  ١٩١  ١٧٨  ١  ٣٦٨  غیر مبین
  ٥٣٩  ٢٧١  ٢٦٨  ٣٢٨  ٢١١  ٢٢٠١١  ١٠٩٦٩  ١١٠٤٢  ١٥٧٤٣  ٦٢٦٨  ٣٩٠٥٢٥  ١٩٧٧٤٠  ١٩٢٧٨٥  ٩٠٣٩  ٣٨١٤٨٦  المجموع



١٨٥ 
 

  
الفئات 
  العمریة

  الحریة. ن  العباسیة. ن  الكوفة. ق. م
  حضر  السكان إجمالي  ریف  حضر  السكان إجمالي  ریف  حضر

  
  السكان إجمالي  ریف

  مجموع  اناث  ذكور  مجموع  اناث  ذكور  مجموع  اناث  ذكور
٣٥٢٢  ١٧٥٠  ١٧٧٢  ٢٥٤١  ٩٨١  ١٠٧٦١  ٥٢٥٥  ٥٥٠٦  ٩٩٢١  ٨٤٠  ٢١٤٥١  ١٠٤١٧  ١١٠٣٤  ٦٠٣٧  ١٥٤١٤  ٤-٠  
٢٧٣٦  ١٣٤٣  ١٣٩٣  ١٩١٧  ٨١٩  ٧٥٣٢  ٣٨٣٣  ٣٩٩٩  ٧١٣٨  ٦٩٤  ١٨٨٩٧  ٩٢٧١  ٩٦٢٦  ٥١٧٠  ١٣٧٢٧  ٩-٥  
٢٢٦٧  ١١٢٨  ١١٣٩  ١٥٩٧  ٦٧٠  ٦٦٩٥  ٣١٨٨  ٣٥٠٧  ٦١١٠  ٥٨٥  ١٦٥٧١  ٨١٤٥  ٨٤٢٦  ٤٥٧٧  ١١٩٩٤  ١٤-١٠  
٢١٧٣  ١١٠٩  ١٠٦٤  ١٥١٩  ٦٥٤  ٦٣٥٣  ٣١٨٨  ٣١٦٥  ٥٧٧٠  ٥٨١  ١٥٥٣٧  ٧٦٨٧  ٧٨٥٠  ٤١٣٧  ١١٤٠٠  ١٩-١٥  
١٩٤٠  ١٠١١  ٩٢٩  ١٣٩٦  ٥٤٤  ٥١٩٤  ٢٧٥٠  ٢٤٤٤  ٤٨١٢  ٣٨٢  ١٢٥٩٣  ٦٣٥٦  ٦٢٣٧  ٣١٧٢  ٩٤٢١  ٢٤-٢٠  
١٧٥٥  ٨٧٣  ٨٨٢  ١٢٥٩  ٤٩٦  ٤٦٦٥  ٢٣٨٧  ٢٢٧٨  ٤٣٢٤  ٣٤١  ١١٢١٢  ٥٦٧٢  ٥٥٤٠  ٢٨٤٣  ٨٣٦٩  ٢٩-٢٥  
١٠٥٠  ٥٣٧  ٥١٣  ٦٧٤  ٣٧٦  ٢٨٥٦  ١٤٨١  ١٣٧٥  ٢٥٦٤  ٢٩٢  ٨٥٧٨  ٤٤٢٢  ٤١٥٦  ١٩٤٧  ٦٦٣١  ٣٤-٣٠  
٤٨٣  ٣٠٣  ١٨٠  ٢٩٠  ١٩٣  ١٣٥١  ٨٦٠  ٤٩١  ١١٧٨  ١٧٣  ٥٢٦١  ٢٩٣٢  ٢٣٢٩  ١١٤٧  ٤١١٤  ٣٩-٣٥  
٥٥٨  ٣٢٢  ٢٣٦  ٣٦٤  ١٩٤  ١٧٨٥  ١٠٢٥  ٧٦٠  ١٥٧١  ٢١٤  ٥٩٠٧  ٣٠٥٣  ٢٨٥٤  ١٥١٠  ٤٣٩٧  ٤٤-٤٠  
٦٣٧  ٣٥٤  ٢٨٣  ٤٤٧  ١٩٠  ١٥٦٨  ٨٧١  ٦٩٧  ١٤٣٠  ١٣٨  ٤٤٢٢  ٢٢٢٨  ٢١٩٤  ١١٢١  ٣٣٠١  ٤٩-٤٥  
٤٠٠  ٢٠٧  ١٩٣  ٢٧١  ١٢٩  ١٠٨٢  ٦٢١  ٤٦١  ٩٩٧  ٨٥  ٣٠٨١  ١٤٩٩  ١٥٨٢  ٦٦٢  ٢٤١٩  ٥٤-٥٠  
٢٥٦  ١١٦  ١٤٠  ١٧٥  ٨١  ٦٥١  ٣٢٧  ٣٢٤  ٦٠٣  ٤٨  ٢٠٧٦  ١٠٦٦  ١٠١٠  ٣٧٩  ١٦٩٧  ٥٩-٥٥  
٢٧٧  ١٥٧  ١٢٠  ١٩٣  ٨٤  ٥٣١  ٢٩٤  ٢٣٧  ٤٩٩  ٣٢  ١٥٦٣  ٨٩٧  ٦٦٦  ٣١٦  ١٢٤٧  ٦٤-٦٠  
٢٤٢  ١٢٩  ١١٣  ١٨٦  ٥٦  ٥٩٢  ٣٢٩  ٢٦٣  ٥٦٠  ٣٢  ١٥٦٦  ٨٩٠  ٦٧٦  ٣٥٩  ١٢٠٧  ٦٩-٦٥  
١٧٤  ١٠٤  ٧٠  ١٢٧  ٤٧  ٦٠٥  ٣٤٢  ٢٦٣  ٥٧٢  ٣٣  ١١٤١  ٦٩١  ٤٥٠  ٣١٦  ٨٢٥  ٧٤-٧٠  
١٦٩  ٨٩  ٨٠  ١٣٥  ٣٤  ٤٦٧  ٢٤٧  ٢٢٠  ٤٥١  ١٦  ٨١٦  ٤٣٥  ٣٨١  ٢٢٣  ٥٩٣  ٧٩-٧٥  
١١٢  ٥٤  ٥٨  ٨٦  ٢٦  ٢٩٥  ١٥٠  ١٤٥  ٢٧٩  ١٦  ٥٨٨  ٣١٤  ٢٧٤  ١٨٣  ٤٠٥  ٨٤-٨٠  
  ٩٠  ٥١  ٣٩  ٦٨  ٢٢  ٢٩٧  ١٨١  ١١٦  ٢٩١  ٦  ٥٥٠  ٣٣١  ٢١٩  ١٤٦  ٤٠٤  فاكثر ٨٥

  ٧  ٣  ٤  ٦  ١  ٥٨  ٣٧  ٢١  ٥٧  ١  ٧٢  ٤٧  ٢٥  ١١  ٦١  غیر مبین
  ١٨٨٤٨  ٩٦٤٠  ٩٢٠٨  ١٣٢٥١  ٥٥٩٧  ٥٣٦٣٨  ٢٧٣٦٦  ٢٦٢٧٢  ٤٩١٢٩  ٤٥٠٩  ١٣١٨٨٢  ٦٦٣٥٣  ٦٥٥٢٩  ٣٤٢٥٦  ٩٧٦٢٦  المجموع

  



١٨٦ 
 

  
الفئات 
  العمریة

  القادسیة. ن  المشخاب. ن  المناذرة. ق. م
  حضر  اجمالي السكان  ریف  حضر  اجمالي السكان  ریف  حضر

  
  اجمالي السكان  ریف

  مجموع  اناث  ذكور  مجموع  اناث  ذكور  مجموع  اناث  ذكور
٦٨٥٠  ٣٤٥١  ٣٣٩٩  ٦٢٦٣  ٥٨٧  ١٠٣٢١  ٥٠١٥  ٥٣٠٦  ٧٥٣٤  ٢٤٨٧  ١١٣٤٥  ٥٥٠٤  ٥٨٤١  ٧٠٧٤  ٤٢٧١  ٤-٠  
٥٠٦٩  ٢٤٥٧  ٢٦١٢  ٤٥٦٧  ٥٠٢  ٨٥٠٠  ٤٠٤٥  ٤٤٥٥  ٥٩٩٨  ٢٥٠٢  ٩٦٠٩  ٤٦٧١  ٤٩٣٨  ٥٦٢٣  ٣٩٨٦  ٩-٥  
٤٣٩٥  ٢٠٧١  ٢٣٢٤  ٣٩٦٠  ٤٣٥  ٧٠٢٢  ٣٤٨١  ٣٥٤١  ٤٩٩٩  ٢٠٢٣  ٨١٢٧  ٣٨٦٩  ٤٢٥٨  ٤٨٧٤  ٣٢٥٣  ١٤-١٠  
٤١٧٩  ٢٠٥٧  ٢١٢٢  ٣٧٤٧  ٤٣٢  ٦٨٢٠  ٣٣٧١  ٣٤٤٩  ٤٨٥٢  ١٩٦٨  ٧٦٨٦  ٣٨٠٥  ٣٨٨١  ٤٥٩٥  ٣٠٩١  ١٩-١٥  
٣٤٨٠  ١٨٤٨  ١٦٣٢  ٣١٨٩  ٢٩١  ٥٨٤٧  ٣٠٣٧  ٢٨١٠  ٤٢٠٧  ١٦٤٠  ٥٦٦٩  ٢٩٢٧  ٢٧٤٢  ٣٣٥٦  ٢٣١٣  ٢٤-٢٠  
٣٢١٧  ١٥٧١  ١٦٤٦  ٢٩٥٥  ٢٦٢  ٥٤٥٧  ٢٦٤٥  ٢٨١٢  ٣٩١٩  ١٥٣٨  ٥١٩٠  ٢٥٦٣  ٢٦٢٧  ٣٠١٨  ٢١٧٢  ٢٩-٢٥  
١٩١٩  ٩٢٠  ٩٩٩  ١٧٤٢  ١٧٧  ٣٤٧١  ١٧٢٨  ١٧٤٣  ٢٣١١  ١١٦٠  ٣٥١٩  ١٨٥١  ١٦٦٨  ١٨٤٤  ١٦٧٥  ٣٤-٣٠  
٩٣٥  ٦٠٤  ٣٣١  ٨١٤  ١٢١  ١٦٧٤  ١٠٤٢  ٦٣٢  ٩٩٧  ٦٧٧  ١٩٩٩  ١٢٢٢  ٧٧٧  ٩٦٦  ١٠٣٣  ٣٩-٣٥  
١١٨٢  ٦٦٣  ٥١٩  ١٠٦٧  ١١٥  ٢١٨٧  ١١٥٣  ١٠٣٤  ١٤٣١  ٧٥٦  ٢٢٤٦  ١٢٣٥  ١٠١١  ١٢١٣  ١٠٣٣  ٤٤-٤٠  
١٠٨٦  ٥٩٦  ٤٩٠  ٩٨٣  ١٠٣  ١٩٧٠  ١٠١١  ٩٥٩  ١٣٨٥  ٥٨٥  ٢٠٦٤  ١٠٨٣  ٩٨١  ١٢٠٧  ٨٥٧  ٤٩-٤٥  
٧١٧  ٣٩٣  ٣٢٤  ٦٤٤  ٧٣  ١١٩٠  ٦٤٢  ٥٤٨  ٨٢٧  ٣٦٣  ١٣٧٧  ٦٩٧  ٦٨٠  ٧٩٩  ٥٧٨  ٥٤-٥٠  
٦١٠  ٣٦٠  ٢٥٠  ٥٦٠  ٥٠  ٨٢٤  ٤٥٤  ٣٧٠  ٥٨٤  ٢٤٠  ١٠٤٦  ٥٤٣  ٥٠٣  ٦٠٥  ٤٤١  ٥٩-٥٥  
٤٧٨  ٢٧٧  ٢٠١  ٤٥٢  ٢٦  ٧٠٦  ٤٢٣  ٢٨٣  ٥١٧  ١٨٩  ٨٤٦  ٤٤٦  ٤٠٠  ٤٩٥  ٣٥١  ٦٤-٦٠  
٥٥٨  ٢٩١  ٢٦٧  ٥٢٦  ٣٢  ٩٢٤  ٤٩٥  ٤٢٩  ٦٧٤  ٢٥٠  ٨٢٧  ٤٤٩  ٣٧٨  ٤٩٥  ٣٣٢  ٦٩-٦٥  
٥٠٦  ٢٦٨  ٢٣٨  ٤٧٩  ٢٧  ٦٧٣  ٣٧٣  ٣٠٠  ٥١٥  ١٥٨  ٦٠٨  ٣٥٣  ٢٥٥  ٣٩٩  ٢٠٩  ٧٤-٧٠  
٣٣٦  ١٧٢  ١٦٤  ٣١٨  ١٨  ٤٩٧  ٢٤٦  ٢٥١  ٣٩٧  ١٠٠  ٣٩٥  ٢٠٩  ١٨٦  ٢٥٣  ١٤٢  ٧٩-٧٥  
١٥٧  ٧٩  ٧٨  ١٤٨  ٩  ٢٨٠  ١٦٣  ١١٧  ٢٢٤  ٥٦  ٢٥١  ١٤٨  ١٠٣  ١٨٠  ٧١  ٨٤-٨٠  
  ٢٠٥  ١٣٨  ٦٧  ١٨٧  ١٨  ٢٨٤  ١٧٥  ١٠٩  ٢٢٦  ٥٨  ٢٠٤  ١٢٩  ٧٥  ١٣٥  ٦٩  فاكثر ٨٥

  ٣٢  ١٦  ١٦  ٢٥  ٧  ٢١  ١١  ١٠  ١٨  ٣  ١٢  ٦  ٦  ٦  ٦  بینغیر م
  ٣٥٩١١  ١٨٢٣٢  ١٧٦٧٩  ٣٢٦٢٦  ٣٢٨٥  ٥٨٦٦٨  ٢٩٥١٠  ٢٩١٥٨  ٤١٦١٥  ١٧٠٥٣  ٦٣٠٢٠  ٣١٧١٠  ٣١٣١٠  ٣٧١٣٧  ٢٥٨٨٣  المجموع

  ).ر منشورةبیانات غی) (٢١(، جدول ١٩٩٧ سنة، نتائج التعداد العام للسكان لإلحصاءجمھوریة العراق، وزارة التخطیط، الجھاز المركزي  -



١٨٧ 
 

  
  )١٠(الملحق 

  ١٩٧٧محافظة النجف عام  لسكان اإلداریةالنوع والوحدات  بحسبلفئات العمریة لمئویة لنسب اال
الفئات 
  العمریة

  القادسیة. ن  المشخاب. ن  ق المناذرة. م  الحریة. ن  العباسیة. ن  ق الكوفة.م  الشبكة. ن  الحیدریة. ن  ق النجف.م
  اناث  ذكور  اناث  ذكور  اناث  ذكور  اناث  ذكور  اناث  ذكور  اناث  ذكور  اثان  ذكور  اناث  ذكور  اناث  ذكور

١٩.٦  ١٧.٠  ١٤.٨  ١٨.٦  ١٥.٢  ١٩.٠  ١٨.٣  ١٩.٥  ١٦.١  ٢٦.٢  ١٥.٦  ١٧.١  ١٣.٤  ١٣.٩  ١٩.٩  ٢٠.٥  ١٨.٩  ١٩.٩  ٤ -٠  
١٣.٥  ١٦.٣  ١٣.٧  ١٣.٥  ١٥.٥  ١٤.٠  ١٣.٨  ١٨.٥  ١٤.٠  ١٧.١  ١٥.٣  ١٤.٦  ١٥.٧  ١٦.٠  ١٥.٠  ١٦.١  ١٧.٧  ١٩.١  ٩ -٥  
١١.٤  ١٣.١  ١١.٨  ١٣.٩  ١٢.١  ١٤.٣  ١١.٧  ١٢.٤  ١١.٦  ١٣.٤  ١٢.٢  ١٢.٨  ١٣.٢  ١٤.٥  ١٢.٧  ١٣.٣  ١٣.٧  ١٥.٧  ١٤ -١٠  
١٠.٦  ١١.١  ٨.٤  ٨.١  ١١.٨  ١٠.٦  ١١.٦  ٤.٩  ١١.٧  ٨.٨  ١٠.٣  ١٠.٦  ١٣.٨  ١٣.٠  ١٢.٠  ١١.٠  ٨.٢  ٧.١  ١٩ -١٥  
٩.٥  ٩.٣  ٩.٤  ٩.٧  ٩.٢  ٩.٥  ٨.٧  ١٠.٠  ١٠.٠  ٣.١  ٩.٦  ٩.٥  ٧.٩  ٧.٨  ٩.٥  ٩.٠  ٨.٠  ٦.٥  ٢٤ -٢٠  
٦.٥  ٨.٧  ٩.٠  ٩.١  ٨.٥  ٨.١  ٩.١  ٦.٣  ٥.٨  ٤.٧  ٨.٦  ٩.١  ٥.٠  ٤.٥  ٨.٠  ٨.١  ٥.٩  ٥.٦  ٢٩ -٢٥  
٤.٣  ٣.٠  ٨.٣  ٦.٣  ٦.٨  ٦.١  ٥.٤  ٥.٤  ٤.٧  ٤.٦  ٦.٧  ٥.٧  ٤.٨  ٣.٩  ٥.٤  ٥.٣  ٣.٩  ٤.٩  ٣٤ -٣٠  
٣.٣  ١.٩  ٣.٥  ٢.٣  ٤.٥  ٣.٤  ٣.١  ١.٨  ٣.١  ١.٨  ٤.٥  ٣.٦  ٥.٥  ٥.٥  ٣.٤  ٢.٢  ٣.٨  ٤.١  ٣٩ -٣٥  
٣.٦  ٢.٢  ٣.٩  ٣.٠  ٤.٢  ٣.٤  ٣.٣  ٢.٥  ٣.٧  ٢.٨  ٤.٦  ٤.٤  ٢.٢  ٢.٨  ٤.٠  ٣.٤  ٢.٩  ٢.٢  ٤٤ -٤٠  
٤.١  ٣.٩  ٣.٤  ٦.٦  ٣.٣  ٣.٥  ٥.٧  ٣.٠  ٣.٢  ٤.٢  ٣.٣  ٣.٠  ٤.١  ٣.٦  ٢.٨  ٢.٦  ٣.٤  ٣.٠  ٤٩ -٤٥  
٣.٠  ٤.١  ٣.٤  ١.٩  ١.٩  ٢.٤  ٢.٢  ٧.٠  ٥.٤  ٣.٨  ٢.٣  ٢.٥  ٣.٤  ٣.٠  ١.٧  ١.٧  ٣.٢  ٢.٢  ٥٤ -٥٠  
٢.٠  ٢.٩  ١.٥  ١.٣  ١.٧  ١.٨  ١.٢  ١.٥  ٤.٢  ٣.٢  ١.٦  ٢.٦  ٤.٥  ٤.٤  ١.٤  ١.٠  ٢.٤  ٢.٢  ٥٩ -٥٥  
٢.٧  ١.١  ٢.٦  ١.٦  ١.٤  ١.٥  ١.٦  ٢.٩  ١.١  ١.٦  ١.٤  ١.٠  ١.٨  ٢.١  ١.٠  ٠.٧  ٢.٢  ٢.٢  ٦٤ -٦٠  
٠.٨  ١.٥  ١.٦  ١.٥  ١.٥  ٠.٨  ١.٠  ١.٣  ١.٠  ١.٠  ١.٣  ١.١  ٢.٧  ٢.٧  ٠.٩  ١.٠  ١.٣  ١.٥  ٦٩ -٦٥  
١.٥  ١.٤  ١.٣  ١.٠  ١.٠  ٠.٧  ١.٠  ٠.٨  ١.٣  ١.٠  ١.٠  ٠.٧  ١.٠  ١.١  ١.٠  ٠.٩  ١.٤  ١.٣  ٧٤ -٧٠  
١.٧  ٠.٩  ١.٥  ٠.٨  ٠.٦  ٠.٥  ١.٠  ١.٠  ٠.٩  ٠.٩  ٠.٧  ٠.٦  ٠.٣  ٠.٣  ٠.٣  ٠.٦  ١.٣  ١.٠  ٧٩ -٧٥  
٠.٥  ٠.٤  ٠.٦  ٠.٣  ٠.٣  ٠.٣  ٠.٦  ٠.٤  ٠.٦  ٠.٢  ٠.٤  ٠.٤  ٠.٥  ٠.٦  ٠.٣  ٠.٥  ٠.٥  ٠.٤  ٨٤ -٨٠  
  ١.٣  ٠.٨  ١.٢  ٠.٤  ٠.٤  ٠.١  ٠.٥  ٠.٦  ١.٣  ١.٠  ٠.٥  ٠.٥  ٠.٢  ٠.٣  ١.٣  ٠.٣  ٠.٩  ٠.٥  فاكثر ٨٥

  ٠.١  ٠.٤  ٠.١  ٠.١  ٠.١  ٠.١  ٠.٢  ٠.٢  ٠.٣  ٠.٦  ٠.١  ٠.٢  ٠  ٠  ١.٤  ١.٨  ٠.٤  ٠.٦  غیر مبین
  )٧(بیانات الملحق  -



١٨٨ 
 

  )١١(الملحق 
  ١٩٨٧محافظة النجف عام  الوحدات االداریة لسكان النوع بحسبلفئات العمریة لمئویة لنسب اال

الفئات 
  العمریة

  القادسیة. ن  المشخاب. ن  ق المناذرة. م  الحریة. ن  العباسیة. ن  ق الكوفة.م  الشبكة. ن  الحیدریة. ن  ق النجف.م
  اناث  ذكور  اناث  ذكور  اناث  ذكور  اناث  ذكور  اناث  ذكور  اناث  ذكور  اناث  ذكور  اناث  ذكور  اناث  ذكور

١٨.٩  ١٩.٢  ١٧.٠  ١٨.٠ ١٧.٠ ١٨.٠  ١٨.٢  ١٩.٣  ١٨.٢  ٢١.٠  ١٥.٦  ١٦.٧  ٨.٣  ١٣.٤  ١٩.٦  ٢٠.٣  ١٥.٧  ١٥.٩  ٤ -٠  
١٤.٩  ١٤.٨  ١٣.٧  ١٥.٤ ١٣.٧ ١٥.٤  ١٣.٩  ١٩.٠  ١٥.٠  ٢١.٧  ١٣.٩  ١٥.٦  ١٢.٦  ١٦.١  ١٥.٠  ١٦.١  ١٤.٧  ١٤.٩  ٩ -٥  
١١.٤  ١٣.٢  ١٩.٢  ١٧.٢ ١٩.٢ ١٧.٢  ١١.٧  ١٢.٤  ١١.٦  ١٣.٣  ١٢.٢  ١٢.٨  ١١.٣  ١٤.٠  ١٢.٦  ١٣.٣  ١٣.٧  ١٣.٦  ١٤ -١٠  
١١.٣  ١٩.٢  ١١.٤  ١١.٩ ١١.٤ ١٢.٠  ١١.٥  ١١.٥  ١٦.٧  ١٣.٦  ١١.٦  ١٢.٠  ١٢.٣  ١٣.٨  ١١.٩  ١٢.٦  ١١.٧  ١٢.٢  ١٩ -١٥  
٩.٤  ٩.٢  ٧.٨  ٩.٧ ٧.٨ ٩.٧  ١٠.٥  ١٠.١  ١٠.٠  ٩.٤  ٩.٦  ٩.٥  ٦.٣  ٧.٢  ٩.٥  ٩.١  ٩.٦  ١٠.٤  ٢٤ -٢٠  
٧.٩  ٢.١  ٤.٠  ٤.٩ ٤.٠ ٤.٨  ٩.٠  ٥.٧  ٣.٧  ٢.٢  ٨.٥  ٧.٥  ٧.٧  ٤.٤  ٧.٩  ٨.١  ٥.٤  ٥.٤  ٢٩ -٢٥  
٥.٠  ٥.٦  ٥.٩  ٥.٣ ٥.٩ ٥.٣  ٥.٥  ٥.٥  ٥.٤  ٥.٢  ٦.٧  ٦.٤  ٩.٨  ٤.١  ٥.٥  ٥.٢  ٦.١  ٦.٢  ٣٤ -٣٠  
٣.٣  ١.٩  ٣.٥  ٢.٣ ٣.٥ ٢.٢  ٣.١  ١.٩  ٥.٦  ١.٨  ٤.٥  ٣.٦  ٦.٨  ٦.٠  ٣.٦  ٢.٤  ٤.٧  ٤.٩  ٣٩ -٣٥  
٣.٦  ٣.٠  ٣.٩  ٣.٦ ٣.٩ ٣.٦  ٣.٤  ٢.٥  ٣.٧  ٢.٩  ٤.٦  ٤.٣  ٣.٥  ٢.٢  ٤.٠  ٣.٥  ٢.٩  ٣.٣  ٤٤ -٤٠  
٣.٣  ٢.٨  ٣.٤  ٣.٣ ٣.٤ ٣.٣  ٣.٧  ٣.١  ٠.٧  ١.١  ٣.٣  ٣.٤  ٧.٠  ٣.٦  ٢.٩  ٢.٦  ٢.٤  ٢.٦  ٤٩ -٤٥  
٢.١  ١.٨  ٢.٢  ١.٩ ٢.٢ ١.٩  ٢.١  ٢.١  ٢.٣  ١.٧  ٢.٣  ٢.٥  ٤.٦  ٣.٥  ١.٧  ١.٨  ٢.٥  ١.٧  ٥٤ -٥٠  
٢.٠  ١.٤  ١.٥  ١.٣ ١.٥ ١.٣  ١.٢  ١.٥  ١.٢  ١.٢  ١.٦  ١.٦  ٤.٦  ٤.٨  ١.٤  ١.١  ٢.٥  ٢.٠  ٥٩ -٥٥  
١.٥  ١.١  ١.٤  ١.٠ ١.٤ ١.٠  ١.٦  ١.٣  ١.١  ٠.٩  ١.٤  ١.٠  ٢.٤  ٢.٠  ١.٠  ٠.٨  ٢.١  ١.٣  ٦٤ -٦٠  
١.٦  ١.٥  ١.٧  ١.٥ ١.٧ ١.٥  ١.٤  ١.٣  ١.٢  ١.٠  ١.٤  ١.٠  ٠.٦  ٣.٠  ١.٢  ١.٠  ١.٢  ١.١  ٦٩ -٦٥  
١.٥  ١.٤  ١.٣  ١.١ ١.٣ ١.١  ١.١  ٠.٨  ١.٨  ١.٠  ١.٠  ٠.٧  ٠.٧  ١.٢  ١.٠  ٠.٨  ١.١  ١.٢  ٧٤ -٧٠  
١.٠  ٠.٩  ٠.٨  ٠.٨ ٠.٨ ٠.٨  ٠.٩  ٠.٩  ٠.٤  ٠.٩  ٠.٧  ٠.٦  ٠.٥  ٠  ٠.٥  ٠.٦  ٠.٦  ٠.٦  ٧٩ -٧٥  
٠.٤  ٠.٤  ٠.٦  ٠.٤ ٠.٦ ٠.٤  ٠.٦  ٠.٦  ٠.٦  ٠.٦  ٠.٥  ٠.٤  ٠.٥  ٠.٦  ٠.٣  ٠.٤  ٠.٥  ٠.٤  ٨٤ -٨٠  
  ٠.٨  ٠.٤  ٠.٦  ٠.٣ ٠.٦ ٠.٤  ٠.٥  ٠.٤  ٠.٧  ٠.٤  ٠.٥  ٠.٣  ٠.٥  ٠.١  ٠.٣  ٠.٢  ٠.٦  ٠.٣  فاكثر ٨٥

  ٠.١  ٠.١  ٠.١  ٠.١ ٠.٠ ٠.٠  ٠.١  ٠.١  ٠.١  ١.٠  ٠.١  ٠.١  ٠  ٠  ٠.١  ٠.١  ٢.٠  ٢.٠  غیر مبین
  )٨(بیانات الملحق  -
  



١٨٩ 
 

  )١٢(الملحق 
  ١٩٩٧محافظة النجف عام  النوع والوحدات االداریة لسكان بحسبلفئات العمریة لمئویة لنسب اال

الفئات 
  العمریة

  القادسیة. ن  المشخاب. ن  ق المناذرة. م  الحریة. ن  العباسیة. ن  ق الكوفة.م  الشبكة. ن  الحیدریة. ن  ق النجف.م
  اناث  ذكور  اناث  ذكور  اناث  ذكور  اناث  ذكور  اناث  ذكور  اناث  ذكور  اناث  ذكور  اناث  ذكور  اناث  ذكور

١٩.٧  ١٧.٠  ١٤.٩  ١٨.٦  ١٧.٤  ١٨.٧  ١٨.٢  ١٩.٢  ١٩.١  ٢١.٠  ١٥.٧  ١٦.٨  ١٠.٣  ١٤.١  ١٩.٨  ٢٠.٥  ١٥.٨  ١٦.٤  ٤ -٠  
١٣.٤  ١٦.٣  ١٣.٧  ١٣.٥  ١٤.٧  ١٥.٧  ١٣.٩  ١٥.٢  ١٤.٠  ١٥.٢  ١٤.٠  ١٤.٧  ١٢.٢  ١٥.٧  ١٥.٠  ١٦.١  ١٤.٢  ١٥.٠  ٩ -٥  
١١.٤  ١٣.١  ١١.٨  ١٣.٩  ١٢.٢  ١٣.٦  ١١.٧  ١٢.٤  ١١.٦  ١٣.٣  ١٢.٢  ١٢.٩  ١١.١  ١٤.٩  ١٢.٧  ٣.٣  ١١.٩  ١٢.٧  ١٤ -١٠  
١٠.٦  ١١.١  ٨.٤  ٨.١  ١٢.٠  ١٢.٤  ١١.٥  ١١.٥  ١١.٦  ١٢.٠  ١١.٦  ١٢.٠  ١٤.٠  ١٣.٨  ١١.٩  ١٢.٦  ١١.٢  ١١.٩  ١٩ -١٥  
٩.٥  ٩.٢  ٩.٤  ٩.٧  ٩.٢  ٨.٨  ١٠.٥  ١٠.٠  ١٠.٠  ٩.٣  ٩.٦  ٩.٥  ٧.٨  ٥.٦  ٩.٥  ٩.٠  ٩.٥  ٩.٠  ٢٤ -٢٠  
٦.٥  ٨.٧  ٩.٠  ٩.١  ٨.١  ٨.٤  ٩.١  ٩.٦  ٨.٧  ٨.٧  ٨.٥  ٨.٥  ٧.٤  ٤.٥  ٧.٩  ٨.٢  ٨.٦  ٨.٥  ٢٩ -٢٥  
٤.٣  ٣.٠  ٨.٣  ٦.٣  ٥.٨  ٥.٣  ٥.٦  ٥.٦  ٥.٤  ٥.٢  ٦.٦  ٦.٣  ٨.٩  ٦.٣  ٥.٥  ٥.٣  ٦.٧  ٦.٥  ٣٤ -٣٠  
٣.٣  ١.٩  ٣.٥  ٢.٣  ٣.٨  ٢.٥  ٣.١  ١.٩  ٣.١  ١.٩  ٤.٤  ٣.٦  ٥.٥  ٤.٨  ٣.٥  ٢.٣  ٤.٥  ٣.٧  ٣٩ -٣٥  
٣.٦  ٢.٢  ٣.٩  ٣.٠  ٣.٩  ٣.٢  ٣.٣  ٢.٦  ٣.٧  ٢.٩  ٤.٦  ٤.٣  ٣.٣  ٣.٤  ٤.٠  ٣.٥  ٤.٣  ٤.٢  ٤٤ -٤٠  
٤.٢  ٣.٩  ٣.٤  ٦.٥  ٣.٤  ٣.١  ٣.٧  ٣.١  ٣.٢  ٢.٧  ٣.٣  ٣.٣  ٦.٣  ٣.٤  ٢.٩  ٢.٦  ٣.٣  ٣.٣  ٤٩ -٤٥  
٣.٠  ٤.١  ٣.٤  ١.٩  ٢.٢  ٢.٢  ٢.١  ٢.١  ٢.٥  ١.٧  ٢.٣  ٢.٣  ٤.٠  ٢.٣  ١.٦  ١.٧  ٢.٣  ٢.٥  ٥٤ -٥٠  
٢.٠  ٢.٩  ١.٥  ١.٣  ١.٧  ١.٦  ١.٢  ١.٥  ١.٢  ١.٢  ١.٦  ١.٦  ٤.٠  ٣.٧  ١.٤  ١.١  ١.٩  ١.٨  ٥٩ -٥٥  
٢.٧  ١.١  ٢.٦  ١.٦  ١.٤  ١.٣  ١.٦  ١.٣  ١.١  ٠.٩  ١.٤  ١.٠  ٢.٢  ٢.٢  ١.٠  ٠.٧  ١.٥  ١.٢  ٦٤ -٦٠  
٠.٨  ١.٥  ١.٦  ١.٥  ١.٤  ١.٢  ١.٤  ١.٢  ١.٢  ١.٠  ١.٤  ١.٠  ٠.٧  ٣.٠  ١.١  ٠.٩  ١.٤  ١.٢  ٦٩ -٦٥  
١.٥  ١.٤  ١.٣  ١.٠  ١.١  ٠.٨  ١.٠  ٠.٨  ١.٣  ١.٠  ١.٠  ٠.٧  ١.١  ٠.٨  ١.٠  ٠.٨  ١.١  ٠.٧  ٧٤ -٧٠  
١.٧  ٠.٩  ١.٥  ٠.٩  ٠.٧  ٠.٦  ٠.٩  ٠.٩  ٠.٩  ٠.٨  ٠.٧  ٠.٦  ٠.٤  ٠.٤  ٠.٥  ٠.٦  ٠.٧  ٠.٥  ٧٩ -٧٥  
٠.٤  ٠.٤  ٠.٥  ٠.٣  ٠.٥  ٠.٣  ٠.٦  ٠.٦  ٠.٦  ٠.٦  ٠.٥  ٠.٤  ٠.٤  ٠.٧  ٠.٣  ٠.٤  ٠.٥  ٠.٤  ٨٤ -٨٠  
  ١.٣  ٠.٨  ١.٢  ٠.٤  ٠.٤  ٠.٢  ٠.٥  ٠.٤  ٠.٧  ٠.٥  ٠.٥  ٠.٣  ٠.٤  ٠.٤  ٠.٣  ٠.٣  ٠.٥  ٠.٤  فاكثر ٨٥

  ٠.١  ٠.٥  ٠.١  ٠.١  ٠.١  ٠.١  ٠.١  ٠.١  ٠.١  ٠.١  ٠.١  ٠.١  ٠  ٠  ٠.١  ٠.١  ٠.١  ٠.١  غیر مبین
  )٩(بیانات الملحق  -

  



١٩٠ 
 

  
  )١٣(الملحق 

  ٢٠٠٧ف لتقدیرات عام ة والنوع في محافظة النجالفئات العمریة والبیئ بحسبلسكان توزیع ا
الفئات 
  العمریة

  مجموع  ریف  حضر
  مجموع  اناث  ذكور  مجموع  اناث  ذكور  مجموع  اناث  ذكور

١٨٠٣٦٠  ٨٧٨٩٦  ٩٢٤٦٤  ٦٤٢٥٣  ٣١٣٠٢  ٣٢٩٥١  ١١٦١٠٧  ٥٦٥٩٤  ٥٩٥١٣  ٤ -٠  
١٥٣٣١٦  ٧٤٦٣٣  ٧٨٦٨٣  ٥٣٢٦٨  ٢٥٩١٧  ٢٧٣٥١  ١٠٠٠٤٨  ٤٨٧١٦  ٥١٣٣٢  ٩ -٥  
١٣١٠٦٦  ٦٤٤١٧  ٦٦٦٤٩  ٤٤٢٤٦  ٢١٦٩٢  ٢٢٥٥٤  ٨٦٨٢٠  ٤٢٧٢٥  ٤٤٠٩٥  ١٤ -١٠  
١١٦٦٨٣  ٥٧٣٢٣  ٥٩٣٦٠  ٣٧٩٥٢  ١٨٦٣٩  ١٩٣١٣  ٧٨٧٣١  ٣٨٦٨٤  ٤٠٠٤٧  ١٩ -١٥  
١٠٠٠٥٤  ٤٩٢٢٣  ٥٠٨٣١  ٣١١٢٣  ١٥٣٤٦  ١٥٧٧٧  ٦٨٩٣١  ٣٣٨٧٧  ٣٥٠٥٤  ٢٤ -٢٠  
٨٥٤٥٤  ٤٢٢٥٣  ٤٣٢٠١  ٢٥٥٨١  ١٢٧٢٦  ١٢٨٥٥  ٥٩٨٧٣  ٢٩٥٢٧  ٣٠٣٤٦  ٢٩ -٢٥  
٧١٩١٦  ٣٥٨٣٣  ٣٦٠٨٣  ٢٠٥٩٤  ١٠٣٨٨  ١٠٢٠٦  ٥١٣٢٢  ٢٥٤٤٥  ٢٥٨٧٧  ٣٤ -٣٠  
٥٩٣٥٣  ٢٩٨٦٤  ٢٩٤٨٩  ١٦٢٩١  ٨٣٧٠  ٧٩٢١  ٤٣٠٦٢  ٢١٤٩٤  ٢١٥٦٨  ٣٩ -٣٥  
٤٦٩٠٢  ٢٤٠٢٠  ٢٢٨٨٢  ١٢١٦٠  ٦٤٥٧  ٥٧٠٣  ٣٤٧٤٢  ١٧٥٦٣  ١٧١٧٩  ٤٤ -٤٠  
٣٧٥٤٤  ١٩٣٩٤  ١٨١٥٠  ٩٤٣٨  ٥١٠٤  ٤٣٣٤  ٢٨١٠٦  ١٤٢٩٠  ١٣٨١٦  ٤٩ -٤٥  
٢٨٩٧٢  ١٥٠٦٠  ١٣٩١٢  ٧١٣٩  ٣٩١٩  ٣٢٢٠  ٢١٨٣٣  ١١١٤١  ١٠٦٩٢  ٥٤ -٥٠  
٢٢٤٢٠  ١١٦٨٩  ١٠٧٣١  ٥٤٨٣  ٣٠٢٠  ٢٤٦٣  ١٦٩٣٧  ٨٦٦٩  ٨٢٦٨  ٥٩ -٥٥  
١٦٦٣٤  ٨٦٢٧  ٨٠٠٧  ٤١١١  ٢٢٣٤  ١٨٧٧  ١٢٥٢٣  ٦٣٩٣  ٦١٣٠  ٦٤ -٦٠  
١١٩٤٦  ٦٢٩٠  ٥٦٥٦  ٢٩٧٩  ١٦٢٩  ١٣٥٠  ٨٩٦٧  ٤٦٦١  ٤٣٠٦  ٦٩ -٦٥  
٧٨٥٧  ٤٢٥٤  ٣٦٠٣  ١٩٨٨  ١١٠١  ٨٨٧  ٥٨٦٩  ٣١٥٣  ٢٧١٦  ٧٤ -٧٠  
٤٨٧٦  ٢٧٢٣  ٢١٥٣  ١٣٢٠  ٧٣٨  ٥٨٢  ٣٥٥٦  ١٩٨٥  ١٥٧١  ٧٩ -٧٥  
+٥٨٥٠  ٣٢٨٦  ٢٥٦٤  ١٩١٤  ١٠٣٦  ٨٧٨  ٣٩٣٦  ٢٢٥٠  ١٦٨٦  ٨٠  

  ١٠٨١٢٠٣  ٥٣٦٧٨٥  ٥٤٤٤١٨  ٣٣٩٨٤٠  ١٦٩٦١٨  ١٧٠٢٢٢  ٧٤١٣٦٣  ٣٦٧١٦٧  ٣٧٤١٩٦  المجموع
، )١٧(، جدول ٢٠٠٧ملة، سنة جمھوریة العراق، وزارة التخطیط والتعاون االنمائي، الجھاز المركزي لالحصاء وتكنولوجیا المعلومات، مدیریة احصاء السكان والقوى العا -

 .٢٩ص
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  )١٤( الملحق 

  ٢٠١٧ة واجمالي السكان في محافظة النجف المتوقعة لعام الفئات العمریة والبیئ بحسبن توزیع السكا
الفئات 
  العمریة

  مجموع  ریف  حضر
  مجموع  اناث  ذكور  مجموع  اناث  ذكور  مجموع  اناث  ذكور

٢٤٦٧١١  ١١٨٨٨٦  ١٢٧٨٢٥  ٩٢٨٦٠  ٤٥٠١٥  ٤٧٨٤٥  ١٥٣٨٥١  ٧٣٨٧١  ٧٩٩٨٠  ٤ -٠  
٢٠٩٥٦٨  ١٠١٧٨٩  ١٠٧٧٧٩  ٨٢٧٠٥  ٤٠٦٣٥  ٤٢٠٧٠  ١٢٦٨٦٣  ٦١١٥٤  ٦٥٧٠٩  ٩ -٥  
١٧٨٨٨٣  ٨٨٥٠٠  ٩٠٣٨٣  ٦٦١١٧  ٣٢٧٣٢  ٣٣٣٨٥  ١١٢٧٦٦  ٥٥٧٦٨  ٥٦٩٩٨  ١٤ -١٠  
١٤٩٦٤٠  ٧٣١٣٧  ٧٦٥٠٣  ٥١٧٧٠  ٢٥٠٤٩  ٢٦٧٢١  ٩٧٨٧٠  ٤٨٠٨٨  ٤٩٧٨٢  ١٩ -١٥  
١٣٧٥٢٨  ٦٤٢٤٩  ٧٣٢٧٩  ٤٣٣٨٣  ٢٠٠٣٠  ٢٣٣٥٣  ٩٤١٤٥  ٤٤٢١٩  ٤٩٩٢٦  ٢٤ -٢٠  
١١٠٢٠٧  ٥٣٠٤٠  ٥٧١٦٧  ٣٢٧٥٤  ١٥٩٧٥  ١٦٧٧٩  ٧٧٤٥٣  ٣٧٠٦٥  ٤٠٣٨٨  ٢٩ -٢٥  
١٠٧١٩٤  ٥١٩٤٧  ٥٥٢٤٧  ٣٤٠٢٥  ١٧٠٨٢  ١٦٩٤٣  ٧٣١٦٩  ٣٤٨٦٥  ٣٨٣٠٤  ٣٤ -٣٠  
١٣١٠٨٣  ٥٥٤٨٦  ٧٥٥٩٧  ٤٦٦٧١  ١٨٠٧٠  ٢٨٦٠١  ٨٤٤١٢  ٣٧٤١٦  ٤٦٩٩٦  ٣٩ -٣٥  
٧٠٠٧٥  ٣٤٨٧٦  ٣٥١٩٩  ١٨٤٠٢  ٩٣٧٥  ٩٠٢٧  ٥١٦٧٣  ٢٥٥٠١  ٢٦١٧٢  ٤٤ -٤٠  
٥٦٠٥٢  ٢٨٧٨٨  ٢٧٢٦٤  ١٢١٩٩  ٦٥٩٧  ٥٦٠٢  ٤٣٨٥٣  ٢٢١٩١  ٢١٦٦٢  ٤٩ -٤٥  
٤٧٥١٧  ٢٥٦٦٤  ٢١٨٥٣  ١٠٨٥٢  ٦٠٨٦  ٤٧٦٦  ٣٦٦٦٥  ١٩٥٧٨  ١٧٠٨٧  ٥٤ -٥٠  
٣٨٥٦٦  ٢٠٢٩٨  ١٨٢٦٨  ٩٢١٨  ٥٢٠٧  ٤٠١١  ٢٩٣٤٨  ١٥٠٩١  ١٤٢٥٧  ٥٩ -٥٥  
٣٨٧١٥  ١٣٤٥٩  ١٥٢٥٦  ٦٢١٤  ٣٢٤٣  ٢٩٧١  ٢٢٥٠١  ١٠٢١٦  ١٢٢٨٥  ٦٤ -٦٠  
١٤٨٤١  ٧٢٧١  ٧٥٧٠  ٢٩٠٣  ١٦٤٥  ١٢٥٨  ١١٩٣٨  ٥٦٢٦  ٦٣١٢  ٦٩ -٦٥  
٨٧٥٧  ٤١٠٩  ٤٦٤٨  ١٤٩٥  ٨٢٨  ٦٦٧  ٧٢٦٢  ٣٢٨١  ٣٩٨١  ٧٤ -٧٠  
٤٧٤١  ٢٦٣٧  ٢١٠٤  ٩٢٤  ٥٧٢  ٣٥٢  ٣٨١٧  ٢٠٦٥  ١٧٥٢  ٧٩ -٧٥  
  ٤٧١١  ٢٦٢٥  ٢٠٨٦  ١٤٨٢  ٧٨٧  ٦٩٥  ٣٢٢٩  ١٨٣٨  ١٣٩١  فاكثر ٨٠

  ١٥٤٤٧٨٩  ٧٤٦٧٦١  ٧٩٨٠٢٨  ٥١٣٩٧٤  ٢٤٨٩٢٨  ٢٦٥٠٤٦  ١٠٣٠٨١٥  ٤٩٧٨٣٣  ٥٣٢٩٨٢  المجموع
nاعتماد على المعادلة  - )1( rpopn   حیث انpn  =    التعداد الالحقpo  =   التعداد السابقr  =     النموn  =عدد السنوات  

 .Clarke, John, Population Geography, second edition, pergamon pressltd, London, 1972, P146:االعتماد علىوب
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  ) ١٥(الملحق 

  ١٩٩٧ -١٩٨٧ نلعامیفي االفئات العمریة في محافظة النجف  بحسبوعدد الموالید  اإلناثعدد توزیع 
  

  الفئات
  العمریة

١٩٩٧  ١٩٨٧  
  ریف  حضر  ریف  حضر

  عدد الموالید  اإلناثعدد   عدد الموالید  اإلناثعدد   عدد الموالید  اإلناثعدد   عدد الموالید  اإلناثدد ع
٦٠٦  ١٣٨٢٦  ١٤٠٠  ٣٠٩٨٩  ٣٠٩  ٩٨٦٢  ٨٢٧  ٢٤٦٦٧  ١٩ -١٥  
٢٠٣٥  ١١٦٧  ٤٧٤٠  ٢٥٩٩٣  ١٠٤١  ٦٢٥٣  ٢٧٧٩  ٢٠٣٥١  ٢٤ -٢٠  
٢٢٢٦  ١٠٠٧٢  ٥١٨٣  ٢٣٥٠٢  ١١٣٩  ٣٨٤٩  ٣٠٤٠  ١٣٢٤١  ٢٩ -٢٥  
٢٢٩٠  ٦٢٩٥  ٥٣٣١  ١٨٥٦٩  ١١٧٢  ٤٤١٣  ٣١٢٧  ١٣١٩٥  ٣٤ -٣٠  
١٣٧٩  ٣٨٧٦  ٣٢١٤  ١٢٢٩٩  ٧٠٥  ٣٩٦٧  ١٨٨٥  ٩٨٨٣  ٣٩ -٣٥  
٥٤٣  ٤٤٣١  ١٢٤٦  ١٢٠٢١  ٢٧٦  ٢٦٤٤  ٧٤٠  ٧٠٢٨  ٤٤ -٤٠  
١٣٢  ٣٩٤٧  ٢٨٣  ٩١٥٨  ٦٥  ١٨٤٥  ١٧٥  ٥٦١١  ٤٩ -٤٥  

  ٩٢١١  ٥٤١٢٣  ٢١٣٩٧  ١٣٢٥٣١  ٤٧٠٧  ٣٢٨٣٣  ١٢٥٧٣  ٩٣٩٧٦  المجموع
 .بیانات غیر منشورة ،)١٠٤(، جدول ١٩٨٧، سنة نتائج التعداد العام للسكان، الجھاز المركزي لالحصاء ، تخطیطوزارة ال جمھوریة العراق، -
 .بیانات غیر منشورة ،)١٠٤(، جدول ١٩٩٧، سنة نتائج التعداد العام للسكان، الجھاز المركزي لالحصاء ، وزارة التخطیط جمھوریة العراق، -
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  )١٦(الملحق 

  ١٩٩٧  - ١٩٨٧في محافظة النجف في العامین  النوع والبیئة والوحدات االداریة بحسبفیات المسجلة توزیع الو
  

  الفئات
  العمریة

١٩٩٧  ١٩٨٧  
  ریف  حضر  ریف  حضر

  اناث  ذكور  اناث  ذكور  اناث  ذكور  اناث  ذكور
  ٩  ١١  ٥٩٨  ٧٥٧  ١١  ١٤  ٨٥٣  ١٠٨٤  ق النجف.م
  ١٦  ١٦  ٨  ١٠  ٢٠  ٢٥  ١١  ١٥  الحیدریة. ن

  ٢  ٢  ١  ١  ١٠  ١٢  ١  ١  بكةالش.ن
  ٤٣  ٥٥  ١٥٢  ١٨٨  ٥٩  ٧٤  ٢١٦  ٢٧٤  ق الكوفة.م
  ٧٧  ٨٦  ٧  ٨  ١٠٥  ١٢٦  ٧  ٨  العباسیة. ن

  ٢٥  ٢٦  ٨  ٧  ٢٧  ٣٣  ١٠  ١٢  الحریة.ن
  -  -  ٢٧  ٢٥  -  -  ٣٧  ٤٨  ق المناذرة.م

  -  -  -  -  ٧١  ٨٧  ٢٢  ٢٨  الحیرة. ن
  ٧١  ٦٥  ٢٥  ٢٦  ١٠٠  ٩٩  ٣٢  ٤٣  المشخاب.ن
  ٥١  ٥٥  ٨  ٧  ٧١  ٨٧  ٨  ١١  القادسیة.ن
  ٢٩٤  ٣١٦  ٨٣٤  ١٠٢٩  ٤٧٤  ٥٥٧  ١١٩٧  ١٥٢٤  النجف.م
  .بیانات غیر منشورة ،)١٠٥(، جدول ١٩٨٧، سنة نتائج التعداد العام للسكان، الجھاز المركزي لالحصاء ، وزارة التخطیط جمھوریة العراق، -
 .بیانات غیر منشورة ،)١٠٥(، جدول ١٩٩٧، سنة كاننتائج التعداد العام للس، الجھاز المركزي لالحصاء ، وزارة التخطیط جمھوریة العراق، -
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  )١٧(الملحق 
  ١٩٩٧-١٩٨٧ نلعامیفي االفئات العمریة والنوع والبیئة في محافظة النجف  بحسبتوزیع الوفیات المسجلة 

  ١٩٩٧  ١٩٨٧  الوحدات االداریة
  ریف  حضر  ریف  حضر

  اناث  ذكور  اناث  ذكور  اناث  ذكور  اناث  ذكور
١١٠  ١١٤  ٣١٨  ٣٣٩  ١٢٦  ١١٢  ٣٢١  ٣١٠  ٤ -٠  
٨  ١١  ٢٤  ٣٧  ١٨  ٤٣  ٤٧  ١١٥  ٩ -٥  
٦  ٩  ١٧  ١٨  ٨  ١٧  ٢١  ٤٥  ١٤ - ١٠  
٧  ٥  ١٨  ٣٢  ٧  ١٩  ١٧  ٥٢  ١٩ - ١٥  
٥  ٦  ٢٠  ٤٠  ١٢  ١٥  ٣١  ٤٣  ٢٤ - ٢٠  
٧  ٣  ١٨  ٣١  ٨  ١٤  ٢٠  ٣٧  ٢٩ - ٢٥  
٤  ٨  ١٥  ٢٧  ٢٢  ١٧  ٥٨  ٤٥  ٣٤ - ٣٠  
٥  ٦  ١٤  ٢٢  ١٤  ٢١  ٣٧  ٥٦  ٣٩ - ٣٥  
٩  ٨  ٢١  ٣٠  ٤٤  ٤٧  ١١١  ١٣١  ٤٤ - ٤٠  
٨  ٩  ٢٣  ٣٢  ٢٠  ٣٥  ٥١  ٩٤  ٤٩ - ٤٥  
١١  ١٥  ٣٢  ٥٠  ٢٩  ٤٣  ٧١  ١١٧  ٥٤ - ٥٠  
١٠  ١٧  ٢٩  ٥٠  ٢٧  ٣٢  ٦٨  ٨٧  ٥٩ - ٥٥  
١٦  ٢٠  ٤٧  ٦٥  ٤٧  ٤١  ١١٨  ١١٠  ٦٤ - ٦٠  
١٧  ١٩  ٤٦  ٦٢  ٢٥  ٣٦  ٦٤  ١٠٠  ٦٩ - ٦٥  
٢١  ٢٥  ٥٦  ٦٥  ٣٢  ٢٧  ٨٠  ٧٥  ٧٤ - ٧٠  
١٦  ١٦  ٤٠  ٤٧  ٢٣  ١٦  ٥٧  ٤٤  ٧٩ - ٧٥  
١٣  ١١  ٣٩  ٣٦  ٥  ٦  ١١  ١٨  ٨٤ - ٨٠  
  ٢١  ١٤  ٥٧  ٤٦  ٧  ١٦  ١٤  ٤٥  فاكثر ٨٥

  ٢٩٤  ٣١٦  ٨٣٤  ١٠٢٩  ٤٧٤  ٥٥٧  ١١٩٧  ١٥٢٤  المجموع
  .بیانات غیر منشورة ،)١٠٥(، جدول ١٩٨٧، سنة نتائج التعداد العام للسكانجمھوریة العراق، وزارة التخطیط، الجھاز المركزي لالحصاء ،  -
 .بیانات غیر منشورة ،)١٠٥(، جدول ١٩٩٧، سنة نتائج التعداد العام للسكانكزي لالحصاء ، جمھوریة العراق، وزارة التخطیط، الجھاز المر -
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  )١٨(الملحق 
  ١٩٩٧ - ١٩٨٧ -١٩٧٧البیئة والنوع لالعوام  بحسبحجم الھجرة الداخلة الى محافظة النجف 

الوحدات 
  االداریة

١٩٩٧  ١٩٨٧  ١٩٧٧  
  ریف  حضر  ریف  حضر  ریف  حضر

  اناث  ذكور  اناث  ذكور  اناث  ذكور  اناث  ذكور  اناث  ذكور  اناث  ذكور
  ٣  ٣  ١٤  ٧  ٦  ٤  ٢٨  ٣١  ٣  ١٧  ١٩  ٤٨  دھوك
  ١  ٢  ٦٩  ٦٦  ٢٣  ٢٦  ٦٠  ٤٨  ١٤  ١٢  ١١١  ١٤٩  نینوى

  ٦  ٣  ٢٨  ٢٢  ٤  ٠  ٦٦  ٧٠  ٩  ١٣  ٦٤  ١٤٩  السلیمانیة
  ١٤  ١٥  ١١٢  ١٠٠  ٥  ٢  ١١٨  ٨٩  ٤  ١٦  ٩٦  ١٣٢  التامیم
  ٦  ٣  ٢٠  ٣٩  ٤  ٥  ٥٨  ٦١  ٣  ٢٦  ٩٠  ١٧٥  اربیل
  ٢٢  ١٨  ٢٢١  ١٨٧  ٢٨  ١٥  ٢٢٧  ٢٠٠  ١٨  ١٨  ٢١٥  ١٨٥  دیالى
  ١٤  ١٠  ١٣٦  ٩٠  ١٧  ٩  ١١٦  ١١٣  ٦  ٦  ٨٢  ١٨١  االنبار
  ٧٦٣  ٤٨٩  ٦٣٥٤  ٤٤٦٥  ٤٦٣  ٣٣٧  ٤٦١٨  ٣٥٨٦  ١٩٠  ١٢٢  ٢٤٢٥  ٢٢٢٥  بغداد
  ١١٠٧  ٥٦٥  ٣٦١٨  ٢٤٤٨  ٨٥٤  ٥٠٩  ٣٠٨٥  ٢٣٥٢  ٩٣٩  ٦٢٨  ٢٧٦٤  ٢٤٥١  بابل

  ٤٨٥  ٢٥٩  ١٦٦٧  ١٢٠٣  ٢٢٣  ١٦٥  ١٠٩٨  ٧٧٦  ٨٦  ٤١  ٨٥٨  ٧٤٧  كربالء
  ٥٢  ٢٨  ٣٦٨  ٢٤٥  ٣٦  ٢٨  ٣٢٤  ٢٠٣  ١٩  ٤١  ٢٣٣  ٢٢٧  واسط

  ٢  ١  ٩١  ٨٢  ٠  ٠  ٤٩  ٤٣  ٢  ١  ٤٢  ٧٥  صالح الدین
  ٢٨٨٤  ٢٢٤٤  ١٢٥٦٧  ١١٠٤٣  ٢٨٢٠  ٢٣٥٣  ١١٦١٧  ١٠٥٨٠  ٢٣٥٢  ١٧٣٢  ٩٧٠٨  ٨٩١٧  القادسیة
  ٣٢١  ٢٦٩  ١٠٩٦  ٧٧٢  ٣٣٥  ٢٥٢  ٨٢٢  ٥٤٨  ٣٢٠  ٢٧٦  ٦٧١  ٥٨٨  المثنى
  ٣٣٧٢  ٣٢٩٧  ٢٩١٠  ٢٧٠٣  ٨٩  ٥١  ١٣١١  ١١٨٨  ٢٠  ٢٩  ٩٢٣  ٩٣٧  ذي قار
  ٧٧  ٦٨  ٦١١  ٥١٧  ٩٧  ٨١  ٦٨٠  ٥٥٨  ٨  ٢٥  ٣٠٧  ٣٣٥  میسان
  ١٢٣٤  ١١٠٠  ٨٣٦٢  ٧٣١٤  ١١٣٩  ١١٠١  ٢٣٩١٦  ٢٢٥٤٧  ١  ٥٢  ٣٩٤  ٤٠٦  البصرة

  ١٠٣٦٣  ٨٣٦٦  ٣٨٧٤٤  ٣١٣٠٣  ٦١٤٣  ٤٩٣٨  ٤٨١٩٣  ٤٢٩٩٢  ٣٩٩٤  ٣٠٥٥  ١٩٠٠٢  ١٨٠٢٧  المجموع
  .٣٧ص ،)٣٠(، جدول ١٩٧٧، سنة نتائج التعداد العام للسكان، الجھاز المركزي لالحصاء ، وزارة التخطیط جمھوریة العراق، -
 .٨٥ص ،)٢٤(، جدول ١٩٨٧، سنة نتائج التعداد العام للسكان، الجھاز المركزي لالحصاء ، وزارة التخطیط جمھوریة العراق، -
  .٨٦ص ،)٢٤(، جدول ١٩٩٧، سنة عداد العام للسكاننتائج الت، الجھاز المركزي لالحصاء ، وزارة التخطیط جمھوریة العراق، -



١٩٦ 
 

  )١٩(الملحق 
  *١٩٩٧ - ١٩٨٧ -١٩٧٧البیئة والنوع لالعوام  بحسبحجم الھجرة الخارجة من محافظة النجف 

الوحدات 
  االداریة

١٩٩٧  ١٩٨٧  ١٩٧٧  
  ریف  حضر  ریف  حضر  ریف  حضر

  اناث  ذكور  اناث  ذكور  اناث  ذكور  اناث  ذكور  اناث  ذكور  اناث  ذكور
  ----   ----   ----   ------   ٠  ٠  ١٧  ١٥  ١  ٨٨  ٥  ٥٦١  دھوك
  ٣٢  ٦٢  ٢٦٦  ٣٥٧  ١٢  ٧  ٥٣  ٥٣  ٣  ٢٩  ٦٥  ٥١٩  نینوى

  ---   ---   -----   -----   ٧  ٥  ٤٦  ٥٣  ٦  ٥٤٧  ٣٩  ٣٤٩  السلیمانیة
  ١٩  ٨  ٢٩٣  ٣٠٠  ٢١  ٢٨  ٢٧١  ٣١٤  ٢٧  ٤٤  ٨٩  ٢٠٤١  التامیم
  ----   ----   -----   -----   ١٣  ٣١  ٣٩  ٩  ١٣  ٤١  ٣٩  ١٤٧١  اربیل

  ٩٨  ٧٦  ١٣٢  ٩٤  ١٠٦  ٨٨  ١٩٩  ١٣٧  ٦٠  ٢٥١  ١٣٦  ٢٨٨  الىدی
  ٤٢١  ٤٣٩  ١٢٢  ١٢١  ٢٩٥  ٢٧١  ٢٤٦  ٣٠٨  ٤٩  ٧١  ١٥٦  ٦٨٢  االنبار
  ٦٦٣  ٥٧٧  ١٥٤١٩  ١٢١٤٦  ٧٣٤٢  ٥٤٨٨  ٧٥٢٠  ٧٠٥٧  ٣٦٨  ٩٥٥  ١٥٢٦٦  ١٥٩٥٣  بغداد
  ١٤٨٣  ١٠٠٢  ٣٥٥٢  ٢٥٢٧  ١٣١٢  ١٠٣٧  ٣١٩٣  ٢٤٩٧  ٨٠٩  ١٠٥٢  ٢٥٦٠  ٢٢٦٥  بابل

  ٨٠٧  ٤٨٩  ٧٨٠٧  ٦٧٤٥  ٣٨٩  ٢٥٨  ٧٣٣٣  ٦٧٠٠  ٤٣٩  ٥٧٩  ٣٣٦٠  ٢٩٩٦  كربالء
  ١٨٢  ١٦٦  ١٩٤  ١٠٦  ٥٨  ٦٩  ١٦٧  ١٠٤  ٧٩  ٢٣٢  ١٣٥  ٢٤٧  واسط

  ١٢٨  ١٣٦  ١٨٦  ١٣٧  ٢١٣  ٢٠٣  ١٠٣  ١٠٣  ٢٠  ١٢٥  ٦١  ٣٥٦  صالح الدین
  ١٠٧٤  ٦٥٧  ٢٥٢٧  ١٤٢٠  ٦٤٠  ٤٢٠  ٢٠٨٥  ١٤٧٦  ٦٩٨  ٥٦٨  ١٦٥٩  ١٥١١  القادسیة
  ١١٥  ٩١  ٥٠٧  ٢٩٧  ٨٢  ٦٠  ٣٣٨  ٢١٣  ٥٧٣  ٥٧٠  ٣٠٤  ٢٢٨  المثنى
  ١٤  ٨  ١٧٢  ٩٣  ١٣  ١٩  ١٨٧  ١٠٨  ١٢  ١٩٥  ١٢١  ١١٣  ذي قار
  ١  ٠  ٧٤  ٣٣  ١٢  ١٠  ٥٨  ٣٨  ٢٢  ٢٧  ٥٧  ٩١  میسان
  ٦٢  ٥٠  ٧٨١  ٧٥٣  ٢٤  ١٨  ١٣٣  ١٢٢  ١٧  ٣٢٨  ٥١٧  ٦٨٦  البصرة

  ٥٠٩٩  ٣٧٦١  ٣٢٠٣٢  ٢٥١٢٩  ١٠٥٣٩  ٨٠١٢  ٢١٩٨٨  ١٩٣٠٧  ٣١٩٦  ٥٦٩٢  ٢٤٥٦٩  ٣٠٣٥٧  المجموع
  .٣٨ص ،)٣٠(، جدول ١٩٧٧، سنة نتائج التعداد العام للسكان، الجھاز المركزي لالحصاء ، خطیطوزارة الت جمھوریة العراق، -
  .٨٥ص ،)٢٤(، جدول ١٩٨٧، سنة نتائج التعداد العام للسكان، الجھاز المركزي لالحصاء ، وزارة التخطیط جمھوریة العراق، -
 .٨٦ص ،)٢٤(، جدول ١٩٩٧، سنة تائج التعداد العام للسكانن، الجھاز المركزي لالحصاء ، وزارة التخطیط جمھوریة العراق، -
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University of Kufa 
College of Arts 
Department of Geography 
 

 

 

Geographical and Demographical Analysis 
of Population Pyramid in Najaf  

Governorate in (1977 - 1987 – 1997) 
and its expectations in year 2017 

 
A Thesis 

Submitted To The Council Of The  
College Of Arts / University Of Kufa  

 
 

By  

Dheyaà Jafar Abdul- Zahra Al- Najim 

 

In Partial Fulfillment of the Requirements for the Master 

Degree in Geography 

 

Supervised by 

Prof. Dr. Abd Ali Hassan Al-Khaffaf 

 

 
  1430 A.H.                                                                  2009 A.D.                                                        



 a

Geographical and Demographical Analysis  

of Population Pyramid in Najaf 

Governorate in (1977 - 1987 – 1997) 

and its expecta ons in year 2017 

Dheyaà Jafar Abdul- Zahra Al- Najim 

SUMMARY 

The present study aims analyzing the population Pyramid IN-Najaf 
gvernorate throughout three successive official censuses in 1977, 1987 
and 1997 years. It also aims at knowing future expectation of this 
pyramid in 2017. Population pyramid differs in their age and sex 
structures according to time and place. Therefore, the thesis was 
composed of four chapters. The first chapter deals with the theoretical 
frame of the study, including the approach, manner, problem, 
hypotheses, spatial and time boundaries and the most previous studies. 
This chapter refers to populated region, the Sedimentary Plain, 
inhabited with 97% of governorate popula on, and unpopulated region 
represented in the Western Plateau. 

Chapter two discuses sex structure and sex ratio. Sex ratio was 
lowered in 1977 and increased in 1987, and then lowered again in 1997 
due to effective factors such as male and female transcendence, deaths, 
migration and wars. 

Chapter three deals with age structure. With in the wide age 
groups, first group was lowered gradually during the three censuses, 
whereas the second group was increased increas gradually, the third 
group was increased in 1977-1987 and lowered in 1997.The differences 
among these groups led to differences in the Dependency Ratio which 
was lowered during the three censuses. 

Chapter four illustrated the shape of population pyramid of Najaf 
governorate during the three censuses. The population pyramid has a 
young population shape which is characterized by a wide base and 



 b

narrow apex. According to expectation of population growth throughout 
1997-2017, the expected population pyramid was young population 
shape which resembles the pyramid of 2007 or 1997.    

    

 


