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 نشكر وعرفا
ى سيد املرسلني والصالة والسالم عل ,احلمد هلل رب العاملني وله الشكر العظيم يف كل وقت وحني 

 م حممد وعلى اله أمجعني إىل قيام يوم الدين القاس ىوخامت النبيني أب

ويف  ,كلمات الشكر والعرفان إىل الذين ساعدوني يف إمتام دراسيت هذه ب قدم فأني أت  أما بعدُ

بقبول  ,الرضا مطر عبد الرضا اهلامشي  مقدمتهم استاذي الفاضل األستاذ املساعد الدكتور عبد

فلم يدخر وسعاً يف  ,رشاد لكل مفاصلها من نصح وا وعلى ما ابداه ,سالة االشراف على هذه الر

فله مين صادق الشكر واالمتنان وأسال اهلل عز وجل أن  ,تقديم العون واملساعدة جبميع أشكاهلا 

 يوفقه يف مسريته العلمية وأن ميده بالصحة والعافية.

 اآلدابكلية يف  يئة التدريسية يف قسم اجلغرافيةواتقدم بشكري وتقديري إىل السادة أعضاء اهل

واملربني  اآلباءفقد كانوا نعم  ,الدكتور حسني عذاب عطشان اجلبوري  خاصة جامعة القادسية  –

فأسال العلي القدير أن يوفقهم يف  ,طيلة مدة الدراسة  رشاداالربرة ملا أبدوه من مساعدة ونصح و 

يهم طالب العلم واملعرفة فجزاهم مسريهتم العلمية الفذة ويكونوا السراج املنري الذي يهتدي على أيد

 اهلل خري اجلزاء.

بوافر الشكر والعرفان إىل أساتذة قسم اجلغرافية يف جامعة بغداد يف وأقدم باقة ورد معطرة 

 كلييت الرتبية واآلداب ملا قدموه من مصادر وخطة عمل رائعة 

يل من مساعدة وكذلك  هووأتقدم  خبالص شكري وتقديري إىل زمالئي طالب الدراسات العليا ملا ابد

 إىل مجيع موظفي وموظفات املكتبة العلمية يف جامعة القادسية .
 الباحث 

 
 
 



 المستخلص :      
ُتعد الوفيات العامل الحيوي الثاني المؤثر في نمو السكان،وأن تأثيرها ال يقتصر على تغير      

هم النوعي والعمري وأمد حجم السكان  فحسب بل يتعدى ذلك إلى توزيعهم وكثافتهم وتركيب
 حياتهم ، كما أنها تعطي مؤشرًا لمستوى تقدم الخدمات الصحية في الدولة . 

وأن الوفيات على الرغم من أهميتها في التحليل الديموغرافي لم تلق اهتمامًا وافيًا من لدن        
اء القاسم للمدة الباحثين مثلما حدث للخصوبة ، وهذا ما دفعنا إلى دراسة هذه الظاهرة في قض

( والكشف عن أسبابها والعوامل المؤثرة فيها ، وعن تباينها زمانيًا ومكانيًا ، 6102 – 0991)
 فضال عن كشف حجم الوفيات و واقعها واتجاه تغير معدالتها .

تم اعتماد المنهج الوصفي والتحليلي للتعريف بمنطقة الدراسة والكشف عن حجم الوفيات       
وتباينها المكاني والزماني وبيان األسباب المؤثرة في ذلك ، فضال عن المنهج  فيها ومعدلها

األصولي الذي تم من خالله دراسة العوامل الجغرافية المؤثرة في الوفيات في منطقة الدراسة ، 
إلى جانب استخدام بعض األساليب اإلحصائية  ، السيما أسلوب التحليل العاملي ، ومن خالله 

،  والبشرية الطبيعية والمتغيرات العوامل من مجموعة لتفاعل نتيجة بالوفيات اينالتب حجم كشف
 السكن ونوعية التعليمي المستوى يتصدرها والتي،  البشرية للمتغيرات والواضح األكبر األثر وكان
 من%( 5264) نسبة شكلت فقد األخرى المتغيرات من الوفيات حجم على تأثيراً  األكثر وهي

 . الوفيات حجم على المؤثرة يراتالمتغ مجموع

وكذلك األهمية النسبية للوصول إلى هدف الدراسة ، وأهم النتائج التي توصلت اليها الدراسة   
( إذ بلغت 6102- 0991هي الكشف عن حجم الوفيات في منطقة الدراسة للمدة من )

 ( حالة وفاة .681( حالة وفاة ، وبمتوسط سنوي بلغ )5885)
ت الدراسة عن تفوق وفيات الذكور على وفيات اإلناث حيث شكلت نسبه كما كشف      

%( من أجمالي الوفيات ، وكذلك كشفت 5268%( بينما شكلت وفيات اإلناث نسبه )4266)
سنة فأكثر( على الفئات العمرية األخرى ، إذ بلغ  24الدراسة عن تصدر وفيات فئة كبار السن )

%( من أجمالي الوفيات ، ثم تلتها فئة متوسطي 5261( حالة وفاة وبنسبه )6025حجمها )
%( من أجمالي 6961( حالة وفاة بنسبة )0541سنة ( بحجم وفيات بلغ )25 -04األعمار )

( 2915الوفيات ، وقد أظهرت الدراسة عن ارتفاع حجم الوفيات بسبب األمراض فقد بلغت )
( حالة وفاة ، 901ب الحوادث )%( بينما بلغت حجم الوفيات بسب8065حالة وفاة ،  وبنسبه )

 %( من أجمالي الوفيات.0862وبنسبه )
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 المقدمة:      
 –الوفيات  –الثالث )الوالدات من عناصر التغير السكاني  اً مهم اً ُتعد الوفيات عنصر      
( ، وهي ثاني العمليات الحيوية المؤثرة في نمو السكان وتتفوق على الهجرة في أثرها ، الهجرة

وأنها تمثل العنصر السالب في معادلة نمو السكان ألنها تؤدي إلى تناقص في عدد السكان ، 
 –عن أسباب الوفيات )األمراض ولكنها قد تكون عنصرًا ايجابيًا في بعض األحيان النها تكشف 

الحوادث( ، وهي ظاهرة لها أهمية كبيرة وتستحق الدراسة والبحث والتحليل كونها ظاهرة بيولوجية 
العمري والنوعي ، فضال  واجتماعية وديموغرافية وجغرافية مهمة ومؤثرة في نمو السكان وتركيبهم

انخفاض  ي لمنطقة الدراسة ، فأنوى المعاشتعكس مدى تطور الواقع الصحي والمست عن كونها
حجمها يدل على تطور الخدمات الصحية وارتفاع المستوى المعاشي لسكان منطقة الدراسة ، 

 على عكس ذلك . ابينما يدل ارتفاع حجمه
عناية من الالدراسة بتسليط الضوء على ثاني الظواهر الحيوية )الوفيات( ألنها لم تلق  اتسمت    

وعدم العناية بها  به الخصوبة ، والسبب في ذلك قلة البيانات وعدم دقتها الباحثين مثلما حظيت
كونه أول  ل الوفيات ، وقد أضاف أهمية للرسالةاإلحصاء في مكاتب تسجي من قبل موظفي

 قضاء القاسم ، وأعتمد الباحث على المعدل العام للوفيات ، وهذا ما دفععن الوفيات في  رسالة
وكذلك الكشف عن أسبابها والمتغيرات المؤثرة   ، ها زمانيًا ومكانياً لوتحليإلى دراسة هذه الظاهرة 

 (.6102 – 0991مدة )الفيها خالل 
اإلجراءات الروتينية من قبل دائرة صحة  كثرةواجه الباحث الكثير من الصعوبات ومنها      

صاء( أهمية بابل وعدم اهتمام وتفهم الكثير من الموظفين في مكاتب تسجيل الوفيات )اإلح
جمعها وترتيبها لالدراسة ، فضال عن قلة البيانات وأن وجدت فأنها تحتاج إلى الكثير من الجهد 

، فضال عن صعوبة الدراسة الميدانية فهناك العديد من في جداول حتى يسهل عملية البحث 
عة س خوفًا من بعض األسئلة ، فضال عنال يدلون باإلجابة الصحيحة حرجًا أو  المبحوثين
الجهد في اعادة شرح استمارة االستبيان أكثر من مرة لكي يفهمها الريفية مما ضاعف المناطق 

ي الكثير من الوقت ف جابة على األسئلة ، فضال عن أضاعةالشخص المبحوث حتى يعطي اإل
 زيادة في الجهد والنفقات. تطلب التنقل من قرية إلى أخرى وهذا 

تناول الفصل األول اإلطار النظري والخصائص عة فصول ، سة مقدمة وأربتضمنت الدراو      
ليبين الجغرافية لقضاء القاسم ، وهو على مبحثين  تناول المبحث األول اإلطار النظري 



تناول المبحث الثاني  في حينبعض الدراسات السابقة ،  مستلزمات الدراسة فضال عن
شملت الخصائص الطبيعية فقد الخصائص الجغرافية لقضاء القاسم الطبيعية والسكانية 

نمو السكان وتركيبهم شملت الخصائص السكانية التربة والموارد المائية ، بينما خصائص المناخ و 
لجغرافي للوفيات ومن ثم توزيع السكان ، أما الفصل الثاني فقد تناول التوزيع ا نوعيالعمري وال
مانيًا ومكانيًا، بينما كرس المبحث ت ز حث األول كرس على توزيع الوفيامبحثين ، المبب وانماطها 

الثاني على نمط الوفيات حسب العمر والنوع ، أما الفصل الثالث فقد تناول أسباب الوفيات 
، تناول  ايضاً  مبحثينب لمتوفين في قضاء القاسم ،وبعض الخصائص االجتماعية واالقتصادية ل

نما تناول المبحث الثاني بعض المبحث األول أسباب الوفيات حسب )األمراض والحوادث( بي
خصائص المتوفي االجتماعية واالقتصادية ، أما الفصل الرابع تطرق إلى المتغيرات المؤثرة في 
معدل الوفيات والتحليل الكمي لها ، وهو على مبحثين كرس المبحث األول على العوامل 

يرات البشرية بالمستوى ة المتمثلة بعناصر المناخ وخاصة درجات الحرارة وتمثلت المتغيالطبيع
التعليمي والدخل والمهنة ومحل االقامة وحالة السكن ودرجة تزاحم المسكن والخدمات الصحية ، 

 وتوصلتة البحث ، يضالكمي للمتغيرات بوصفه اختبارًا لفر بينما خصص المبحث الثاني للتحليل 
لمقترحات والتوصيات مجموعة من االستنتاجات التي تم التوصل اليها مع بعض اإلى  الدراسة

 وقائمة بالمالحق والمصادر وملخص باللغة االنكليزية .
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 المبحث األول
 ظري للدراسةاإلطار الن

 ةالدراس : مشكلهوالً أ

( 0)لم تلب. ةل يحتاج الى ايضاح وتفسير او حاجهي اما سؤا ةالجغرافي الدراسة ةيقصد بمشكل   

 : اآلتييمكن أن تتمثل بالسؤال  الدراسةوان مشكلة (6)عن سؤال غير مجاب عليه. ةوهي عبار 
 3172-7991نيًا خالل المدة هل تتباين معدالت الوفيات في قضاء القاسم مكانيًا وزما)

تحقيق أهداف الدراسة وعلى المشكلة و  هومن أجل البحث في هذ( ؟وماهي العوامل المؤثرة فيها
 :ا خالل الفصول ومن هذه األسئلةعليه لإلجابةأخرى تسعى الدراسة  تساؤالت تطرحساس هذا األ
مكاني ماني والما الخصائص الجغرافية لمنطقة الدراسة ؟ وهل أثرت في التباين الز  -0

 ؟للوفيات في منطقة الدراسة 
 ؟ وما اتجاهاتها ما شكل التوزيع الجغرافي للوفيات في منطقة الدراسة -6
 هي األسباب المباشرة لحدوث الوفاة ؟ ما -2
 الوفيات في قضاء القاسم؟ المؤثرة في معدالت هي المتغيرات  ما -5

 الدراسة ةفرضي: ثانياً 
وهذا الحل يسوغه الباحث صياغة واضحة بحيث ال  راسةالديقصد بها حل مقترح لمشكلة    

يمكن صياغة الفرضية و  (2).ةواحد تعطي أكثر من معنى واحد وال تتضمن أكثر من عالقة
مكانيًا وزمانيًا نتيجة  3172-7991تختلف معدالت الوفيات في قضاء القاسم للمدة ) :األتية

ها أن نستنتج ويمكن من خالل .(ير المباشرةلتأثير مجموعة من المتغيرات واألسباب المباشرة وغ
 فرضيات ثانوية وهي:

 للخصائص الجغرافية )الطبيعة والبشرية( لمنطقة الدراسة أثر في تباين الوفيات . -0
 ومكانيًا في منطقة الدراسة . أخذ التوزيع الجغرافي للوفيات شكاًل متباينًا زمانياً  -6
 دراسة باألمراض والحوادث.للوفيات في منطقة ال المباشرةتتمثل األسباب  -2
هناك مجموعة من المتغيرات الطبيعية والبشرية المؤثرة في معدالت الوفيات في القضاء  -5

 والمستوى التعليمي ونوعية السكن وعوامل أخرى . مثل الخصائص الطبيعة
                                                           

 .59، ص0992بحث العلمي واستخدام مصادر المعلومات ، دار الشؤون الثقافية ،  بغداد،عامر إبراهيم قندلجي ، ال( 0)
 .22، ص0981عبد الرزاق محمد البطيحي ، طرائق البحث الجغرافي ، دار الشؤون الثقافية، جامعة بغداد،( 6)
 .025، ص 611صفوح الخير ، الجغرافيا موضوعها ومناهجها وأهدافها ، دار الفكر ، دمشق ، (2)



 : منهجية الدراسة ثالثاً 
وذلك عن  .وم المختلفة يعرف المنهج بأنه الطريق المؤدي إلى الكشف عن الحقيقة في العل    

طريق جملة من القواعد العامة التي تسيطر على سير وتحدد عملياته حتى يصل إلى نتيجة 
في عرض الخصائص الدراسة على المنهج الوصفي والتحليلي  وأعتمدت( 0).مقبولة ومعلومة

المنهج  عن فضالً  الجغرافية لمنطقة الدراسة والكشف عن واقع التباين المكاني والزماني للوفيات 
 .النظامي واألصولي من خالل عرض األسباب والعوامل المؤثرة في الوفيات وتباينها المكاني 
 ومن أجل الدقة في التفسير وتحديد العوامل األكثر تأثيرًا في الوفيات كان البد من أعتماد

ها وتوضيح  األسلوب الكمي ودراسة الظاهرة ووصفها بشكل علمي ودقيق ومن ثم تحليلها  وتفسير 
 المناسبة. والرياضية اإلحصائيةبينها باستخدام الطرائق  االرتباطية العالقة

االولى هي االطالع على اغلب الدراسات السابقة  المرحلة .مراحل بثالث الدراسةمرت    
وخاصة من  الرسميةتمثلت بجمع المعلومات والبيانات من مصادرها  والثانية .منها واالستفادة
وتمثلت  .الدراسةضمن منطقة  اإلداريةالخاصة بالوفيات لجميع الوحدات  الحيويةالسجالت 

 .وتوزيعها حسب نوع السبب المؤدي للوفاة متعددةبتفريغ البيانات في جداول  الثالثة المرحلة
التباين  بإظهاروبما ان الدراسة جغرافية فقد اهتمت  .التي يسكنها والبيئةوحسب نوع المتوفي 

تمثلت  وكذلك .الدراسةلظاهرة موضوع  المكانيةين مكان واخر والكشف عن العالقات والتحليل ب
للمستشفيات التابعة لمنطقة الدراسة وجمع المعلومات ومن ثم  المتكررةبالدراسة الميدانية والزيارة 

الجهاز المركزي لإلحصاء لغرض جمع المعلومات وكذلك  مراجعة وزارة التخطيط وخصوصاً 
أعتمد عينة عشوائية اختيرت من خالل توزيع عينة استطالعية بحجم . و  الميدانيةسة تمثلت الدرا

للعينة التي تعتمد على  ( استمارة وباعتماد معادلة إحصائية الستخراج الحجم األمثل21)
(استمارة استبيان 922) ـفتحدد حجم العينة ب().االنحراف المعياري لنتائج العينة االستطالعية

 في قضاء القاسم .  موجهة لألسر

                                                           

، دار السياب  0( باسم عبد العزيز عمر العثمان ، مناهج البحث الجغرافي وتطبيقاتها في الجغرافية البشرية ، ط0)
 .9، ص 6119للطباعة والنشر والتوزيع ، لندن ، 

(: تم اختيار حجم العينة وفق المعادلة التالية ) 

  (     )2 

Nحجم العينة = z            3,5يارية التي تقابل مستوى المعنوية المطلوب وتساوي = القيمة المع. 

 s   االنحراف المعياري =D       نعمان شحاذة , االساليب الكمية  في  -.ينظر:3= الخطأ المسموح به وهو
 .364-362, ص7991, دار صفاء للتوزيع والنشر , عمان ,  7الجغرافية باستخدام الحاسوب , ط



 الدراسة: هدف رابعاً 
 :الى الدراسةتهدف 

هم قضاء القاسم وتسليط الضوء على أ شف عن واقع التباين المكاني للوفيات فيكال -7
 العوامل المؤثرة فيه . 

ني ( وبيان تباينها الزم6174 – 7991عرض حجم الوفيات ومعدالتها خالل المدة ) -6
 والعوامل المؤثرة فيه .

 اني والزماني.كن أهم أسباب الوفيات وتحليل تباينها المالكشف ع -4
 تحديد العالقة بين الوفيات والعوامل المؤثرة فيها. -3

 : مبررات الدراسةاً خامس
 أن لكل موضوع دراسة مبررات خاصة تحد بالباحث الختيار الموضوع ومنها.   

دارية إو وحدة أء توجد دراسة جغرافية سكانية تعالج ظاهرة الوفيات على مستوى قضا ال -0
حكومية قدمت  أةو تقارير لهيأتوجد أي دراسات  سكانية  في محافظة بابل وكذلك ال
 على مستوى القضاء فقط.

و أمبحث التتعدى  لى دراسة سكانية . فما وجدت من دراسات  عنه الإحاجة القضاء  -6
 راعة.فصل ضمن بعض الدراسات في جغرافية البيئة وجغرافية الريف والمناخ والز ال

تعطي ادق  ألنهادراسة هذه الظاهرة على مستوى القضاء  تكون اكثر اهمية وذلك  -2
منها بشكل تطبيقي في المستقبل لتحقيق التوازن في السكان .وفي توزيعهم  يفادالنتائج ثم 

 وتركيبهم العمري والنوعي.
 الدراسة: حدود منطقة ساً ساد
لمحافظة بابل أذ  التابعة األقضيةلذي يمثل احد تتمثل حدود منطقة الدراسة بقضاء القاسم ا    

ويحد القضاء  .المحافظةجنوب مركز  (كم 51)وعلى بعد  الحلةاليمنى لشط  الجهةيقع في 
من جهة الشمال الشرقي وناحية الشوملي  الهاشميةناحية الكفل من جهة الشمال الغربي وقضاء 

نوب الشرقي ومحافظة النجف من جهة من جهة الشرق ومحافظة القادسية من جهة الجنوب والج
( 6102وقد فك ارتباط ناحية القاسم من قضاء الهاشمية سنة )    (0خريطة ) .الجنوب الغربي 

الى مركز  ةاضاف والطليعة اإلبراهيميةناحيتي  التي تضم اإلداريةورفع درجتها الى قضاء بحدوده 
 ().قضاء القاسم

                                                           

(تم ذلك بموجب القرارا ) ت واالوامر التالية 
 ( .3172\4\1( والمؤرخ ) 45قرار مجلس محافظة بابل , ذي الرقم ) -
 ( .3172\6\76( والمؤرخ في )7254كتاب مجلس الوزراء , مكتب وزير الدولة لشؤون المحافظات ذي العدد )  -
 ( .3172\1\3في ) ( والمؤرخ212األمر اإلداري الصادر من ديوان محافظة بابل , مكتب المحافظ , ذي الرقم ) -
كتاب وزارة التخطيط , الجهاز المركزي لإلحصاء , ادراج الرموز اإلحصائية الخاصة بقضاء القاسم ونواحيه التي تم أدخالها في دليل  -

( والذي يتضمن األرقام 3175\73 \21( والمؤرخ )463الوحدات اإلدارية الخاصة بالجهاز المركزي لإلحصاء , ذي العدد )
 ( .34112( وناحية الطليعة )34113( ناحية اإلبراهيمية )34117هي مركز قضاء القاسم )اإلحصائية و 



 ( 0خريطة )
 اإلدارية موقع قضاء القاسم ووحداته

 
 : على ااعتمادالمصدر : الباحث 

 .3177سم لعام 21بدقة  Econosاالصطناعيالمرئية الفضائية لقضاء القاسم ملتقطة من القمر  -
 .3172خريطة المقاطعات لمحافظة بابل  -

 
 



وقد استحدثت بموجب قرار مجلس محافظة بابل  .شمال مركز القضاء اإلبراهيميةتقع ناحية     
التي تقع الى الجنوب من مركز  الطليعةوكذلك ناحية  .(6102 \ 5 \1)في  (58الرقم )
( 6442)فقد ضمت إلى قضاء القاسم  بموجب قرار مجلس محافظة بابل ذي العدد  .القضاء

تحتوي على المرقد المقدس  ألنهاسميت هذه المنطقة بقضاء القاسم و . ( 6102\2 \20)في
 (0) طةالخريالقاسم )ع(. ماملإل
تم االعتماد على السنوات  إذ 6102 -0991فتمثلت بالسنوات من  الزمانيةما الحدود ا   

حسب النوع والعمر  ةحتوي على تعدادات وتقديرات سكانيلكونها ت . 6102 – 6101 -0991
 . والبيئة

 الدراسة: مصطلحات ومفاهيم اً بعسا
جميع مظاهر الحياة التام ل بأنها االنتهاء .العالمية الصحة: عرفت من قبل منظمة  الوفيات-0

ياة حدون القدرة على ال الوالدةبعد  الحيويةالحيه وتوقف الوظائف  الوالدةحدوث  في أي وقت بعد
وهي عنصر هام يؤثر في السكان فهو النقص الطبيعي في السكان وتؤثر (0)بعد االغماء.

 بوصفه عنصراً موت وهي تعني ال (6)الوفيات ليس فقط في عدد السكان بل في تكوين السكان.
 (2)من عناصر التغيير السكاني فهي حدث حيوي تجمع وتسجل له االحصاءات.

 .من قبل المعجم الديموغرافي المتعدد اللغات بأنها جمع وفاة وهي الموت الوفاة عرفت    
والمائت المحتضر والميت والمتوفي جميعا بمعنى واحد وكل هذه االلفاظ تستعمل أحدهما مكان 

اما التعريف (4)وقد عرفت من قبل المعجم االنكليزي بأنها نهاية الحياة للكائن الحي. (5)االخر.
او توقف مظاهر  .عن اداء مهامها الجسمية األجهزةالطبي للوفاة هي انتهاء الحياة أثر توقف 

وفاة المفهوم الديموغرافي للو (2)كما تعرف بأنها التوقف بدون عوده لجهاز التنفس والدوران. .الحياة
الوفيات( وهي  .العمليات الحيوية)الوالدات يوهي ثان .وهي انسحاب هوية المتوفي من المجتمع

 (1)بفعل االسباب التي تقود اليها من امراض وحوادث..ة حضاري ةظاهرة بايلوجي
: هو السجل الرسمي والتقرير االحصائي لجمع واعداد وتحليل  وعرض التسجيل الحيوي-6

التي تتضمن المواليد االحياء والوفيات ووفيات  الحيوية باألحداثالمتعلقة وتوزيع االحصاءات 
 (8)والزواج والطالق والتبني واالعتراف الشرعي واالنفصال الرسمي. األجنة

                                                           
                                                                                                     32,ص6177, دار الكتب للطباعة والنشر ,الموصل, 6جغرافية السكان ,ط ( طه حمادي الحديثي,7)

 .                     441،بدون سنة طبع،صالمصرية ، مكتبة االنجلو االقتصادية الجغرافيةفيليب رفله،  (6)
 . 55, ص7999األردنية ,االردن, ( فوزي سهاونه ,مبادئ الديموغرافية, المطبعة4)
 .95ي اسيا )االسكو(,صاالقتصادية واالجتماعية لغرب ( المعجم الديموغرافي المتعدد اللغات, اللجنة3)

 .11دار االنتشار العربي ، بدون سنة طبع، ص فراس البياتي، مورفولوجيا السكان، (4)
 .21,ص7914, مطبعة المعارف , بغداد, 3( وصفي محمد غالب , الطب العدلي علما وتطبيقا , ط2)
 .759, ص7999والتوزيع , عمان ,( عبد علي الخفاف , جغرافية السكان أسس عامه , دار الفكر للطباعة والنشر 1)

 .046،ص6110، دار الكندي للنشر والتوزيع ، األردن، 0عبد علي الخفاف ومحمد أحمد عقله المومني، جغرافية السكان ،ط (8)



بسبب تلف او نقص او خلل عضوي او وظيفي  .الصحةمن انتفاء كمال  ة: وهو حالالمرض-2
 الى قصور في ادائه الحيوي اوأو ية لصاحبه يؤدي الى معاناة ذاتمما  .في البدن والنفس

رض يصيب جسم االنسان او احد اعضاءه مما ماو هو حاله او  (0)العاطفي او االجتماعي.
او كما يعرف بانه السقم او الداء او هو حالة من انتفاء ة سبب مضاعفات قد تؤدي الى الوفاي

مما يؤدي .البدن او النفس  كمال الصحة بسبب تلف  او نقص او خلل عضوي او تطبيقي في
 (6)الى معاناة ذاتية لصاحبة وقصور في ادائه الحيوي او العاطفي او االجتماعي.

للفعاليات  اً او جزئي اً كلي اً تضرب جسم االنسان وقد تسبب توقف مفاجئة: هي حاله الحوادث-4
 (2)لجسمه. الحيوية

هو المدة القصوى التي يمكن أن  أو يحيا: ويعني أطول عمر يمكن لإلنسان أن  أمد الحياة-4
 (5)اإلنسان. يحيياها

في أي مجتمع  والزمانيةالمكانية  واختالفاتهاللكشف عن مستوى الوفيات  : مقاييس الوفيات-6
 البد من اعتماد طرق ومقاييس تعتمد على بيانات مرتبطة بحالة الوفاة .. ومن أهم هذه المقاييس

 (4):وفق المعادلة االتيةلوفيات السنوية لكل ألف من السكان :وهو عدد ا معدل الوفيات الخام -أ 

0111معدل الوفيات الخام =   عدد الوفيات في سنة معينة و مكان معين 
عدد السكان(في منتصف العام)

 

ية في فئة عمرية معينة لكل الف : هو عدد الوفيات السنو والنوعي  معدل الوفيات العمري -ب
 (2)عمرية ويستخرج وفق المعادلة اآلتية:ال السكان لنفس الفئة من

0111 معدل الوفيات العمري =   عدد الوفيات في فئة عمرية معينة في سنة معينة 
عدد السكان الفئة العمرية منتصف السنة

 

 

 :ثامنًا: دراسات سابقة
على  من األطالعومن اجل الدقة في تحقيق األهداف البد  السلميةمن متطلبات البحث العلمي 

حتى يتسنى له أن يحدد الجوانب المهمة  .به  ما جاءتبعض الدراسات المشابهة وتحديد أهم 
 التي أستعرضها الباحث هي : السابقةومن الدراسات  .في دراسته 

                                                           
(, اطروحة 6119-7991( أسامه حميد مجيد السلطاني, التحليل المكاني للوفيات المسجلة في محافظة البصرة للمدة )7)

 .76,ص6174ية التربية ,جامعة البصرة, دكتوراه ,كل
( سعاد عبد المحسن صخيل الشمري, التباين المكاني لإلصابة بأمراض سرطانية في العراق, رسالة ماجستير, كلية 6)

 . 9, ص6113التربية ابن رشد ,جامعة بغداد, 

 .06أسامه حميد مجيد السطاني، المصدر السابق، ص(2)
 .069،ص6100،األكاديميون للنشر والتوزيع ، عمان،0السكان، طمفيد ذنون يونس،اقتصاديات (5)
 .016،ص6111، دار وائل للنشر،عمان،6فوزي عبد سهاونة وموسى عبد سمحة ، جغرافية السكان،ط( 4)
 .016، ص( المصدر نفسه 2)



 :الدراسات العراقية -أ
ة في محافظة بابل للمد المسجلةأزهار جابر مراد الحسناوي )التحليل المكاني للوفيات -7

وكذلك  .وقد كشفت هذه الدراسة عن نمط الوفيات بحسب النوع والعمر  (7):(3115 -7996
بحسب النوع  اإلداريةبينت اسباب الوفيات ومن ثم التوزيع الجغرافي للوفيات حسب الوحدات 

لومات بدقة وتفصيل في السجالت على تدوين المع الباحثةأكدت  .والعمر والسبب والزمن 
 ساسية وشهادة الوفاة.األ

 (3):(7952عام  مد سمير محمد التكريتي :) وفيات األطفال حديثي الوالدة في العراقمح-3
طريقة وليم براس بوصفها من  وباستخدامتضمنت الرسالة تقديرًا لمعدل وفيات األطفال الرضع 

الدراسة أيضـًا تحليل وفيات األطفال  واشتملتفي تقدير الوفيات  المستعملهالطرق غير المباشرة 
 .حسب النوع وسبب الوفاة الرضع 

للوفيات المسجلة في محافظة التباين المكاني داليا عبد الجبار شنيشل التميمي)-2
معدل الوفيات الخام في منطقة الدراسة  اوضحت الدراسة بانإذ  (2):(3171 -7991ميسان

ر على كما كشفت عن ارتفاع معدل وفيات الذكو .اقل من معدالتها في العراق واغلب دول العالم 
كما انها وضحت ان االمراض والحوادث تعد من  .(فأكثر24)العمريةاالناث وخاصة في الفئه 

 والبشريةكما كشفت عن اثر العوامل الطبيعية  .االسباب الرئيسية للوفيات في منطقة الدراسة 
تي على زيادة معدل الوفيات وتباينها المكاني في منطقة الدراسة وخصوصا الوحدات االدارية ال

 تعاني من نقص في الخدمات الصحية.

)التباين المكاني لوفيات األطفال أقل من الخمس سنوات في مدينة بغداد زينة خالد حسين-4
بينت الدراسة أن معدالت وفيات األطفال دون الخمس سنوات تختلف (4):(7999 -7959من 

معدل في مدينة بغداد وهي وأن معدالت وفيات الكرخ لهذه الفئة بلغ أعلى  .بين قطاعات بغداد 
 (باألف6868)فبلغ 0999أما معدل مجموع منطقة الدراسة لعام .0989عام  (باألف05691)

كشفت الدراسة أن معدالت وفيات األطفال الذكور تتفوق على معدالت وفيات اإلناث لمعظم 
سة ومنها كشفت الدراسة عن عدة متغيرات أثرت في وفيات األطفال دون الخامو .سنوات الدراسة 

                                                           

، رسالة 6114 -0992أزهار جابر مراد الحسناوي، التحليل المكاني للوفيات المسجلة في محافظة بابل للمده ( 0)
 6111، جامعة الكوفه، اآلدابماجستير، كلية 

محمد سمير محمد التكريتي،وفيات االطفال حديثي الوالدة في العراق، رسالة ماجستير،كلية االدارة واالقتصاد، جامعة  ((6
 0982بغداد،
(، رسالة 6101-0991ان )داليا عبد الجبار شنيشل التميمي، التباين المكاني للوفيات المسجلة في محافظة ميس( (2

 .6100ماجستير، كلية التربية، جامعة واسط،
( رسالة 0999-0989زينة خالد حسين ،التباين المكاني لوفيات األطفال أقل من الخمس سنوات في مدينة بغداد من )( 5)

 .6110ماجستير، كلية التربية أبن رشد، جامعة بغداد، 



أوضحت الدراسة و  .ت الصحية ومستوى تقديمها للخدماتنسبة األمهات المتعلمات ونسبة الخدما
 أسباب الوفيات يعود إلى أمراض الجهاز التنفسي وأمراض الدم والتشوهات الخلقية. اوضحأن 

 : الدراسات العربية -ب 
كشفت هذه الدراسة عن اثر  (7):(الوفيات واتجاهاتها في الجزائررياض ابراهيم السعدي )-7

وكذلك كشفت  .في رفع معدالت الوفيات في الجزائر والسياسية واالجتماعيةالظروف االقتصادية 
 ووالياتها. الجزائريةعن وجود تباين في معدالت الوفيات بين االقاليم 

ل عباس فاضل السعدي )التحليل الجغرافي الكمي للمتغيرات المرتبطة بتباين وفيات االطفا-3
اوضحت هذه الدراسة ان معدل وفيات االطفال الرضع  قد تفاوت بين  (3):الرضع في اليمن(

وان ادنى .أذ أن أعلى معدل للوفيات سجل في االجزاء الشمالية الشرقية .اليمنيةالمحافظات 
في  المؤثرةان الدراسة تعرضت الى اهم العوامل فضاًل عن معدل قد سجل في جنوب المنطقة 

 .ألخرىة طفال الرضع وتباينها من منطقاال وفيات

 نوفيات االطفال الرضع في الوطذنون يونس عبداهلل)أثر العناية الصحية في تباين معدل -2
تحليل اتجاه معدل وفيات  ةاوضحت الدراسة عن اهمي إذ(2):(7995 -7915للمدة  العربي

شفت الدراسة عن ان كو  .االطفال الرضع وتباين مستوياته في الوطن العربي حسب االقطار
 هناك ارتفاع في معدل الوفيات في اغلب االقطار العربية.

كشفت الدراسة عن وفاة (4):(3115فيصل خميس )النمط المكاني للوفيات في األردن لعام -4
يموتون كل يوم بسبب نقص الغذاء والذي يساهم بوفاة  (أطفال حديثي الوالدة 01)أكثر من 

كشفت الدراسة عن وجود و  .لخامسة من العمر في دول العالم مليون طفل دون سن ا( 462)
عالقة مكانية لكثير من المؤشرات التي لها األثر الواضح في تباين الوفيات في األردن ومنها 

الدراسة على االسلوب التحليلي وتم استخراج المتوسط الحسابي  أعتمدتوكذلك  .الفقر والتعليم 
وكشفت الدراسة عن وجود تباين في .لترتيب على ا( 1602و1698)المعياري بنسبة  واالنحراف

 نمط الوفيات بين محافظات األردن.

                                                           

،مطبعة 09المجلد  ، مجلة الجمعية الجغرافية العراقية،"اهاتها في الجزائرالوفيات واتج"رياض ابراهيم السعدي، ( 0)
 0981بغداد،  العاني،

، "المرتبطة بتباين وفيات االطفال الرضع في اليمن للمتغيراتالتحليل الجغرافي الكمي  "عباس فاضل السعدي،( 6)
 0995(، بيروت، 01-9مجلة الدراسات العربية،العدد )

 ةطفال الرضع في الوطن العربي للمداثر العناية الصحية في تباين معدل وفيات اال " داهلل ،ذنون يونس عب( 2)
 6116جامعة بغداد،،، (49العدد ) ،اآلداب، مجلة كلية "  (0994 -0914)

(4)Faisal G. Khamis, Inrestigating the Spatial Pattern of mortality in Jordon -2008 AL-
Zaytoonah University, American Journal of Scientific ,http://www.scihub. org\ Ajsir. 2010. 



 :الدراسات االجنبية -ج 
 استعمل (7):أحمد فاضل فتاح )التنبؤ بمعدالت الوفيات وبناء جداول الحياة لدولة فرنسا(-7

وبعيدة  قريبةتنبؤات ( ثم دمجها مع طرائق السالسل الزمنية لعمل Lee-Carterالباحث طريقة )
اوجدت هذه الدراسة ان التنبؤ بمعدالت الوفيات وتوقع مدى الحياة بهذه الطريقة كانت  .المدى
وانها اعطت زيادة ملحوظه في التنبؤ بمتوسط العمر المتوقع وخاصة  .من الواقع  وقريبةجيدة 

وانها اعطت  .الزمن في البلدان المستقرة بسبب االنخفاض المستمر في معدل الوفيات مع مرور
اهمية كبرى يعول عليها لدى مؤسسات التقاعد والضمان االجتماعي والتامين على الحياة 

تختلف عن الجداول التقليدية التي تغالي في حساب  ألنهاوالمؤسسات المعنية بالتنمية والتخطيط 
 احتماالت الوفاة.

كشفت عن معدالت الوفيات  (3):(أدورد جون)علم وسياسة وفيات االطفال في العالم الثالث-3
ولقد اوضحت تحليال  .با وامريكا الشماليةو ومقارنتها مع اور  الفقيرةالخام في البلدان االستوائية 

عام  (باأللف 094)لوفيات االطفال في انكلترا وانخفاض وفيات االطفال في برمنجهام من 
هذه الدراسة عن اهم اسباب كشفت و .في الخمسينيات من هذا القرن  (باأللف 64)الى  0952

هذا االنخفاض ومتمثلة بتحسن الوضع الصحي نتيجة لتقدم الطب الحديث والقضاء على اسباب 
 واالسهال وامراض الجهاز الهضمي والتنفسي. الرئةبذات  المتمثلةالوفيات 

اوضحت هذه الدراسة عن (2):(مستمرةالسير جورج نومن)وفيات االطفال مشكلة اجتماعية -2
في بريطانيا وكذلك كشفت عن ارتفاع معدالتها في المناطق  األطفالوزيع الموقعي لوفيات الت

وظهرت  والبيئةالصناعية في شمال انكلترا ومن ثم وزعت هذه الدراسة الوفيات بحسب السبب 
 .االسباب الرئيسية للوفيات هي االمراض التي لها الصلة بتبدالت المناخ والكثافة السكانية العالية

االولى من بين االمراض  بالدرجة تأتيوامراض الجهاز التنفسي  الرئةوان مرض االسهال وذات 
السل والزهري  بأمراضوكذلك كشفت على ان الوضع السيء االباء واالمهات المصابين  .االخرى

 الوالدة . ى صحة الطفل قبل الوالدة وبعدوادمان الخمور كلها ذات اثر واضح عل

                                                           

التنبؤ بمعدالت الوفيات وبناء جداول الحياة لدولة فرنسا، رسالة ماجستير)غ م(، كلية  احمد فاضل فتاح،( 0)
 .6112االدارة واالقتصاد، الجامعة المستنصرية،

تعني االطفال والشيبة  لة، ثورة بقاء الطفل ،مج" لم الثالثفي العاعلم سياسة وفيات االطفال "ادورد جون، ( 6)
 .0984( ،اليونيسفوالنساء)منظمة 

(3)Sir George Newman, infant mortality; A continuing social problem, edited by 
eilidhgarrett and ohohher,2006. 



 (7):في الواليات المتحدة( المتنوعةعن اختالف الوفيات  المسؤولةامل كريستوفر )العو -4
كشفت الدراسة أن هناك عوامل ذات تأثير على الصحة و طول العمر في الواليات المتحدة 

 اإلقامةومنها التدخين وشرب الكحول وتعاطي المخدرات والسمنة والرعاية الصحية ومحل 
عوامل أثرها الواضح في اختالف الوفيات في الواليات حيث أن لهذه ال .الحضرية والريفية 

المتحدة من خالل تحديد بصماتها على أنماط الوفيات وخصوصًا لدى الذكور وأقل تأثيرًا بالنسبة 
 للنساء.

أنها درست التحليل المكاني للوفيات  .اختلفت هذه الدراسة عن سابقاتها من الدراسات األخرى    
أنها اقتصرت في دراستها على قضاء واحد فقط و ( 6102-0991ن )لقاسم للمدة مفي قضاء ا

وكذلك قامت بدراسة الفئات  . وعلى المعدل الخام للوفيات ويتكون من ثالث وحدات إدارية
(سنة وفئة كبار 25-04سنة وفئة البالغين من ) 04العمرية العريضة وهي فئة األطفال أقل من 

تفاع معدل وفيات الفئة العمرية الوسطى أكثر من فئة أثبت الدراسة ار و  سنة فأكثر(24السن )
ا تعرض له البلد من فوضى وعدم ( بسبب تغير النظام وم6112األطفال خصوصا بعد عام )

كذلك اختلفت الدراسة عن غيرها في مجموع عدد الوفيات خالل مدة الدراسة .ستقرار األمني اال
عدالت الوفيات في المناطق الريفية تفوقت على أثبتت الدراسة أن مو .( حالة وفاة 5885فقد بلغ )

، فضال  ة الميدانية )استمارة االستبيان(معدالت الوفيات في المناطق الحضرية من خالل الدراس
 عن كون هذه الدراسة تنفرد بأستخدام الدراسة الميدانية التي تعد عماد اي دراسة جغرافية .

 
 
 

 
 
 
 
 
 

                                                           

(1)Christopher Tencza and Andrew stokes& Samuel Preston , Factors Responsible for 
Mortality Rariation in the united states : A latent variable analysis, 

research .org./volumes/31/2/2014. – http://www.demographic 

http://www.demographic/


 المبحث الثاني
 لمنطقة الدراسةالخصائص الجغرافية 

وغير  المباشرة الصلةذات  والسكانية الطبيعيةلى دراسة وتحليل العوامل إيهدف هذا المبحث 
 :تيات في قضاء القاسم وعلى النحو اآلفي التباين المكاني للوفي المباشرة

 الخصائص الطبيعية: :والً أ
لحضاري والنشاطات ساس الذي يرتكز عليه الوجود الحيوي وااأل الطبيعيةتعد الخصائص    

الذي  المختلفةخرى فهي البناء الطبيعي للمسرح الجغرافي )المكان( بعناصره أ ةوبعبار  .المختلفة
ن يتفاعل معها  أالأ)السكان(  لإلنسانوان ليس .المتنوعة البشريةتؤثر او تتفاعل مع الظواهر 

 الدراسةلمنطقة  الطبيعيةوعليه سوف نتناول الخصائص  ، وجوده ثباتإل
 :والمساحةالموقع  -7

عند دراسة موقع أي منطقه يعني التميز بين مفهومين هما الموقع الجغرافي ويقصد به الموقع 
من خطوط الطول  المنطقةويقصد به موقع  الفلكيوالموقع  (0).المجاورة لألقاليم بالنسبةالمكاني 

 .او اقليم ةطبيعة اية منطقالتي تؤثر في  ةن الموقع يعد من العوامل الطبيعيوا( 6).ودوائر العرض
كان مع الصفات والمتغيرات للم ةالتي تنصهر بها الخصائص الطبيعي ةاذ انه بمثابة البوتق

يكسب  ديناميكياً ن يكون عنصرًا ألهذا المكان تؤهله  ةمن اجل توفير نوع من االفضلي ةالبشري
لموقعها الفلكي  بالنسبةاما  (2).ةالمختلف ةالبشري لألنشطةخاصية التفاعل والجاذبية  المنطقة 

( شمااًل وبين خطي الطول 2664– 26664حيث تقع منطقة الدراسة بين دائرتي عرض )
(55654 – 55621 ًشرقا) .  ومن ذلك يمكن أن نحدد موقعها الجغرافي حيث أنها تقع في

الفرات  في القسم االوسط من السهل الرسوبي العراقي  ضمن اقليم المنطقة الوسطى من العراق
( 6خريطة ) .المحافظةتقع في الجزء الجنوبي من  فأنهاأما موقعها  من محافظة بابل . االوسط 

%( من مجموع 0064(وهي تشكل نسبة )6كم202أما مساحة منطقة الدراسة فقد بلغت ) .
 (0جدول )ال يتضح من.كما (6كم4202) ةبالغال محافظة بابلمساحة 

                                                           

 .24،ص0911جغرافية المدن ،مطبعة اسعد،بغداد، عبد الرزاق حسين،( 0)
 .61، ص6110، لبنان، ة العربي ة، دار النهض0جغرافية المدن، جعبد اهلل عطيوي، (6)
في مدينة  ةالحضري ةفي تشكيل وتوجيه التنمي ةوالموضعي ةاهلل محمد، دور الخصائص الموقعي فؤاد عبد( 2)

 .085-014،ص6112(،6-0(،العدد)9، مجلد)ة، مجلة القادسيةالحل



 ( 6خريطة )
 ومحافظة بابل من العراق موقع منطقة الدراسة

 
 المصدر : عمل الباحث باالعتماد على :

 .3111م لعام  21بدقة   Land satالمرئية الفضائية للعراق ملتقطة من القمر االصطناعي  -
 م3177سم لعام 21بدقة Econosالمرئية الفضائية لقضاء القاسم ملتقطة من القمر االصطناعي  -
 م 3111خريطة العراق االدارية لعام  -
 3174خريطة المقاطعات لقضاء القاسم لعام  -



 (0جدول )
 6102له لعام  اإلداريةالتابعةمساحة قضاء القاسم حسب الوحدات 

 (%النسبة ) 3كم المساحة الوحدةاإلدارية
 27.7 3كم797 القاسم ضاءقركز م

 31 3كم733 اإلبراهيميةناحية 
 45.9 3كم211 عةناحية الطلي

 711 3كم672 مجموع القضاء
 على معلومات قائمقامية قضاء القاسم.و .في قضاء القاسم  ةالشعب الزراعي: على  اً الباحث اعتمادر: المصد
 

 ةوخصب منبسطةذات ارض  ألنهاانها ذات اهمية  من حيث جذب السكان تتسم المنطقة ب   
في نشأة  العامل الرئيس عن وجود مرقد األمام القاسم )ع( الذي يعدفضالً ،وذات مورد مائي 

أن قرب منطقة الدراسة من النجف والكوفة  ،ومدينة القاسم وتطورها والتي تمثل مركز القضاء 
كبير على  تأثيران للموقع الجغرافي  ،ربالء المهمة بمراقدها المقدسة زاد من أهمية المنطقةكو 

كلها امور   بين مكان العمل والمنزل فان موقع السكن ومكان العمل والتنقل ما تهاالنسان وحيا
وما يتبع ذلك في تحديد المناخ  ذات أهمية كبيرةويعد الموقع الجغرافي .هامه في حياة االنسان 

 (0).واالجتماعية االقتصاديةفي ظروف السكان وتوزيعهم وكثافتهم وحياتهم  ةمن اختالفات كبير 

بعضها ويمر مع  والجنوبيةذات موقع مهم يربط المحافظات الوسطى  الدراسةوبما ان منطقة 
 ةمزدحم ةمرورية المحافظات فيكون ذات حرك سائرو  خالله الطريق العام الذي يربط بغداد بصره

ثير كبير على ارتفاع نسبة الحوادث وذلك من خالل مرور المركبات في وسط أت ةولهذه الحرك
لذين والتي تؤدي في اغلب االحيان الى وفاة االشخاص ا ةووسط وحداته االداري مركز القضاء

 يتعرضون للحوادث.
                                                                                                                                                                                                   ةالخصائص المناخي -3
طبيعي يؤثر في االنسان وفي نشاطه في جميع مناطق العالم ومنها  يعد المناخ اهم عنصر   
فاالختالف في   .اينا على مدار السنة وحسب فصولهاتأخذ الوفيات اتجاها متب .ةنطقة الدراسم

ثم في معدل  .الظروف المناخية في فصول السنة المختلفة له تأثير في نسبة انتشار األمراض 
راض توصف بأنها من أمراض الصيف بينما توصف أخرى لذا أصبحت بعض األم .الوفيات 

وقد أظهرت بعض الدراسات إن نسبة الوفيات في الشتاء هي أكثر  .بأنها مــــن أمراض الشتاء 
من الصيف وذلك الن أمراض الجهاز التنفسي والقلب تتأثر بانخفاض الحرارة أكثر من تأثرها 

                                                           

(،اطروحة 6119-0991للمده ) ةفي محافظة البصر  ةالسلطان،التحليل المكاني للوفيات المسجلحميد مجيد  ةاسام( 0)
 .604-605،ص6102،ة ،جامعة البصر  ة،كلية التربيه دكتورا



صحة اإلنسان بصورة غير مباشرة من خالل الدور يكون تأثير المناخ على و (0)بارتفاع الحرارة.
الذي يلعبه في تكاثر الطفيليات والجراثيم . وفي تكاثر الكائنات الناقلة لألمراض أو الخازنة 

كما انه هو الذي يفرض على اإلنسان عادات وسلوكيات خاصة في الملبس  .لميكروباتها 
ى اإلنسان من خالل وقوع الكثير من اثر الظروف المناخية عل يتضحو  (6)والمسكن والمأكل.

حوادث السير  ظهورفيالحظ  .بين أشهر الصيف والشتاء  الحوادث و التي تتباين وتختلف ما
في فصل الصيف  الحرارةان ارتفاع درجات  إذ .والغرق والصعق الكهربائي خالل أشهر الصيف
مما يؤدي الى والشوارع ستخدمة في تبليط الطرق التي تؤدي الى رفع درجة حرارة المواد الم

ظهر ت ةميز بانخفاض درجات الحرار تأما في فصل الشتاء الذي ي .سياراتانفجار بعض اطارات ال
لذا يعتقد الكثير من الجغرافيون .المختلفة التدفئةحوادث الحرق  وذلك من خالل استخدام وسائل 

سان ونشاطه في جميع التي تؤثر في االن الطبيعية البيئيةان المناخ اهم عنصر من عناصر 
 (2).متقدمةاو  بدائيةمناطق العالم سواء كانت 

في صحة االنسان ونشاطه حيث  اثر مباشر اليوميةوظروف الطقس  المناخية للحالةأن إذ     
 .خرإلى أمن فصل  المناخيةارتباطا وثيقا بتغير الظروف  اليوميةترتبط كثير من االمراض 
واخرى  الحارةبالمناطق  ةالصيف فهنالك امراض خاصعن امراض فأمراض الشتاء تختلف 

 (5)في الوفيات. تأثيراً  المناخيةتعد من اكثر العناصر  الحرارةمما يعني ان درجة  الباردةبالمناطق 
 المؤثرة الطبيعيةفي مقدمة العوامل   تأتي ألنهاعامال مهما  المناخيةوتعد دراسة الخصائص     

ام غير مباشر من خالل  مباشراً  سواء كانت عامالً  لدراسةاعلى نسبة الوفيات في منطقة 
تثيره من العواصف  واالمطار وكذلك الرياح وما  الحرارةعناصر المناخ السيما درجات 

الجاف  الصحراويتقع ضمن المناخ  و ()(ديمارتون)حسب تصنيف  الدراسةوان منطقة .الترابية
 ان.حياة السك في المؤثرة راهم العناص تتضحوسوف 

                                                           

 .622، ص0991( عادل سعيد الراوي وقصي عبد المجيد السامري، المناخ التطبيقي ، جامعة بغداد ، 0)
(، 6111-0991، التحليل المكاني للوفيات في محافظة ذي قار للمدة )( عبد العالي حبيب حسين الركابي6)

 .4، ص6101اطروحة دكتوراه ، كلية التربية ، جامعة البصرة ، 
 .21، ص0989، دار المعرفة الجامعية ، االسكندرية ، 6( فتحي ابوعيانه ، الجغرافية البشرية ، ط2)
طفال الرضع في محافظة النجف ، رسالة ماجستير ، كلية ( حسين جعاز ناصر، التباين المكاني لوفيات اال5)

 .00، ص0998،  بغداداآلداب ، جامعة 
( ديمارتون هو مصنف مناخي وقام بصياغة )متوسط  ÷ )ملم( لألمطارمعامل الجفاف= المعدل السنوي  :األتية المعادلة

، ينظر عادل سعيد الراوي وقصي ( تجادر 4)ويعني اقل من ( 262) =01+( 0160(÷ )9162)وهي 01السنوي+ الحرارة
 .  002، ص0991عبد المجيد السامرائي ، المناخ التطبيقي ، جامعة بغداد ، بغداد ، 



 االشعاع الشمسي: - أ
 (0)التي تطلقها الشمس في جميع االتجاهات. اإلشعاعية الطاقةيعرف االشعاع الشمسي بانه     

في  الطبيعيةوالتي تحرك جميع العمليات  المستخدمة للطاقة ر الرئيسوتعد الشمس هي المصد
 شمسال ةشعاي هو االشعاع الشمس وأن.الغالف الجوي وتتحكم بالمناخ والحياة على االرض 

وهي على ثالث انواع   كهرومغناطيسيةتصدر على شكل موجات التي  ةعاليال ةكثافالذات 
( وطول موجاتها الضوئية) المرئية واألشعة(مايكرون165)وطول موجاتها   البنفسجيةفوق  األشعة

 (6)مايكرون.( 5-161)تحت الحمراء وطول موجاتها  واألشعة  مايكرون( 165-161)

على سطح االرض كما انه العامل الرئيسي  للطاقة عد االشعاع الشمسي المصدر الرئيسي    
واختالف اطوال موجاتها  الشمسية األشعة ألنواع .على سطح االرض  المتوفرة الحرارةفي تحديد 

مرض مثل في حدوث سرطان الجلد  سبباً  البنفسجيةفوق  األشعةتعد  إذاثر كبير على االنسان 
تحمل  ه وانهاوالذي يحدث  نتيجة تعرض جلد االنسان  لها فتره طويل( melanomaاالميالنوم)

واشارة بعض المصادر إلى ان سكان المرتفعات العليا  .موجاتها بسبب صغر عاليةطاقه 
 السهليةبسرطان الجلد وعتمة العيون اكثر من سكان المناطق  اإلصابةيتعرضون  الى 

 لإلنسانألشعة الشمسية عن المستوى الطبيعي والمناسب في حال انخفاض ا اما .والمنخفضة
االطفال ومنها امراض الكساح ولين العظام  وخصوصاً  ةعد بأمراض اإلصابةتؤدي الى  فأنها

ويسبب االشعاع الشمسي (2).األشعة( الذي يتواجد في هذا النوع من dوذلك لنقص فيتامين )
عند االمراض التي تسبب المضاعفات من  ئيد والحمى وغيرهاو التايف بأمراضايضا  اإلصابة
 .االطفال 
ذات  ةتقع في منطق ألنهافي اغلب ايام السنة  عالية ةشمسي بأشعةتمتاز  الدراسة ةان منطق

 لمعظم سمائها الفلكي وصفاء موقعها بحكم الدراسة تتصف منطقةان و .مناخ صحراوي جاف 
 المعدل إلى أن (0والشكل ) (6) لجدولا بيانات تشير إذ.الشمسي  اإلشعاع بوفرة السنة أيام

 خالل لإلشعاع قيمة أعلى وبلغت .6سم ط/او  ملي( 024619) بلغ لإلشعاع الشمسي قد السنوي
 شهر خالل6 ط/ سموا ملي (014) هي قيمة أوطأ بينما .6ط/سماو  ملي( 620) حزيران شهر
 األول كانون شهر من ءً ابتدا بالتزايد تبدأ الفعلي ساعات السطوع عدد يالحظالثاني و  كانون
 ثم تبدأ حزيران فيشهر(  يوم  /ساعة 0566) لها قيمة أعلى لتصل آب شهر حتى وتستمر

                                                           

، ة االسكندري،ة ، دار الجامعات المصري0، طة والنباتي ةالمناخي ةالجغرافيعبد العزيز طريح شرف،( 0)
 .54،ص0915

 .56-50،ص6112،عمان، ةللنشر والتوزيع والطباع ةدار الميسر ،0،ط ةالمناخي ةعلي احمد غانم ، الجغرافي (6)
 .662،ص6105،( ابن رشدة)كلية تربي،جامعة بغداد،0سالم هاتف الجبوري، المناخ التطبيقي،ط (2)



 منطقة في التوجد لذلك وتبعاً ،من شهر آب و أشهر الخريف والشتاء  بالتناقص مرة أخرى ابتداءً 
 ذروته يبلغ الذي الفعلية السطوع ساعات طول زيادة أن إال ، الضوء كمية قباتع مشكلة الدراسة

 راحة على يؤثر ومن ثم الحرارة درجات زيادة إلى يؤدي( آبو ،تموزو ،حزيران) الصيف أشهر في
مباشرة قد تسبب له  يةالشمس لألشعةوان تعرض االنسان  ، هاليومي فعالياته وممارسة اإلنسان

 تسبب له الوفاة  قدي تسبب عجزه عن اداء العمل و الت واالنتقالية المزمنةاالمراض  مختلف انواع 
 ( 6جدول )
( وساعات السطوع النظري 6مس \واط  مليالمعدل الشهري والسنوي لكمية االشعاع الشمسي )

 (6102-0991)ةللمد الحلةلمحطة  والفعلي

بيانات  .الحلةمحطة  .قسم المناخ .والرصد الزلزالي العامةلألنواءالجويةعلى الهياة  اً اعتمادالمصدر: الباحث 
 غير منشوره.

 
 

ساعات السطوع  االشهر
 يوم(\النظري )س

ساعات السطوع 
 يوم(\الفعلي)س

 (3سم\المعدل الشهري )مليواط

 715 5.5 71.3 كانون الثاني

 731.7 1.1 77 شباط

 741.7 1.1 77.9 اذار

 761.5 5.2 73.9 نيسان

 797.5 9.5 72.5 مايس

 327.5 77.6 74.3 حزيران

 371.4 77.4 74 تموز

 373.9 77.3 72.4 اب

 759.6 9.9 73.2 ايلول

 752.7 5.1 77.2 تشرين االول

 723.1 6.9 71.4 تشرين الثاني

 772.4 5.9 71 كانون األول
 765.19 5.9 73.7 المعدل السنوي



 ( 0شكل )
 (6102-0991) ةللمد القاسم قضاء في الفعلي السطوع لساعات الشهري المعدل

 (3جدول )بيانات الى عل اً اعتمادالمصدر : الباحث 
 

 ةدرجات الحرار  -ب
تعد أحد عناصر المناخ البالغ األهمية فهي تؤثر تأثيرًا مباشرًا على نشاط األنسان ولباسه     

والتبخر  .والرياح  .كما تؤثر على أغلب عناصر المناخ مثل الضغط الجوي  .ومسكنه وغذائه 
ارة في توزيع جميع الكائنات الحية ومظاهرها كما تتحكم الحر  (0).والتكاثف .والرطوبة النسبية 

 (6)على سطح االرض من خالل االرتفاع واالنخفاض في معدالتها.
مناخ العراق بوجود فصلين رئيسين هما الفصل الحار)الصيف( والفصل  يتصف     

ن ضم الدراسةالبارد)الشتاء( وكذلك الفصلين االنتقاليين هما)الخريف والربيع( وان موقع منطقة 
بين  اً كبير  اتمثلت بوجود تفاوتً  حراريةالمناخ الصحراوي الجاف فرض عليها خصائص  اإلقليم

 الحرارة لدرجة الشهري المعدل أن نجد( 6)والشكل ( 2فصلي الصيف والشتاء فمن خالل جدول )
 رتيبالت على( م  5262 و5661و 5065هو)( اب و وتموز حزيران) الصيف أشهر خالل العظمى

( وشباط الثاني وكانون األول كانون) الشتاء ألشهر  العظمى الحرارة لدرجة  الشهري والمعدل ،
 العظمى الحرارة لدرجة السنوي المعدل وان  .رتيبالت على( م  0969و  0264و  0860هو)
 تموز شهر خالل لها معدل أعلى وصل إذ نيسان شهر من ابتداءً  باالرتفاع تبدأ حيث( م  20هو)
 .الثاني كانون شهر خالل( م  0161) هو معدل أقل  بينما.( م  2562)

 
                                                           

 .10، ص6119نعمان شحاذة ، علم المناخ ،دار الصفاء للنشر والتوزيع ،عمان ،األردن ،  (0)
ثر المناخ في تخطيط المناطق العمرانية وتصميم الوحدات السكنية في عبد الحسن مدفون ابو رحيل ، ا( 6)

 .98،ص0994، كلية التربية، جامعة بغداد، ه ة دكتوراحالعراق، اطرو 
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 ( 2جدول )
 الصغرى والعظمى الشهري والمدى الحراري الشهري  الحرارةمعدل درجة 

 (6102-0991للمده)الحلةلمحطة 

 االشهر
 الحرارةمعدل درجة 

 °الصغرى م
 الحرارةمعدل درجة 

 °العظمى م
 الحرارةمعدل درجة 

 °الشهري م
المدى الحراري 

 °ري مالشه
 77.5 71.1 76.5 5.1 كانون الثاني

 72.5 72.7 79.9 6.4 شباط
 74.2 71.5 35.1 71.1 اذار

 74.1 32.5 21.5 76.2 نيسان
 75.1 39.2 21.3 37.5 مايس

 76.5 22.1 47.4 34.9 حزيران
 76.3 24.6 43.1 36.5 تموز

 76.5 24.9 42.2 36.5 اب
 76.9 27.3 29.1 33.5 ايلول

 75.4 36.7 22.5 75.4 الولتشرين ا
 72.2 75.1 34.1 77.4 تشرين الثاني

 77.3 73.5 75.7 6.9 كانون االول
 74.6 32.1 27.1 76.4 المعدل السنوي

, الحلةمحطة ,  قسم المناخ, والرصد الزلزالي  الجوية لألنواء العامةة أعلى الهي اً اعتماد الباحثالمصدر:
 ة.بيانات غير منشور 

 (6الشكل )
 رجات الحراره العظمى والصغرى والمدى الحراريد

 . (2)لجدوبيانات على  اً اعتماد الباحث:  المصدر
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 لها معدل أقل  سجلت وقد( م  0265) بلغت فقد الصغرى الحرارة درجةالسنوي لمعدل ال أما
على (م   265 ، 4 ، 269)  بلغت (إذشباطو  الثاني كانونكانون األول و (اشهر الشتاء خالل
رتيب بلغ على الت (إذموز وابتحزيران و )اعلى معدل لها خالل اشهر الصيف  كان برتيالت
، عفمرت وهو( م  0562)الدراسة لمنطقة السنوي الحراري المدى بلغ فيما .(6264 ،6264 ،6569)

 الدراسة تقع في المنطقة الوسطى من العراق البعيدة عن لكون منطقة ذلك في السبب ويرجع
لذا ان االمراض تباينت في اصابتها .  الكثيف النباتي الغطاء من خاليةو  البحرية المؤثرات
 الوفاة.مابين السنين وما بين الفصول وان هذه االمراض تكون سبب في  لإلنسان

 :الرياح  -ج
 تختلف  بذلك وهي ، األرض لسطح الموازية للهواء األفقية الحركة أنها على الرياحبد يقص      
 تيارات أو صاعدة تيارات بشكل تكون التي اإلنكباسية أو الحركة يةالتصاعد  الحركة عن

حسب  العالقةان للرياح اثر واضح من خالل عالقتها مع صحة االنسان وتختلف هذه ( 0)،هابطة
والهدوء وراحة النفس  الراحةفتكون بعض المناطق عامال مساعدا على .صفات الرياح وسرعتها 

اطق االخرى الى ظهور بعض االمراض او انتشارها والتي واالعصاب بينما تؤدي بعض المن
 تؤدي الى حدوث  الوفيات.

 منخفضة ةفي العراق بسرع والجنوبيةكباقي المناطق الوسطى  الدراسةمنطقة  تتصف      
الضغط  تأثيرفي الحزام شبه المداري الواقع تحت  العراقوذلك لوقوع  ة،للرياح على مدار السن

باستثناء بعض  ةاعدان على هبوب رياح شديدة السرعيس اللذان ال صيفاً خفض الي شتاء والمنالع
صحة االنسان  وان للرياح اثر على (6)ة،ي تحدث في اضطرابات ومنخفضات جويالحاالت الت

امراض الربو  والسيما لدى االشخاص الذين يعانون من ةواالترب الغبار نقلها وذلك من خالل
ر السن الذين يعانون من تلك األمراض فقد تسبب لهم الوفاة في كباالسيما القصبي والرئوي و 

في  ةيتضح لنا ان الرياح السائد( 5والشكل )( 5ل )من خالل معطيات جدو ،و  بعض االحيان
%( من نسبة 5569وتشكل نسبة ) ةليوالشما ةالغربي ةهي الرياح الشمالي ةمنطقة الدراس

من اقليم الهضاب والجبال في  ةهذه الرياح القادم وتعمل ة،في منطقة الدراس ةاالتجاهات السائد
بوبها في ه عند استمرار ةي الرافدين على خفض درجات الحرار ارمينيا واالناضول باتجاه واد

 (2).،ل الصيففي فص ةجاف ةوحار ، من عروض اعلى  ةفصل الشتاء لكونها قادم

 
                                                           

 .012، ص0981عبد االله رزوقي كربل وماجد السيد ولي، الطقس والمناخ، مطبعة جامعة البصرة، البصرة،  (0)
 .49مصدر سابق، صعبد العالي حبيب حسين الركابي، ( 6)
افظات الفرات االوسط,رسالة ماجستير,كلية ح( نبراس عباس ياس,اثر المناخ في زراعة الخضراوات في م4)

 .716,ص6112,جامعة بغداد,( ابن رشدة)التربي



 ( 5جدول )
 لدراسةالرياح والسكون في منطقة ا النسبةالمئويةالتجاهات

 ةشمالي ةشمالي االتجاه
 ةجنوبي ةشرقي ةشرقي

 ةجنوبي ةجنوبي ةشرقي
 ةشمالي ةغربي ةغربي

 ةغربي
سكون 

 الهواء
 76.2 35.4 76.4 3.3 2.4 1.5 5.6 2.4 79.5 النسبةالمئوية
 رة .الهياة العامة األنواء الجوية والرصد الزلزالي , قسم المناخ , محطة الحلة , بيانات غير منشو المصدر:

 (2شكل)
 الدراسةلرياح في منطقة االتجاه  المئوية النسبة

 
 (4جدول)بيانات على  اعتمادً الباحث المصدر:

في فصل  ةرطب ةهي رياح دافئ%( و 0066نسبة ) ةالشرقي ةوالجنوبي ةالجنوبي تشكل الرياح    
بنسبة  ةلشرقيا ةوالشمالي ةوتسهم الرياح الشرقية، ورطب ةشتاء اما في فصل الصيف فتكون حار ال
وكذلك  ةويصاحبها انخفاض في درجات الحرار %( من الرياح والتي تهب في فصل الشتاء 9)

 عند ةومغبر  ة( من الرياح وهي رياح حار %666بنسبة ) ةالمغبر  ةالغربي ةتسهم الرياح الجنوبي
 . ويطلق عليها الناس احيانا )السموم(هبوبها في فصل الصيف 

 ثا( وقد تباين هذا\م064منطقة الدراسة فقد بلغ معدلها خالل السنة ) أما سرعة الرياح في    
 و ونيسان آذار) شهر خالل الرياح سرعة معدل ان حظنال ( إذ4المعدل خالل األشهر جدول )

 بلغت حيث السنوي المعدل من أعلى يكون( اب و تموز و حزيران و مايس
 خالل يزداد الرياح سرعة معدل أنذ إ على الترتيب، م/ثا( 068و 664و 666و069و069و660)

 المعدالت خذأت ثم ، الرياح لسرعة معدل أعلى يبلغ إذ( تموز) شهر وخصوصاً   الصيف موسم
 . شباط وحتى أيلول شهر من ابتداءً  السنوي المعدل عن باالنخفاض الشهرية
ن الهواء يعد احد اذ ا واألوبئةفي نقل العديد من مسببات االمراض  مهماً  تعد الرياح عامالً      

الى اخرى  موبوءةالوسائل في انتقال العدوى من شخص مصاب الى اخر سليم ومن منطقه 
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والغبار واالمالح فتؤدي الى حدوث  األتربةاشتدادها تقوم بنقل ذرات  الن الرياح عند، سليمه 
 الدقيقةوفي العيون وان  بعض هذه الجزئيات والذرات  التنفسيةالخدوش والجروح في المجاري 

 لإلنسان ةخطر  وقد تنتقل الى الدم فتسبب امراضاً  وتصل الى الرئتين التنفسيةتدخل المجاري 
 اإلصابةاهم االمراض الذي تزداد حاالت  وتسبب الوفاة في اغلب االحيان ويعد مرض الربو من

سيما في حال اشتداد سرعة الرياح ال أالتي تنش والغبارية الترابيةبه مع زيادة تكرار العواصف 
 (0)البيئات الجافه.

قد شكلت  ةالغربي ة( ان الرياح الشمالي5طيات جدول )يتضح لنا من خالل تحليل مع      
( وان %0964بنسبة بلغت ) الشماليةوتلتها الرياح  ةالرياح السائد(من مجموع اتجاهات 6465%)

وان منطقة ، ح (من مجموع اتجاهات الريا%5569هذه االنواع من الرياح تشكل مجتمعه )
كز يرتبط هبوبها ارتباطا وثيقا بمرا ةغربي ةالى رياح شمالي ةتتعرض في معظم ايام السن ةالدراس

في  ةفي درجات الحرار  كبيراً  وقد تسبب هذه الرياح انخفاضاً  ةالضغط الجوي خارج حدود المنطق
فصل الصيف خالل  ةعن رفعها لدرجات الحرار  فضالً ، فصل الشتاء عند استمرار هبوبها 

هبوبها في بعض االحيان حدوث وقد يصاحب (6)ة،اء النهار لقدومها من مناطق قاريوالسيما اثن
وخاصة  ةعالي ةوذات درجات حرار  ةععندما تكون شديدة السر  ةمحلي ةاو عواصف رملي غبار

 بين شهري نيسان وتشرين االول.
وشبه  ةالحدوث في المناطق الصحراويثيرة الك ةمن الظواهر المناخي ةتعد العواصف الترابي     

على انتزاع ذرات التراب من سطح االرض وحملها  ةعن هبوب رياح لها القدر  أوتنش ة ،الصحراوي
من سطح االرض  قريبةفعندما تكون ، المحمولةمسافات تحددها سرعة الرياح وحجم الذرات  الى

تتراوح  سريعةبحركة رياح  ةبمصحو لى ان تكون ع م(011تعمل على تدني الرؤيا الى ما دون )
حظ ان القسم االعظم من هذه العواصف مصدره اراضي العراق نل( إذ 4جدول )(2)ثا(\م8-4بين)

 الطبيعيةتتوفر الظروف  إذفي السهل الرسوبي  المتروكةواالراضي  الغربية بالهضبة والمتمثلة
السهل  لصحراء واستواءبموقع العراق عنده حافة ا والمتمثلةلقيام تلك العواصف  المساعدة

 (5).عن قلة الغطاء النباتي لقلة االمطار الً ضف ةالرياح السائد ةوبموازا ةالرسوبي لمسافات طويل

                                                           

 .669مصدر سابق ،ص سالم هاتف الجبوري، (0)
 ة، الجامعة الة ماجستير، كلية التربيفي محافظة بابل، رس ةوالسياحي ةرحيم حايف كاظم، الخدمات الترفيهي( 6)

 . 65ص ،6114،ة المستنصري
 . 016مصدر سابق،ص نبراس عباس ياس، (2)
 .22مصدر سابق،ص عبد العال حبيب حسين الركابي، (5)



 (6102-0991للمده ) الدراسةمعدل سرعة الرياح في منطقة  (4جدول )
كانون  االشهر

 الثاني
تشرين  أيلول آب تموز حزيران مايس نيسان آذار شباط

 االول
تشرين 

 انيالث
كانون 

 االول
المعدل 
 السنوي

معدل سرعة 
 الرياح  )م/ثا(

3.7 7.1 3.7 7.9 7.9 3.3 3.5 7.5 7.4 1.7 7.1 7.7 7.5 

 بيانات غير منشوره.ة , محطة الحل.قسم المناخ .الزلزالي  رصدوال الجوية لألنواء ةالعام أةعلى الهي اً عتماداالباحث المصدر:
 

فصل الربيع و فصل تحدث في  ةان معظم العواصف الغباري( 2من خالل متابعة جدول )يتضح 
عن زيادة معدالت  فضالً ة، بقلة سقوط االمطار وارتفاع درجات الحرار  تتصفالصيف الذي 
، مايس، و نيسان، و خالل اشهر)اذار  ةغ معدل عدد ايام العواصف الغباريفقد بل، سرعة الرياح 

في حين ة ، ع السنوي للعواصف الغباريالمجمو  ( يوم من2664تموز(وبمجموع )، و حزيرانو 
( 6168و 6064مايس وحزيران وتموز( ))لألشهرسجلت معدالت تكرار الغبار العالق والمتصاعد 

 من المجموع السنوي.  رتيب%( على الت5265%و5665وبنسبة بلغت ) التكراراتمجموع من 

 
 ( 2جدول )

والغبار المتصاعد والعالق في  رابيةالت العواصف والمجموع السنوي لتكرار الشهريةالمعدالت 
 (6102-0991) ةللمد القاسم قضاء

 الغبار العالق الغبار المتصاعد العواصف الغبارية األشهر
 3.6 7.1 1.7 كانون الثاني

 4.4 2.4 1.4 شباط
 1.7 5.3 1.9 أذار

 1.5 5.9 7 نيسان
 71.5 6.3 7.15 مايس

 5.1 1.3 1.3 حزيران
 5.6 5.7 1.7 تموز

 5 4.4 1.2 أب
 2.5 3.5 1.7 ايلول

 2.6 3.2 1.7 تشرين األول
 3 7.7 1.3 تشرين الثاني

 7.5 7.3 1.16 كانون األول
 65.6 49.5 4.3 المجموع

محطة  ,المناخ قسم ,الزلزاليوالرصد  العراقية الجوية لألنواء العامةعلى الهياة  اً عتماداالباحث  المصدر:
 .بيانات غير منشوره ,الحلة



ومن الطبيعي ان تكون الرياح .مما يوضح جفاف هذه االشهر وفاعليتها في اثارة الغبار.  
بمعظم امراض التنفس  اإلصابةبالغبار سببا رئيسا في نقل الكثير من الجراثيم ومن ثم  المحملة

ي واعراض الصداع والطفح الجلد والرئوية العنقوديةوالجراثيم   والحصبةالحاده مثل السل الرئوي 
ومن ثم  الرئيسةعلى مدى الرؤيا في الشوارع  تأثيربالغبار من  المحملةكما تتركه الرياح .

 (0)حصول حوادث السير.
 وشدتها ومقادير الترابيةوتؤثر الرياح وسرعتها واتجاهها ومدة هبوبها في تحديد العواصف     

عن عدة عوامل مساعدة على  ةناتج الدراسةفي منطقة  الترابيةوالعواصف ،  تربةاألحمولتها من 
شتاء  الهاطلةوقلة الغطاء النباتي بسبب قلة االمطار  للمنطقةبالموقع الجغرافي  متمثلةحدوثها 

ويتكرر حدوثها .واشتداد سرعتها  السطحيةوانعدامها صيفا مما ساعد على سهولة حركة الرياح 
وينخفض تكرارها في  على مدار السنه وتشتد في فصلي الربيع والصيف الدراسةفي منطقة 

سرع الرياح تعطي صورة واضحة عن مقدار ما تحمله من كميات  وان( 6)فصلي الخريف والشتاء.
األتربة والرمال والغبار التي تشكل احد أسباب تلوث الهواء في منطقة الدراسة في حين يعكس 

بط بحركة الرياح ويرت .اتجاه الرياح دور ما تقوم به من نقل ملوثات الهواء من مكان الى آخر
حدوث ظواهر مناخية تكون معرفتها ذات أهمية بالغة الرتباطها بصحة السكان ووفياتهم ومن 

اذ ان حدوثها  .هذه الظواهر العواصف الغبارية وحدوث حاالت الغبار المتصاعد والغبار العالق 
ق و عدد مرات تكرارها يسبب حاالت من أمراض الحساسية والربو وما يصاحبه من ضي

وصعوبة في التنفس الذي يؤدي الى االختناق ومن ثم الوفاة السيما بالنسبة لكبار السن 
 المصابين بأمراض الجهاز التنفسي.

 االمطار  -د 
كالغازات  الجوية تنقية الهواء من الملوثات أهم العوامل التي تؤدي إلى منتعُد األمطار    

وقد .فيه وتساقطها مع االمطار  العالقة الصلبة والدخان والغبار وغيرها من الملوثات واألبخرة
تعرض بعض المركبات لالنزالق حيث تصبح الطرق اكثر انزالقا  في سبباً األمطار  تساقط يكون

وذرات الغبار وبقايا مخلفات زيوت المحركات وكل  األتربةبسبب ما تجمع على سطحها من بقايا 
من نسبة الحوادث وارتفاع نسبة  يزيدذلك يساعد على نعومة سطح التبليط االمر الذي 

 (2)الوفيات.
                                                           

 .24مصدر سابق،ص العالي حبيب حسين الركابي، عبد (0)
 راق وطرق معالجتها ،مجلة االستاذ،في وسط وجنوب الع الترابيةبدر جدوع احمد المعموري ،العواصف   (6)

 .061،ص0992العدد الثامن ايلول ، جامعة بغداد، ابن رشد، التربيةوزارة التعليم العالي والبحث العلمي ،كلية 
 .602مصدر سابق،ص اسامه حميد مجيد السلطاني، (2)



في  المتوسطة الجويةخفضات نحيث تبدأ مدة سقوط االمطار في العراق عند وصول الم    
وينتهي موسم  (0)يبدأ في شهر تشرين االول ويستمر بالتساقط حتى شهر ايار.و منتصف الخريف 

-4الى دائرة عرض ) بيةالقط الجبهةاالمطار في نهاية شهر مايس وذلك لتراجع 
ويرجع سبب  ألخرى ةفي كميتها من سن ةمتذبذبالعراق بكونها  في مطارألتتميز او (6)(شماال.01

المناخ  تأثيراتوكذلك بسبب .التي تمر على العراق  الحارة الجويةذلك الى عدد المخفضات 
ز بقلة التساقط تتمي التيبضمنها منطقة الدراسة و الصحراوي الذي يسود معظم مساحة العراق 

 المطري .
رتفع ي الدراسةسقوط االمطار في منطقة  معدل( يتضح لنا ان 1من خالل معطيات جدول )و  

(على التوالي وتشكل ملم 0561-04-6262في اشهر الشتاء كانون االول وكانون الثاني وشباط )
اعلى  شهرأن معدالت التساقط في هذه األ ونالحظ لألمطار%( من المجموع الكلي 41نسبه)

(ولكن يحدث العكس في اشهر الصيف حيث تكون ادنى 866من نسبة المعدل السنوي البالغ )
( 1-1-160مستويات لمعدالت تساقط االمطار وخصوصا اشهر حزيران وتموز واب وتمثل)

مطار تأثير على معدالت الوفيات ربما يكون بشكل مباشر أو غير ألعلى التوالي والشك أن ل
طار دور في الحد من العواصف الغبارية وتنقية الهواء من الغبار وما لذلك من فاألم .مباشر 

ن النعدام التساقط في إوكذلك ف .أنعكاسات ايجابية على المصابين بأمراض الجهاز التنفسي
 الصيف دور في حدوث العواصف الغبارية والغبار المتصاعد وأثارها السلبية على االنسان.

 

 ( 1جدول )
 (6102-0991) ةللمد في محطة الحلة )ملم( والسنوية الشهريةار االمط كمية

كانون  االشهر
 الثاني

تشرين  أيلول آب تموز حزيران مايس نيسان آذار شباط
 االول

تشرين 
 الثاني

كانون 
 االول

المعدل 
 السنوي

معدل تساقط 
 (األمطار )ملم

75 74.1 72.3 73 3.4 1.7 - - 1.7 2.1 74.3 32.2 95.1 

ة, محطة الحل,  قسم  المناخ, والرصد الزلزالي  ةلالنواء الجوي ةة العامأعلى الهي اعتمادا:الباحث المصدر 
 .ةمنشور  بيانات غير

                                                           

رسالة ماجستير ،كلية  ،ةفي تملح تربة قضاء الفلوج الجغرافيةدور العوامل  احمد خميس حمادي محمد،( 0)
 .54،ص6115جامعة بغداد، تربيه ابن رشد،

اثر المناخ في االمراض التي تصيب االبقار في محافظتي بغداد  انعام عبد الصاحب محسن الياسري،( 6)
 .54،ص6115جامعة بغداد، ابن رشد، التربيةكلية  رسالة ماجستير، وبابل،



اذ يسقط خالل فصلي الشتاء والربيع  بأنه فصلي الدراسةسقوط االمطار في منطقة  يتصف
واوقات  الساقطة وان لتفاوت  كميات االمطار،  عن عدم انتظام سقوطه وقلة كمياتها فضالً 

 الجبيلة المنطقةملم سنويا في 511اليقل عن  سقوطها اثر كبير فالعراق يستلم من المطر ما
ملم في ( 511-011)بينما تتراوح بين  الشرقية الشماليةفي اقصى جهاته  (ملم0111)ويتجاوز 

 – 011بين ) أما منطقة الدراسة فأنها تستقبل كميات من المطر تتراوح (0)بقية انحاء العراق.
واقعة ضمن المناخ الصحراوي الجاف وهذا أنعكس سلبًا على حياة السكان  باعتبارهاملم( 611
 فيها.
أ ر ايلول ولكن بكميات قليله وتبدمن شه أان سقوط االمطار يبد( 1)ومن خالل الجدول      

وبعد ، مطراً  ةالول والثاني وهي اكثر اشهر السنباالرتفاع حتى تصل الى اقصاها في كانون ا
الى وجود  العلميةدلت االحصاءات لتناقص حتى تنعدم في اشهر الصيف با ةالكمي تأخذذلك 

صله وثيقه بين عدد الوفيات وحالة الجو فالكثير من االمراض هي نتاج لظروف جويه معينه 
 ةخفاض الضغط الجوي المترافق بحرار ان على صحة االنسان هو الجويةتأثيراً فاكثر الظواهر 

وهذا يبرز واضحا  هوحدوث عواصف غباري ةعالي ةجوي ةوهطول االمطار وكذلك رطوب ةرتفعم
القلب والجهاز التنفسي حيث تزداد نسبة الوفيات  بأمراضاكثر لدى االشخاص المصابين 

شعاع الشمسي والتطرف الكبير في بارتفاع نسبة اإل الدراسةيتصف مناخ منطقة و ( 6)بينهم.
 عاليةالمطار وبطول فصل الصيف وجفافه وبكميات التبخر سقوط األوقلة  الحرارةدرجات 

ن يتزامن مع ارتفاع أحيانا أولكن يحصل في فصل الصيف .  وبقصر فصل الشتاء واعتداله
وينعدم على اثر  لشرقيةالجنوبية االرياح  بتأثير لجويةالرطوبة االهواء ارتفاع نسبة  ةدرجات حرار 

 (2).بالراحةنسان ذلك شعور اإل
 :النسبية الرطوبة –ه 
بانها نسبة بخار الماء الموجود فعال في الهواء الى بخار الماء الذي  النسبية الرطوبةتعرف    

تتأثر بعناصر المناخ  النسبية الرطوبةو ان  (5)على درجة حراره معينه. استيعابهيستطيع لهواء 
 .وزمانيًا مع تباين درجات الحرارة تتباين مكانياً  الرطوبةحيث ان  الحرارةهمها درجات أاالخرى و 

 الرطوبة( يتضح ان 8فمن خالل معطيات جدول ) الحرارةمع درجه  ةعكسي ةقوانها ذات عال
                                                           

 هدهوك(،اطروحة دكتورا اربيل، ،ةبتدائي في محافظات )السليمانياالجغرافية التعليم  علي داي باقي،ة جمع( 0)
 .15،ص6112،ةالمستنصري ة،الجامع ة،كلية التربي

 .061-009،ص0986،دار الفكر ،دمشق،0علي حسن موسى ،الوجيز في المناخ التطبيقي،ط (6)
 ،ةكلية التربي هاطروحة دكتورا، ةفي مدينة الحل ةالسكني ةالغزالي ،البعد الجغرافي للوظيف جاسم شعالن كريم( 2)

 .66، ص6111،ة المستنصري ةالجامع
 .052،ص،مصدر سابقة المناخي ةالجغرافي علي احمد غانم،( 5)



حيث بلغت اعلى نسبه لها في اشهر الشتاء كانون االول  الباردةتزداد في االشهر  النسبية
ى من المعدل السنوي ( على التوالي وانها بلغت اعل20 – 16 -11وكانون الثاني وشباط )

وتساقط االمطار وتعرض المنطقة لكتل  الحرارة( ويعود ذلك الى انخفاض درجات 5268البالغ )
من شهر اذار  بتداءاً اولكنها تبدء باالنخفاض تدريجيا  .الشماليةمن المناطق  ةباردة قادم هوائية

أذ بلغت معدالتها  موز وابتلها في اشهر الصيف وهي حزيران و  حيث انها سجلت أقل معدالت
وارتفاع  الحرارة(على التوالي ويعود ذلك لعدم تساقط االمطار وارتفاع درجات 61 -65 -62)

ومن المالحظ أن معدالت الرطوبة بدأت  .سرعة الرياح التي تساعد على ازاحة الهواء الرطب 
شكل ، يف التدريجي خالل أشهر الص االنخفاضفي األشهر األولى من السنة ثم  االرتفاعفي 
وانخفاضها لها تأثير على صحة االنسان فالجفاف يسبب تشقق  الرطوبةوان ارتفاع نسبة (5)

كما ،  الحرارةتسبب الطفح الجلدي عند اقترانها مع درجات  الزائدة الرطوبةالجلد والشفاه كما ان 
 في الوفاه. اً لمعيشة وتكاثر االمراض التي تكون سبب المناسبةانها تهيء الظروف 

 (8جدول )
 (6102-0991) ةللمد لقضاء القاسم النسبية الرطوبةمعدالت 

كانون  االشهر
 الثاني

تشرين  أيلول آب تموز حزيران مايس نيسان آذار شباط
 االول

تشرين 
 الثاني

كانون 
 االول

المعدل 
 السنوي

معدالت الرطوبة 
 النسبية 

13 67 45 47 21 32 34 31 39 47 59 11 42.5 

ة, محطة الحل,  قسم  المناخ, والرصد الزلزالي  ةالجوي لألنواء ةة العامأعلى الهي اعتماداث المصدر :الباح
 .ةمنشور  بيانات غير

 (5شكل)
 (6102-0991للمده ) الدراسةلمنطقة  النسبية للرطوبة الشهريةالمعدالت 

 (5على بيانات جدول) ااعتمادالمصدر: الباحث 
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 : التربة– 2
 خرآلالهشة التي تغطي معظم سطح اليابس وبسمك متباين من مكان  تعرف التربة بأنها الطبقة

وتتكون من عدة عناصر مختلفة ناتجة عن تفتت  ،بضع سنتمترات وعدة أمتار  ما بينويتراوح 
احد اهم  التربةوتعد (0)الصخور وعناصر عضوية ناتجة عن تحلل البقايا النباتية والحيوانية .

طالق  السيما عندما يتعلق االمر ببقاء الجنس مها على األهأان لم تكن  الطبيعيةالمصادر 
ويذهب بعض الباحثين الى ابعد من ذلك ،  مصدر العيش والسكن ألنهاالبشري وديمومة وجوده 

المصدر االبدي للغذاء  ألنهاعندما يعدونها المصدر الرئيس في حياة االمم بل الحياة ذاتها 
 (6).والطاقةوالكساء 

هي ف عن المميزات التي يتصف بها السهلختلف ي ضمن السهل الرسوبي ال اسةالدر موقع منطقة 
من مناطق احواض دجله والفرات العليا حتى  المنقولةتكونت من فتات الصخور  ةرسوبي ةترب

 (2)لها المجاورةتها الرياح من المناطق لعن الرواسب التي حم فضالً ،  دخولها لسهل الرسوبي

لعامل تتميز بفعل ا ةزراعي ةراضي رسوبيأ ألنها انحدارهاي بقلة تربة السهل الرسوب وتتصف
 الدراسةويعود تكوين تربة منطقة ،  نتيجة القيام بالفعاليات الزراعية ةالبشري فيها على مدار السن

بترسبات السهل الرسوبي لنهر الفرات وهي تتكون من الرمل  المتمثلة الحديثةالى الترسبات 
( 1-5)كتاف النهر ويتراوح سمكها بين أحول  المنتشرة الرمليةض الكثبان الطيني الغريني مع بع

 األرضيةيرجع الى تباين في توزيع المكونات  الدراسةفي منطقة  التربةان تنوع ،إذ  م
 ةوتوجد ثالث التربةالتي مارست نشاطها قد اثرت على تكوين  األرضيةواالختالفات في العمليات 
 . الدراسة انواع من الترب في منطقة

 : تربة كتوف االنهار :اوالً 
( ويتراوح 2خريطة ) الدراسةوتفرعاته ضمن منطقة  الحلةتمتد هذه المناطق بمحاذاة شط     

فوق مستوى األراضي المجاورة لها وتتميز هذه المناطق بأنها ترب منقولة  2 -6ارتفاعها ما بين 
ومن مميزات هذا  .الحلةلتكراري لفيضان شط تكونت تربتها بفعل تراكم الطمي الناجم عن الفعل ا

والبستنية  النوع من الترب بأنها ذات صرف جيد وتصلح لزراعة كافة أنواع المحاصيل الحقلية
وما يؤكد هذا نرى أن مناطق كتوف األنهار دائمًا عامرة بالبساتين وذات إنتاجية جيدة كمًا 

 م.لقضاء القاس الشرقيةوتنتشر في الجهات  (5)ونوعًا.
                                                           

 .58، ص6110، المطبعة األهلية للنشر والتوزيع ، عمان ،  0خلف حسين الدليمي ، الجيومورفولوجيا التطبيقية ، ط (0)
(2)Goseph Bixbg Hoyet '' Manand Earth'' 3d edition , Pretice , Hall Inc , New Jersag , 

1973 , P21.                                                                                                                   

 .64-65،ص0915،مطبعة المنار،بغداد،0الكبرى، ط ةمدينة الحل صباح محمود محمد، (2)
جامعة  اآلدابكلية  ،دكتوراهاطروحة  االلبان في محافظة بابل، إلنتاجة المقومات الجغرافي محمود بدر علي السميع، (5)

 .90،ص0999البصره،



 (2خريطة )
 أنواع الترب في قضاء القاسم 

 
علي صاحب الموسوي , دراسة جغرافية لمنظومة الري في محافظة بابل , رسالة ماجستير , كلية المصدر : 

 . 24, ص7959اآلداب , جامعة البصرة , 
 



 : تربة احواض االنهار :ثانياً 
عن الكتوف  وتمتد (،م 2)ي تنخفض هذه المناطق عن ما جاورها من الكتوف بحوال        
من الغرين والطين والرمل وتضم مساحات واسعه جدا من  معظمهاوتتكون  ، كم (4 – 5)بحدود 
مياه  التي حملتها الناعمةالذرات  تتسلم واطئراضي ذات مستوى أوانها  الدراسةمنطقة 

تفاع منسوب تصريفها وتغدق تربتها بسبب ار  برداءة وتتصف(0)،الفيضانات لبعدها عن النهر
 الماء االرضي وعدم كفاية مشاريع المبازل.

 ت :االهوار والمستنقعا ةترب :ثالثاً 
تعرف برسوبيات األهوار وتنتشر هذه الترسبات في الجهات الجنوبية الغربية من منطقة     

وتتمثل باألجزاء  ،الدراسة وتحديدًا في ناحية الطليعة في مناطق منخفضات األهوار الجاف 
 .فضة نسبيا من منطقة أحواض األنهار من منطقة الدراسة بالقرب من هور ابن نجم المنخ

وكانت هذه المنخفضات مغطاة في الماضي القريب بمياه األهوار والمستنقعات وأدت السيطرة 
على مياه الفيضانات في نهر الفرات وشط الحلة على جفافها وقد استغلت هذه المواقع لتوجيه 

كما يوجد اثر سلبي  (6).ها ومياه الري الزائدة باعتبارها أقل المناطق ارتفاعاً مياه المبازل نحو 
باال شعاع الشمسي الذي يؤدي الى ارتفاع  تأثرهاعلى حياة االنسان وذلك من خالل  للتربة

وتعرضها  التربةمما يؤدي الى تقليل رطوبة  المائيةوقيم التبخر وزيادة الضائعات  الحرارةدرجات 
مسببه  ألخرفكك ذراتها االمر الذي يسهل عملية نقلها بواسطة الرياح من مكان للجفاف وت
 . الغباريةالعواصف 

 :المائيةالموارد  - 5
جميع اشكال المياه التي يمكن ان يستفيد منها االنسان والحيوان  المائيةتعني الموارد       

والعامل االكثر تحديدا  والبيئةن في حياة االنسا اساسياً  دوراً  المائيةتؤدي الموارد ، والنبات 
وتشمل االمطار  .لتحقيق اهداف االمن الغذائي  الرئيسةواحد الدعامات ،  الزراعي لإلنتاج

وتعاني معظم بلدان ( 2))االنهار والجداول والبحيرات(. السطحيةوالمياه  الجوفيةوالثلوج والمياه 
لمطري على اراضيه الينجم عنها اي بمعنى ان كميات الهطول ا ، ئيالوطن العربي من عجز ما

                                                           

جامعة  ،اآلدابكلية  ،رسالة ماجستير،ة لخضراوات ومستقبلها في لواء الحلعبد االله رزوقي كربل ،زراعة ا (0)
 .62، ص0921،ةالبصر 

إلله رزوقي كربل ، التباين المكاني لكفاية أنظمة الصرف واستصالح األراضي في محافظة بابل ، عبد ا (6)
 .49، ص 6110أطروحة دكتوراه، كلية اآلداب ، جامعة بغداد ،

 .012،ص6118،بغداد،0جغرافية العراق،ط عباس فاضل السعدي،( 2)



وذلك لتعرضها للضياع بفعل التبخر او  .دائمه الجريان مائيةفائض مائي معتبر ليشكل شبكات 
 (0)التسرب في باطن االرض.

وتعرف  ،باألنهار والجداول الشكل السائد للموارد المائية العذبة  المتمثلةتعد المياه السطحية    
 والمتمثلةللمياه  السنوية العالمية الهيدرولوجية الدورةعن  الناتجةيع المياه المياه العذبة بأنها جم

 لألنهرالتي تكون االيراد المستديم  السطحيةفي جميع انواع الهطول وذوبان الجليد والمياه شبه 
بين الماء وصحة اإلنسان فالبد من توفير مياه أمنة ونقية .  وثيقةوأن العالقة  (6)،طوال العام

ك لكثرة األضرار الصحية ذات العالقة بالمياه فمنها أمراض معدية تنتقل عن طريق المياه وذل
يعد شط الحلة المصدر الرئيس واألساسي لتوفير ،  منة ناتجة عن شرب المياه الملوثةوأمراض مز 

فهو يأخذ مياهه من نهر الفرات عند سدة الهندية ويبلغ طول شط الحلة  القاسمالمياه في قضاء 
يدخل إذ (2)(،/ ثا2م 664ء محافظة بابل ومعدل تصريفه )( كيلو متر ضمن إروا015اء )زه

ويستمر في جريانه  اإلبراهيميةعند ناحية  الشرقيةالشمالية  الجهةمن  الدراسةمنطقة  الحلةشط 
تجاه الجنوبي الشرقي تبعا لطبيعة انحدار سطح المنطقة ويستمر في جريانه حتى يدخل مركز اب

الفياضيه (وبعدها يدخل ناحية \ 28الشرقية عند مقاطعة ) الشمالية الجهةقاسم من قضاء ال
ويستمر في جريانه ضمن منطقة  االبيخر(\ 22الطليعة من الجانب الشرقي عند مقاطعة )

لغ طول شط بوي (5)ة،الجانب الشرقي عند ناحية الدغار  من القادسيةحتى يدخل محافظة  الدراسة
مجموعه من الجداول من  الحلة(كم ويتفرع من شط 226411) راسةالدمنطقة  ضمن الحلة

 الحلةاليمنى لشط  الضفةمن هي مجموعة الجداول التي تنبع  الدراسةالجانبين وما يهم موضوع 
زول وجدول البا ةوجدول الجربوعي العماديةواهمها)جدول ابوقمجي وجدول ابو عالج وجدول 

من الشرق بأتجاه الجنوب والجنوب الغربي تجاهها (ويكون اوجدول االبيخر وجدول الحيدري
 أهميتها وسنتناول ذلك على النحو االتي :( وقد تباينت هذه الجداول في خصائصها و 5خريطة )

                                                           

 .012،ص6112،عمان،ة الميسر دار ،0عبد الفتاح لطفي عبداهلل، جغرافية الوطن العربي،ط( 0)
 .011مصر سابق،ص جغرافية العراق، عباس فاضل السعدي،( 6)
ة رسالة ماجستير، كلية التربي،ة االقليمي ةفي الجغرافي ةدراس ةقضاء الهاشمي واوي،عواد عبود مطر ال (2)

 .52،ص6105،جامعة بابل،
 .6105،ةبيانات غير منشور  في محافظة بابل، ةالمائيمديرية الموارد ،ة وزارة الموارد المائي جمهورية العراق،( 5)



 ( 5خريطة )
 الموارد المائية في قضاء القاسم

 
 قسم المرسم. , المائية في بابل دمديرية الموار  ,وزارة الموارد المائية  الباحث اعتمادًا على: المصدر 

 
 
 



 الحلةاليمنى لشط  الضفةذات النفع العام ويتفرع من  الجداول: وهو احد  جدول ابو قمجي-0
منفذ  (05(كم وتبلغ عدد منافذه)16281ويبلغ طوله ) الحلةايمن شط  (26161عند الكيلومتر )

 يةالمرو وتبلغ مساحته  ثا(\2م16551م( ومعدل تصريفه )0691ويبلغ عرضه التصميمي )
 .دونم (5222)
 الحلةاليمنى لشط  الضفةهو احد الجداول ذات النفع العام ويتفرع من  : جدول ابو عالج-6

(منفذ 11(كم تبلغ عدد منافذ )206441ويبلغ طوله ) الحلة(ايمن شط 426511عند الكيلومتر)
 المرويةثا( وتبلغ مساحيه \2م26190م( ومعدل تصريفه )2651ويبلغ عرضه التصميمي )

 (دونم.08542)
عند الكيلو متر  الحلةاليمنى لشط  الضفةيتفرع هذا الجدول من  : العماديةجدول -2
(منفذ ويبلغ عرضه 66(كم وتبلغ عدد منافذ )006651ويبلغ طوله ) الحلة(ايمن شط 206911)

 (دونم.2168) المرويةثا( وتبلغ مساحة \2م0691م(ومعدل تصريفه )2661التصميمي )
 (266061عند الكيلومتر) الحلةاليمنى لشط  الضفةيتفرع هذا الجدول من  :ةربوعيجدول الج-5

 الدراسةلمنطقة  الغربية الشماليةالجهة ينبع من  ألنه الدراسةويعتبر من اكبر الجداول في منطقة 
اقصى الجنوب الغربي وله عدة تفرعات ومنها جدول  الديوانيةوينتهي عند حدودها مع محافظة 

(منفذ 40(كم وتبلغ عدد منافذه )696241عليه مركز القضاء ويبلغ طوله ) القاسم الذي يقع
 المرويةثا( وتبلغ مساحة \2م96222م( ومعدل تصريفه )1614وعرضه التصميمي )

 (دونم.05229)
(ايمن 846141عند الكيلومتر) الحلةاليمنى لشط  الضفةيتفرع هذا الجدول من  جدول البازول-4

(ومعدل م0614(منفذ وعرضه التصميمي )8(كم وعدد منافذه )56461ويبلغ طوله ) الحلةشط 
 (دونم.6112) المرويةثا( ومساحة \2م16102تصريفه) 

(ايمن 66621عند الكيلومتر ) الحلةاليمنى لشط  الضفة: يتفرع هذا الجدول من جدول االبيخر-2
م( ومعدل 0621(منفذ وعرضه التصميمي )4(كم وعدد منافذه )06251ويبلغ طوله ) الحلةشط 

 دونم. (0064) المرويةثا( ومساحة \2م16055تصريفه )
( 916241عند الكيلومتر) الحلةاليمنى لشط  الضفة:يتفرع هذا الجدول من جدول الحيدري-1

( منفذ وعرضه التصميمي 28( كم وعدد منافذه )066621ويبلغ طوله ) الحلةايمن شط 
من بعد  الدراسةكبر جداول منطقة ثا( وهو ثاني ا\2م16501م( ومعدل تصريفه )26041)

 (0)( دونم.9184) المرويةوتبلغ مساحته  ةالجربوعي

 

                                                           

 .6105،ة بيانات غير منشور في محافظة بابل، ةئيا،مديرية الموارد المة وزارة الموارد المائيجمهورية العراق،( 0)



  ةالسكانيالخصائص ثانيًا: 
 والدراسةفي كونها تتناول بالبحث  األهميةتكتسب دراسة خصائص السكان قدرا كبيرا من        

انشطة السكان، والشك في موضوعات تتمثل بنمو السكان وتركبيهم فضال عن الكثافة والتوزيع  و 
لمنطقة  السكانيةأن لهذه الخصائص عالقة بالوفيات وعليه يمكن دراسة مختلف الخصائص 

 :على النحو االتي الدراسة
 نمو السكان: -7
عن  الناتجة المستمرة الحركةهنالك عدة مفاهيم لنمو السكان ومنها يعرف نمو السكان بانه     

،وهي الوالدات وتمثل عامل تزايد ،والوفيات وتمثل عامل  الفعاليات الحياتية خالل فترة معينه
بل يعتبر وهي التعني تزايد السكان فحسب ، الطبيعية الزيادةالتناقص ،والتي يصطلح عليها 

عامل  الوافدة فالهجرةبالتزايد او التناقص  وتأثيره ةعامل الهجر فضاًل عن  ، ةسلبي ةتناقصهم زياد
او النقصان في حجم السكان بين  الزيادةيعرف بانه و ( 0)،تناقصعامل  المغادرة والهجرةتزايد 

بنوعيها  الهجرة،ومن جهةتاريخين معلومين بسبب الفرق بين حجم المواليد وحجم الوفيات من 
 (6)من جهة اخرى . والمغادرة الوافدة

 الطبيعية ويالحظ ان الزيادة والهجرة الطبيعية الزيادةيخضع نمو السكان لعاملين رئيسين هما    
فهي بقدر ما تزيد من اعداد السكان  الهجرةعن نمو سكان العالم  ككل،اما  المسؤولةوحدها هي 

 الزيادةتلف في معدالت خوان بلدان العالم تتنقص اعدادهم في مكان اخر ، فأنهافي مكان ما 
مع تتغير فيه لتبيان معدالت المواليد والوفيات في كل منها ،وان أي بلد او مجت نظراً  الطبيعية
فان  حالياً  ولو اتفقت المعدالت في عدد ممكن بمرور الزمن ،حتى ةيالطبيع الزيادةمعدالت 

مجتمع قد تختلف عن المدى الزمني ومراحل التغيير في المعدالت والوسائل التي وصل اليها كل 
ليد والوفيات في بين الموا لقد شكل النمو السكاني على مستوى العالم توازناً   (2)،المجتمع االخر

 (5).والنمو الطبيعي الهجرةالنمو السكاني في االقاليم  بعامل صافي  يتأثرحين 

                                                           

الي والبحث العلمي ،جامعة وزارة التعليم الع جغرافية السكان، عبد علي الخفاف وعبد مخور الريحاني،( 0)
 .052،ص0982،  ةالبصر 

جامعة ،98العدد،  التباين المكاني لمعدالت النمو السكاني في العراق ،مجلة كلية االداب حازم داود سالم،( 6)
 .5،ص6111 ،ة القادسي

للنشر  ةدار الثقاف،8،طة س علم السكان وتطبيقاته الجغرافياس علي اسماعيل،( 2)
 . 22-24،ص0991،ةالقاهر والتوزيع،

 .054،ص6104،دار وائل للنشر،عمان،0جغرافية السكان،ط ابو صبحه،كايد عثمان ( 5)



وبمعنى اخر  والبشرية لطبيعيةالجغرافية االتي تعكس جميع العناصر  المرآةيعد نمو السكان      
ر واالنسان احد هذه العناص المختلفة البيئةللتفاعل بين عناصر  النهائية الصورةفهو 
ظر االعتبار في الدراسات ويعتبر نمو السكان من الموضوعات التي يجب ان تؤخذ بن(0)،الرئيسة
فالمجتمع السكاني يتصف بطبيعة دائمة التغير ،بسبب التزايد والتناقص العددي للسكان  ،ةالسكاني

هذه  ةدراس والوفيات والهجرة( ومن خاللوهي )الوالدات  ةت الحياتيتتمثل بالفعاليا ةوهذه الطبيع،
 (6).لسكان وتوزيعهم وكثافتهم وتطورهمفي حجم ا ةثالث يمكن معرفة التغيرات الحاصلالعناصر ال

ا حتى مطلع (واستمر هذ08-01خالل القرنين )( %1614)أن نمو السكان في العالم لم يتجاوز 
والتقدم  ةيشوارتفاع مستوى المع واالجتماعية االقتصاديةونتيجة لتحسن الظروف  القرن العشرين،

 مرتفعةانخفضت معدالت الوفيات بشكل كبير وبقيت معدالت المواليد ، الصحية  والعنايةالطبي 
( %6)وهو0914 ممما ادى الى تسارع معدالت النمو السكاني وان اعلى معدل للنمو في عا

النمو ويمكن معرفة اتجاهات (2)في العالم. الرئيسية،وتباين النمو السكاني بشكل بين البلدان 
 (9في العالم من خالل جدول ) الرئيسيةالسكاني في المناطق 

كانت اعلى  النامية( فقد تبين ان معدالت النمو السكاني في الدول 9ومن خالل معطيات جدول)
للبلدان الوطن  بالنسبةمقارنة بالدول المتقدمة الن الناس يفضلون اعداد اكبر من االطفال، اما 

،ولكنها  الثانية العالميةحتى قيام الحرب  للدقةفيها تفتقر  السكانيةاءات العربي فلقد كانت االحص
تأخذ بنظام التعداد الشامل لغرض معرفة عدد سكانها ومعدالت  الثانية العالميةبدأت بعد الحرب 

ه الن السكان لم بييي كانت تحصل عليها تقر نموهم وانماط معيشتهم  على الرغم من النتائج الت
 العربيةغلب االحيان مدركين اهمية مثل هذه التعدادات،وتعد مصر من اول البلدان يكونوا في ا
وجاء بعدها العراق 0950بعدها البحرين عام  تجاءومن ثم 0886يت التعداد في عام التي اجر 

 (5).0951عام 
 

                                                           

ة في محافظة المثنى للمد ةاني لوفيات االطفال الرضع المسجلالتحليل المك صباح حسن علي بقر الشام،( 0)
 .68،ص6100،ة جامعة الكوف بنات، ةكلية التربي (رسالة ماجستير،0992-6101)
 . 0مصدر سابق،ص حازم داود سالم، (6)
 .048-041مصدر سابق،ص كايد عثمان ابو صبحة،( 2)
جغرافية الوطن العربي ،وزارة التعليم العالي والبحث  خطاب صكار العاني وابراهيم عبد الجبار المشهداني،( 5)

 .025،ص0999جامعة بغداد، العلمي،



 (9جدول )
 (6141-0941في العالم) الرئيسيةاتجاهات النمو السكاني في االقاليم 

 .755,ص3175,دار وائل للنشر,عمان,7جغرافية السكان,ط, المصدر: كايد عثمان ابو صبحه

نمو السكاني السيما في الستين في ال ةكبير  ةشهدت زيااق فانه من الدول التي للعر  بالنسبةاما   
،ووصل عددهم الى 0951عام  نسمة( مليون 4،فقد بلغ سكان العراق بحدود ) الماضية ةسن
في عام  ةمليون نسم( 26)والى حوالي 0991في عام  ةمليون نسم( 6661016285)

ا تقدم اتضح لنا ان نمو ومن خالل م ()،على وفق معادلة النمو( %2)وبمعدل نمو( 0)،6101
شرين وما قرن العالالسكان في العراق اخذ يتزايد بشكل كبير السيما في فترة الخمسينيات من 

 يشيعلى الوضع الصحي والمع باإليجابانعكست  ةواقتصادي ةرافقها من تحوالت سياس
بين ( %265)وانها استمرت حتى اواسط الستينيات حيث ارتفع معدل النمو الى  ، للمواطنين
 المدةتلك  اتصفت به للخصوبة،وان هذا االرتفاع ناجم عن مستوى مرتفع 0911-0924عامي 

لكنه  مرتفعاً  الخصوبةمستوى  واستمر األسرةتعمال وسائل تنظيم بسبب الزواج المبكر مع قلة اس
برفع  ةوالقاضي0918في عام السكانيةولكن اعلنت الدولة سياستها 0911في عام  قليالً  انخفض

والحد من  الخصوبةمن خالل تخفيض معدالت الوفيات وزيادة مستوى (6)،معدالت نمو السكان
 ةبالمد قياساً  فقد انخفض خاللها معدل النمو قليالً 0991-0981،اما مرحلة ة المغادر  ةتيار الهجر 

خارج البلد الى  ةاقص السكان ،بسبب الوفيات والهجر وهو يعكس تن( %2)فبلغ نحو  ةالسابق
ومارافقها من حصار اقتصادي ،اما 0990-0991واحداث عام  ةااليراني ةالحرب العراقيخالل 

من الذكور الى خارج البلد  ةفهو ناحم عن هجرة اعداد كبير  0991انخفاض معدل النمو في عام 
 نتيجة تردي الوضع االمني واالقتصادي .

                                                           

 . 8مصدر سابق،ص حازم دواد سالم،( 0)
( )النمو معادلة   (√

  

  

 
، وزارة التعليم 6، ينظر طه حمادي الحديثي، جغرافية السكان،ط   (   

 .218،ص6100العالي والبحث العلمي، جامعة الموصل ،
 .8مصدر سابق، ص حازم دواد سالم، (6)
 

 6141-6154 6154-6114 6114-0914 0914-0941 االقاليم
 1628 0660 0644 0690 العالم
 1601- 1621 1640 0610 المتقدمةالدول 
 1654 0652 0691 6668 الناميةالدول 



 اً معدالت النمو فقد شهدت نمو من حيث  ةحل مختلففقد مرت بمرا الدراسةلمنطقة  بالنسبةاما    
( تبين ان سكان منطقة 4( والشكل )01، فمن خالل جدول) ةخالل الفترات السابق متزايداً  سكانياً 

لطبيعة وخصائص كل  ( وذلك تبعاً 6102-0991)ة شهد تغير في معدالت نموهم للمدالدراسة 
زداد أ( حيث 0991( في عام )012519قد بلغ ) ةالمدروس ةوان عدد سكان المنطقمرحله ،

( حسب 029001وقد بلغ ) (%2)وبمعدل نمو  6111( في عام 052199العدد ليصل الى )
 6102(ثم ارتفع العدد حسب تقديرات وزارة التخطيط لسنة 6101نتائج الحصر والترقيم في عام )

 (.085181ليصل إلى)
 (01جدول )

 (6102-0991خالل المدة ) قضاء القاسم ومحافظة بابلمعدالت النمو في  

 ةالسن
 محافظة بابل القاسم قضاء

 معدل النمو الزيادة عدد السكان معدل النمو الزيادة عددالسكان
7991 716419 - - 7757157 - - 
3111 742199 26631 2% 7657565 469574 2.4% 
3171 769771 36177 2.6% 7139666 15717 3.9% 
3172 754191 75651 2% 7915375 715549 2% 

 .(3) ملحقبيانات على  ااعتمادالباحث  المصدر:        

 ( 4شكل )
 (6102-0991) حسب البيئة معدالت النمو في قضاء القاسم و محافظة بابل

 
 (71الباحث أعتمادًا على بيانات جدول ) :المصدر 
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إلى عودة المهاجرين  6102و  6101ويعزى السبب الرئيسي إلى زيادة عدد السكان في      
 ذلك أدى سنوات السابقةان مقارنة بالكن خارج البلد فضال عن تحسن  المستوى المعيشي للسم
 لى زيادة قدرة السكان على الحصول على خدمات صحية أفضل .ا

ان معدالت النمو ( 2والشكل )( 00أما معدالت النمو حسب البيئة فمن خالل معطيات جدول )
افظة بابل فأن معدالت النمو في الريف هي االعلى في ريف قضاء القاسم  هي االعلى ، أما مح

، ويعزى ذلك إلى  تردي 6102و 6101وعاد لينخفض في  6111مقارنة بالحضر لسنة 
عودة لى الحضر و االريف فضال عن الهجرة من الريف  الخدمات الصحية  في المناطق

 نمو يرتفع فيها .المناطق الحضرية األمر الذي جعل معدل ال لىالمهاجرين من خارج البلد إ
 (00جدول )

 (6102-0991معدل النمو في قضاء القاسم ومحافظة بابل حسب البيئة لسنوات)

 .(2) على بيانات ملحق ااداعتم الباحث المصدر:  
 

 ( 2شكل )
 (6102-0991) حسب البيئة معدالت النمو في قضاء القاسم و محافظة بابل

 
 .(77جدول )بيانات على  اعتمادالمصدر: الباحث ا
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065 561 066 261 662 169 

 666 261 062 061 561 261 محافظة بابل



( 6102-0991)  ( فقد شهدت منطقة الدراسة خالل المدة06جدول )بيانات  ومن خالل     
 السكان والزيادة المطلقة ومعامل التغيير ونسبة التغير .وعدد نمو السكان الفي معدل  تغير

 (06جدول )
 ومعامل التغير ونسبة التغير ومعدل النمو لسكان  المطلقة والزيادةعدد السكان 

 (6102 -0991لسنوات) الدراسةمنطقة 
 معدل النمو نسبة التغير معامل التغيير المطلقةالزيادة  عدد السكان ةالسن

7991 716419 - - - - 
3111 742199 22631 7.24 24.4% 2% 
3171 769771 36177 7.75 75.3% 2.6% 
3172 754151 75611 7.19 9.2% 3.9% 

 (3) على ملحق  ااعتماد الباحث المصدر:
 التعداد السابق\معامل التغير= التعداد الالحق  -التعداد السابق ,  –= التعداد الالحق  ةالمطلقة الزياد -
 .Quent on h,stan ford,pp,cit,p91المصدر: 

=التعداد p2= التعداد السابق وp1= معدل التغير النسبي وrحيث ان     R=p2-p1 /p1x100نسبة التغير= -
 الالحق
 -.u.n. Demographic year book , 1988 , New youk , 1989 , p. 15ينظر 

 
حدد مستقبل نمو السكان تتأثر ووفاة وهجره التي ت خصوبةمن  الديموغرافيةان العمليات    

ويكون  واالجتماعية والسياسية والجغرافية واالقتصادية والثقافية البيولوجيةمن العوامل  بمجوعة
الفتيات على الزواج المبكر  التي تشجع الثقافيةبشكل مباشر او غير مباشر ،فالتقاليد  تأثيرها
للحمل لفترة اطول ،وقد يؤدي الزواج ،بسبب احتمال تعرضهن  الخصوبةفي زيادة معدالت  َتسهم

التي تهدد االم والطفل بشكل  الصحيةالمبكر الى مستوى اعلى من الوفاة بسبب االخطار 
 (0).اكبر
 تركيب السكان: -6

لعالقته المهمة بخصائص السكان ينصب اهتمام الجغرافيين على دراسة التركيب السكاني      
ان يؤثر بشكل ملفت للنظر في السكن والخدمات  يمكن ،فالتركيب العمري والنوعي االخرى 
وان التركيب السكاني يوضح ألي منطقة ( 6).الحضاريةكثير من المظاهر و  والصحية التعليمية

 اناث( وتحديد فئاتهم العمرية المنتجة القادرة وغير)ذكور و خصائصهم الديموغرافية بحسب النوع 
                                                           

 .054كايد عثمان ابو صبحة، مصدر سابق، ص (0)
 .201مصدر سابق ، ص طه حمادي الحديثي، (6)



وان دراسة (0)المؤثرة في نمو السكان واتجاهاته. القادرة على العمل كذلك يسهم في فهم العوامل
تفسر التبيان بين كما  داخل االقليم، ةد على تفسير بعض المشاكل التنمويالتركيب السكاني تساع

ومدى  عن دراسة العوامل التي تؤثر في هذا التباين، فضالً ،ة والمناطق الريفي، ةالمناطق الحضري
 (6)خرى.ألا ةتباطها في االمور الديموغرافيار 

 التركيب العمري:أواًل: 
السكان حسب الفئات العمرية ، وأن التركيب العمري يعد من  تقسيميقصد بالتركيب العمري     

يرتبط بالنشاطات االقتصادية التي يمارسها السكان  ألنهأهم البيانات في الدراسات السكانية 
ا لألحداث الحيوية التي تعرض لها اي انه يعد سجال تاريخي(2)الخدمات. تأديةوقدرتهم على  

 المختلفةيكاد يكون التركيب العمري للسكان او توزيعهم حسب فئات السن  السكان خالل حياتهم
كما انه  ومقدار حيويتهم، اإلنتاجيةفي داللتها على قوة السكان  اهم واخطر العوامل الديموغرافي

 (5)د والوفيات بينهم.يشير الى اتجاه نموهم ويلقى بالضوء على نسب الموالي

وقد يكون التوزيع على  ،ةيقصد بالتركيب العمري توزيع السكان ذكورا واناثا بحسب الفئات العمري
لك حسب توفر بيانات السن او غيرها وذ العشريةاو  الخمسيةاو  األحادية العمريةاساس الفئات 
راق بفتوة تزيد عما يناظرها التركيب العمري للسكان في الع ويتصف (4).السكانيةفي التعدادات 

 ،0911في عام  (%5269)في الوطن العربي ، حيث بلغت نسبة الفئة العمرية الوسطى 
في عام %( 4665)و 0995عام  (%46)ثم إلى 0988في عام  (%4161)وارتفعت الى 

هذا االرتفاع ناجم عن انخفاض نسبة الفئة العمرية االولى ممن تقل اعمارهم عن  د، ويع0991
سنة ويعود سبب هذا االنخفاض الى هبوط الخصوبة نتيجة التحوالت االقتصادية واالجتماعية 04

، أما بالنسبة للفئة العمرية االخيرة 0990للسكان ، وكذلك أثر الحصار االقتصادي بعد عام 
 (2).0991في عام ( %265)سنة فأكثر( فأنها لم تزد على 24)

( فقد تبين أن المحافظة ٌتعد فتية 02ل معطيات جدول )أما بالنسبة لمحافظة بابل فمن خال     
سنة( ذات اعداد سكانية كبيرة 25-04في مجتمعها السكاني ، حيث أن الفئة العمرية الوسطى)

                                                           

،جامعة ة كلية التربي رسالة ماجستير، التركيب التعليمي لسكان محافظة بابل، ي،الهادي حسين الشريف عبد سحر (0)
 .22،ص6119بابل،

 .028مصدر سابق،ص علم السكان وتضخم المدن، الشواورة، علي سالم احميدان (6)
 .82، ص0985، دار الفكر العربي، القاهرة ، 4الجغرافية، ط وتطبيقاتهأحمد علي أسماعيل ، علم السكان  (2)
 .022،ص0985،بيروت،ة العربي ةدار النهض علي عبد الرزاق جلبي،علم اجتماع السكان، (5)
-0991من ) ةتحليل جغرافي لخصائص السكان النشطين اقتصاديا في محافظة بابل للمد دعاء عبود محي الغزالي،( 4)

 25،ص6119،جامعة بابل،ة (،رسالة ماجستير،كلية التربي6119
،مكتب 0ته الجغرافية، طاي ، سكان العراق دراسات في أسسه الديموغرافية وتطبيقعباس فاضل السعد( 2)

 .680،ص6102المنصور، -الغفران للخدمات الطباعية، بغداد



(نسمة 819018، حيث بلغت ) 6111أكثر من الفئات االخرى حسب تقديرات عام
ئة العمرية الصغيرة )أقل من من مجموع السكان لنفس السنة ، بينما جاءت الف( %4266)ةبوبنس
%(، بينما يقل 5562( نسمة وبنسبة بلغت )121945(سنة من حيث عدد السكان فقد بلغت )04

سنة فأكثر( بشكل ملحوظ حيث بلغ عدد السكان فيها 24عدد السكان في الفئة العمرية الكبيرة )
ئة العمرية %( ويعود ذلك االنخفاض الى أن هذه الف664( نسمة وبنسبة بلغت )50412)

 .عمرية االخرى بحكم العمر المتأخرتتعرض للوفيات بشكل أكبر من غيرها من الفئات ال
  (02جدول )

 6111في محافظة بابل لعام  السكان حسب الفئات العمرية توزيع 
 النسبة % العدد الفئة العمرية

 44.2 121954 سنة 74- 7أقل من 
 52.3 519715 سنة 64- 75من 
 3.5 47512 رسنة فأكث 65

 711 7657565 المجموع
 (4ملحق )بيانات  المصدر: الباحث أعتمادًا على 

 المقارنةسكان الى ثالث مجموعات كبيره لسهولة اليمكن ان نقسم وفي منطقة الدراسة      
-04سنة(وفئة متوسطي االعمار) 04وتحاشي ذكر االرقام وهي فئة االطفال )أقل من 

 نعرض هذه الفئات على النحو اآلتي:وسسنه فاكثر(، 24سنه(وفئة كبار السن )25
 :الفئة العمرية االولى )صغار السن( - أ
سنة( وتعتبر هذه الفئة أكثر  04هذه الفئة  تضم جميع األفراد الذين تقل أعمارهم عن)  أن     

خالل  كما وتمثل هذه الفئة قاعدة الهرم السكاني. ومن ،الفئات تأثيرًا بعاملي الوالدات والوفيات
( يتضح أن نسبة مساهمتها في التركيب العمري في حالة تزايد مستمر 05مالحظة الجدول )

فقد بلغ عدد  ة الذكور واالناث ،بسبين ن فضاًل عن ذلك فالجدول يشير إلى وجود تباين واضح
%( من مجموع السكان لعام 5162) ( ونسبة بلغت41229عمرية االولى )الفئة ال هذه

%( من مجموع السكان 5268ة بلغت )بس( وب15102) 6101عددها  في عام غ بينما بل0991
لنفس العام، ويعود ذلك االنخفاض إلى تنظيم االسرة وتصغير حجمها بحيث تتناسب مع الظرف 

، ات الذي رافقها في تلك السنواتالبلد ، أضافة الرتفاع معدالت الوفي بهاالستثنائي الذي يمر 
(من بين محافظات 268ج المبكر حيث بلغت نسبة محافظة بابل )وكذلك ارتفاع ظاهرة الزوا

( من بين محافظات 5سنة( وبتسلسل رقم )04العراق للنساء اللواتي تزوجن بعمر أقل من )



(من 1سنة بلغ )06جين بعمر أما بالنسبة لمنطقة الدراسة فقد بلغ عدد المتزو (  0)البلد.
 (6)( من االناث.009)الذكور

 ( 05جدول )
 (6101 -0991) لألعوامزيع النسبي لسكان منطقة الدراسة التو 

 الفئة العمرية
 3171عام  7991عام 

 النسبة % العدد النسبة % العدد
 %42.5 14175 %41.2 51269 74- 7أقل من 

 %52.9 97716 %49.1 53971 64- 75من 
 %3.2 2959 %2 2792 فأكثر 65

 711 769771 711 716419 المجموع
 (6( و )5ملحق )بيانات  الباحث اعتمادًا على : المصدر 

 الثانية )متوسطي االعمار( ةالفئة العمري - ب
هذه  وتعد(عام ، 25-04تضم جميع األفراد الذين تنحصر أعمارهم بين )أن هذه الفئة       

ثة الفئة من أهم الفئات العمرية المنتجة في المجتمع، حيث أنها تتحمل أعباء الفئتين األولى والثال
)فئة صغار السن وفئة كبار السن(. فضاًل عن أنها تعتبر من أهم الفئات المؤثرة في نمو السكان 
ألنها هي األقدر على الحركة والهجرة ومن خالل مالحظة الجدول السابق يتضح أن هذه الفئة 

%( 4269، بينما بغلت )0991%( من مجموع السكان في عام 5961بلغت نسبة السكان فيها )
، ويعود ذلك إلى تحسن االوضاع االقتصادية والصحية ، 6101جموع السكان في عام من م

واالعالة لبقية الفئات العمرية  المسؤوليةحيث أن هذه الفئة وخصوصًا الذكور تتحمل أعباء 
 المسؤولية، وذلك يدل على حجم 0991( في عام 010)()،االخرى ، حيث بلغت نسبة االعالة

سوء من  0991فئة ،ويعود ذلك انعكاسًا للظروف التي يعيشها البلد بعد عام التي تتحملها هذه ال
هذه المنطقة من المناطق الريفية الفقيرة بمواردها وخدماتها ،  وكذلك تعتبر ةاالوضاع االقتصادي

 اإلنتاجيةمن مشاكل تتعلق بالزراعة وتخلف الري وملوحة التربة وانخفاض  تعانيهأضافة الى ما 
                                                           

 .09،ص6104العراق ، لألطفال، الوضع التغذوي والصحي لإلحصاءوزارة التخطيط الجهاز المركزي  (0)
 .91( ، ص68جدول )، لإلحصاءوزارة التخطيط الجهاز المركزي  (6)

()السكان( اقل من    سنة) (   سنة فاكثر)=اإلعالة نسبة
السكان(       سنة)

 الدين بدر محمد ترجمة ، السكان ، هالهلمان:  ينظر011× 

 .28ص ،0915 ، القاهرة ، المعارف دار ، خليل



بينما بلغت ،  ى هجرة الذكور الى مناطق وبلدان اخرى للبحث عن مصادر عيشمما أدى ال
، ويعود ذلك 0991وهي نسبة منخفضة أفضل من عام 6101( في عام 82نسبة االعالة )

غيير الوضع السياسي وعودة المهاجرين من خارج البلد وت لتحسن االوضاع االقتصادية
 النساء للدخول في سوق العمل .االجتماعي وفسح المجال أمام واالقتصادي و 

 الثالثة )كبار السن( العمريةالفئة  - ت
سنة فأكثر( وتعتبر هذه الفئة مستهلكه 24تضم هذه الفئة جميع االفراد الذين تبلغ أعمارهم )     

( أن هذه الفئة شهدت هي االخرى تباينًا ملحوظا في 05وقد أشار جدول ) كفئة صغار السن،
 لعام السكان إجمالي من%( 2) الفئة هذه نسبة بلغت إذ 6101- 0991نسبها بين عامي 

 النسبة وهذه،6101 لعام السكان من اجمالي%(  662) إلى النسبة هذه انخفضتبينما  ،0991
 العهود في المجاالت كافة في واإلهمال والحرمان الفقر نتيجة الحياة امد قصر بسبب جدا ضئيلة
 معدالت ارتفاع عن فضال ، االولى والثانية الفئتين في انالسك نمو زيادة إلى إضافة ، السابقة
أن و  ، الفئة هذه من كبيرة أعداد بحياة أودت التي الشيخوخة أمراض بسبب الفئة هذه في الوفيات

قاعدة الهرم ثم  بأتساعالتركيب العمري يوضح شكل الهرم السكاني لمنطقة الدراسة ، والذي يمتاز 
إذ ية الثالثة ، تى تصل الى أدنى مستوى لها عنده الفئة العمر تبدء تضيق باتجاه االعلى ح

حيث أنها بلغت  6101 -0991بين عامي  بين الفئات العمرية ،ما اعداد السكان تختلف
ذروتها عنده الفئة العمرية الوسطى وهذا يدل على أن مجتمع منطقة الدراسة بمرحلة الشباب ، 

 .الذكور واالناث اختالف بين نسبوكذلك ( 8( و)1ين )شكلال
 التركيب النوعيثانيًا: 
ناث ، وينطلق هذا التقسيم من مؤشر      يقصد بالتركيب النوعي تقسيم السكان إلى ذكور وا 

( أنثى ، وهو أهم 011هذه النسبة عدد الذكور لكل )وتعني  أو الجنسعيطلق عليه نسبة النو 
وعندما يتساوى عدد الذكور ( 0).معمقياس يستخدم لبيان الموازنة بين نوعين من سكان المجت

ذا زاد عدد الذكور على عدد اإلناث كانت النسبة أكثر من  واإلناث تكون نسبة النوع )مائة( وا 
 .إذا كان الذكور دون اإلناث عدداً  مائة، في حين تقل النسبة عن )مائة(

 

                                                           

( ( نسبة النوع = )عدد الذكور\  )عدد االناثx 011682دي ، سكان العراق ، مصدر سابق ، صالمصدر: عباس فاضل السع. 
 .009، ص6110( مكتب اليونسكو االقليمي للتربية ، السياسات السكانية في الوطن العربي ، 0)



 (1شكل )
 0991 لسنة القاسم قضاءالهرم السكاني لسكان 

 
 ( 8شكل )

 6101 قضاء القاسم لسنةكاني لسكان الهرم الس

 
 SPSS( , وبرنامج 6( , )5الباحث أعتمادًا على ملحق ) ر:المصد                



التركيب النوعي للسكان من أهم الصفات الديموغرافية األساسية التي تؤثر بطريق مباشرة  ُيعد    
أثر معدالت الهجرة والبنية الحرفية على عدد المواليد والوفيات ووقائع الزواج. ويمكن كذلك أن تت

ناث( ، فإذا انخفضت (0)وكل الصفات السكانية األخرى بالنسبة العددية بين النوعين )ذكور وا 
نسبة الذكور أو اإلناث في سن الزواج فأن نسبة الزواج تقل وينخفض بالتالي المعدل اإلجمالي 

ناث في بلد معين يؤدي إلى زيادة للمواليد والعكس صحيح. كما أن زيادة نسبة الذكور عن اإل
 25 – 04المزارعين والصناعيين، والسيما إذا كانت هذه الزيادة في فئة السن العاملة ) العمال
 بوصفهامن فكرة النسب والمعدالت  االستفادةدارس السكان الى  اان االمر الذي دع (6).سنة(

المعطيات والحقائق الديموغرافية التي تشير كل تلك  إذفكره تساعد على فهم الحقائق والمعطيات، 
وجدت في كل مجتمعات العالم وفي مختلف االزمنة هي أن نسبة النوع في مرحلة الوالدة الحديثة 

( ذكرًا لكل مائة انثى ، وبعد ذلك تتعرض هذه النسب الى عوامل 012( إلى )012هي من )
وافدة أو المغادرة أو الوفاة الغير الى الهجرة ال عديدة تؤثر في توازنها كأن تتعرض المجتمعات

يجعل نسبة الذكور الى االناث  طبيعية كالحروب والكوارث الطبيعية واالمراض واالوبئة مما
، حسب شدة تأثير هذه العوامل واتجاهات تأثيرها، وبما أن الذكور أكثر  ألخرمختلفة من بلد 

يادة العددية في ز والمتقدمة فأن ال االعمار الوسطىمن اإلناث بهذه العوامل وخاصة في  اً تأثير 
 (2)الذكور تبدأ بالتناقص مما يؤدي الى زيادة عدد اإلناث على الذكور في االعمار المتقدمة.

بينما  6111( في عام 9162أما بالنسبة للعراق من حيث التباين في نسبة النوع فقد بلغت)   
ض له الذكور من حاالت الوفاة ، ويعود ذلك لما يتعر (5).6101( في عام 9069انخفضت إلى)

أما بالنسبة  ، خارج البلد ورالذك هجرة تمراراسبسبب االوضاع االمنية غير المستقرة، اضافة إلى 
االولى على مستوى  المرتبةفأنها تحتل  التي تعد منطقة الدراسة جزء منها لمحافظة بابل

(ذكرًا لكل مائه من 99لغت )محافظات الفرات االوسط في تباين نسبة النوع وارتفاعها حيث ب
، ويعود ذلك إلى الهجرة الوافدة اليها نتيجة التطور الواسع في المشاريع 0991اإلناث في عام 

بينما تحتل المرتبة السابعة بين محافظات  (4)التنمية االخرى . ومشاريع قتصادية والخدميةاال
 (2).0991أنثى في عام ( ذكرًا لكل مائة 98،8العراق من حيث نسبة النوع فقد بلغت )

                                                           
( , 7991 – 7991محسين السعدي , التحليل المكاني لتباين تركيب السكان في محافظة القادسية من ) د( احمد حمو7)

 .69, ص6115امعة بغداد , اطروحة دكتوراه, كلية اآلداب , ج
 .141( عباس فاضل السعدي , جغرافية السكان , مصدر سابق , ص6)
( حسين وحيد عزيز وسعد عبد الرزاق محسن , تحليل خصائص التركيب النوعي والعمري لسكان محافظة بابل للفترة 4)
 .3, ص6119, لسنة 7( , مجلة كلية التربية االساسية , جامعة بابل , العدد 7991-7991)

 .681عباس فاضل السعدي، سكان العراق، مصدر سابق، ص (5)
( صادق جعفر إبراهيم , التركيب السكاني في محافظات الفرات االوسط ,أطروحة دكتوراه , كلية اآلداب , 4)

 .61,ص6114جامعة البصرة,

 .682عباس فاضل السعدي ، سكان العراق، المصدر السابق، ص(2)



-0991( والهرم السكاني لعامي )04أما بالنسبة لمنطقة الدراسة فمن خالل جدول)      
فقد بلغت نسبة النوع  ، الدراسة( فقد تبين هناك تباين في نسبة النوع في منطقة 6101
سبب ذلك إلى االوضاع االقتصادية  ويعود ،رتيب(على الت9966-9269)(6111-0991لعامي)

لتي دفعت الذكور لالحتكاك بصورة كبيرة بسوق العمل وذلك النخفاض المستوى المعاشي وما ا
والسيما أن اإلناث تتمتع يفرزه ذلك من أنهاك للصحة والتعرض للكثير من االمراض والحوادث ، 

 .بأمد حياة أكثر من الذكور
( فقد بلغت نسبة 6102( وتقديرات السكان لعام)6101اما حسب نتائج الحصر والترقيم لعام )

 تحسن إلى يرجع وذلك السابقة السنوات من أعلى وهو على التوالي (01666 -01668النوع )
 الوضع تحسن عنفضالً ة، رتكازياأل البنى وخدمات والصحية االقتصادية الخدماتى المستو 

 . سكناهم مناطق إلى المهجر دار من الذكور عودة في ثرألا لها مما كان السياسي
 (04ل  )جدو  

 (6102-0991نسبة النوع في قضاء القاسم  ومحافظة بابل للمدة )
 6102 6101 6111 0991 ةالمنطق

 01666 01668 9966 9269 قضاء القاسم
 010 016 016 99 محافظة بابل

 .(1عتماد على ملحق رقم )ا : الباحثالمصدر
 

تبين ان هنالك فرق في ، ظة بابل بين منطقة الدراسة ومحاف أما بالنسبة لتباين نسبة النوع ما 
ما االوضاع االقتصادية بسبب  لتراجعيعود ذلك إلى هجرة الذكور الى الخارج نتيجة و نسبة النوع 

ن سياسة النظام السابق م فضال عن ،واألدويةالحصار السابق من مجاعات ونقص الغذاء  خلفه
ور اكثر من االناث، بينما بلغت كل هذا االمور يتعرض لها الذك ،ةتهجير وحروب ومقابر جماعي

(، ويعود ذلك تبعًا لعوامل الجذب والطرد المتوفرة 99نسبة النوع في محافظة بابل لنفس السنة )
في كل منطقة الى جانب دقة المعلومات التي يقدمها سكان كل منهما ، فضال عن أن محافظة 

م من ى جذب السكان وأغلبهالصناعية مما يؤدي ذلك ال المنشأةبابل تحتوي على العديد من 
قربها من العاصمة بغداد  واالرتفاع النسبي في فضال عن ،  تالذكور للعمل في تلك المنشأ

 ن الخدمات الصحية والترفيهية جميعها شجعت السكان على العمل واالستقرار.و شؤ 
منطقة  ( بينما بلغت في016(فقد بلغت نسبة النوع في محافظة بابل )6111لعام ) بالنسبةاما  

( ويعود ذلك أن منطقة الدراسة تتسم بالطابع الريفي الذي يشتد على أن يكون 99،6الدراسة )
عامل طرد للسكان ، وذلك للركود النسبي في العمليات الزراعية مما قلل فرص العمل فيها وأدى 

ة فأن منطقة الدراس6101أما بالنسبة لعام  ، هجرة الذكور منها إلى مناطق أخرىذلك إلى 



( على 016،6 -016،8سجلت نسبة نوع أكثر من محافظة بابل، حيث بلغت نسبة النوع فيها )
( على التوالي، و يعود ذلك إلى عودة 010 -016التوالي، بينما بلغت في محافظة بابل )

 . ع االمني وأنتعاش الوضع المعاشيالمهاجرين من الذكور لمناطق سكناهم نتيجة لتحسن الوض
( وجود تباين 02ث التباين حسب البيئة فقد أتضح من خالل معطيات جدول  )ما من حيا    

في نسبة النوع مابين قضاء القاسم ومحافظة بابل خالل فترة الدراسة ، حيث بلغت نسبة النوع في 
ق على نسبة النوع في الريف في الدراسة ومحافظة بابل على التفو  الحضر في كل من منطقة

بينما بلغت نسبة ى الترتيب ، (عل01069 -011)و (011 – 9168)6111 -0991عامي 
( على التوالي، وهذا يتفق مع االتجاه 011- 98،9()91،8- 92،2النوع في الريف لكل منهما)

، ويرجع سبب 0991العام لنسبة النوع في محافظات العراق االخرى خصوصًا في تعداد عام 
من الذكور الذي  وأن معظم المهاجرين هم ديةرج البلد بسبب الظروف االقتصاذلك إلى الهجرة خا
 .هم في سن العمل 

 (02جدول )
 (6102-0991للمدة ) البيئةنسبة النوع في قضاء القاسم ومحافظة بابل حسب  

 المنطقة
0991 6111 6101 6102 

 ريف حضر ريف حضر ريف حضر ريف حضر
 00569 8162 00461 8162 9869 9961 9262 9168 قضاء القاسم

 004 81 004 88 011 01069 9168 011 حافظة بابلم
 (1)على ملحق  اعتمادالباحث االمصدر:  
 

اخر تسبب في نقص الذكور قياسًا مع االناث،  فضال عن النزاعات   آضافياً عامالً الحرب  وتأتي
ى هناك وجود تباين في نسبة النوع وعل اتضح ، فقد الذكورمن  ضحاياهاالعشائرية التي تكون 

وعلى 0991في قضاء القاسم ومحافظة بابل خالل عام النسبة انخفضت فقد ايضا البيئةوى مست
في  (92-81في قضاء القاسم وبلغت) (9262 -9168مستوى الحضر والريف فقد بلغت)

في حضر وريف قضاء القاسم  (9869 -9961حيث بلغت )6111وقد تغيرت في عام  ةالمحافظ
-6101قد تغيرت خالل عامي) النسبةولكن هذه  ةالمحافظفي  (011 -01069بلغت ) إذ

في ريف  نفسها النسبة(و 004- 004ريف قضاء القاسم) ( فقد بلغت نسبة النوع في6102
( وبلغت في حضر محافظة بابل 8162 -8162، بينما بلغت في حضر قضاء القاسم) المحافظة

على ظاهرة موضوع  ( ومن هذا يبرز تأثير التباين في التركيب العمري والنوعي81 -88)
شكل  تأخذوان الوفيات  لكل الجنسين، تتفاوت حسب االعمار فأنهامن حيث الوفيات  ،الدراسة

ترتفع معدالتها عند االطفال في  فأنها ،الدراسةومنها العراق ومنطقة  الناميةموحد بجميع الدول 



مرحلة الشباب  ومن ثم تنخفض عند مراحل حياتهم االولى لما يتعرضون له من مشاكل صحيه،
ما أي)كبار السن(،وهو  المتقدمةثم تعاود ترتفع لتصل الى اعلى مستوى لها عند االعمار 

، يدل على ان امد الحياة قصير لدى سكان منطقة الدراسةفي الهرم السكاني لمنطقة  نالحظه
، وانخفاض المستوى الصحية والرعايةتعاني من نقص في الخدمات  ألنها، وذلك الدراسة

نتيجة ارتفاع حدة التوتر في الحرب  ،المتدهورة األمنيةوما خلفته االوضاع  معاشي للسكان،ال
الذين ن أولئك انها تزف يوميا الشهداء م الدراسةضد االرهاب ،وذلك ما نالحظه في منطقة 

وارتفاع  يدافعون عن ارض الوطن والمقدسات ،وهذا دليل على وضوح التباين بين نسبة النوع
في  العبءيقع عليها  ة(الن هذه الفئ25 – 04الوسطى) العمرية ةخصوصا في الفئ معدالتها

 اعالة السكان.
 التركيب ا القتصادي :: ثالثاً 
ان دراسة التركيب االقتصادي ألي مجتمع يعد أساسا لوضع خطط المستقبل سواء أكان في    

هذا التركيب يجب معرفة  مشروعات التنمية االقتصادية أو في مجال الخدمات العامة ولمعرفة
السكان ذوي النشاط االقتصادي وهم األفراد الذين يشتركون في تقديم العمل إلنتاج السلع 

القادرون على العمل والباحثون عنه خالل مدة زمنية معينة ويطلق  ايضاً  والخدمات ويشمل
سنة في  25-04عليهم اسم ) القوة العاملة او السكان العاملون( وتتراوح أعمارهم بين 

من العمر مع  (سنة 21ـ).وفي بعض الدول كالعراق يحدد سن التقاعد عن العمل ب(0)الغالب
سنة( ، ومن دراسة السكان الفعالين  49-04بعض االستثناءات فكذلك تحسب فئة الفعالين من )

 رة واقعيةالمختلفة وجد ان هذا التقسيم على اساس العمر اليعطي صو  الدولوغير الفعالين في 
ذلك لوجود بعض االحداث الذين يشتغلون في اعمال شتى دون بلوغهم سن لعدد العاملين فعاًل و 

سنة( وفي بعض الدول النامية يقسم السكان على نوعين وهما النوع االول العاملون فعاًل  04)
 (6).والنوع الثاني غير العاملين

القتصادي يتباين في الحضر عنه ان النشاط االقتصادي يختلف بأختالف البيئة فمعدل النشاط ا
في الريف وعند الذكور عنه عند االناث، وبعض المهن تتطلب العمل لساعات كثيرة خالل اليوم 
واالبتعاد عن االهل ألسابيع او اشهر مثل العاملين في النقل الجوي او النشاط الصحي من كال 

السلع  إلنتاجي يبذله االنسان يعرف النشاط االقتصادي رسميا بأنه المجهود الذو ( 2)الجنسين.
 (5)االقتصادية والخدمات وقد يكون هذا العمل عضليا أو فكريا أو االثنين معا.

                                                           

 .766غزالي, مصدر سابق,صدعاء عبود محي ال (7)
 .446( عبد علي حسن الخفاف وعبد مخور الريحاني, مصدر سابق,ص6)
 .26,ص6171( حميد وكاع سيسان الجياشي, حجم االسرة  في محافظة المثنى, رسالة ماجستير, كلية التربية ,جامعة واسط,4)

ه اطروحة دكتورا في جغرافية السكان، ة، حي الممداره في مدينة عدن دراسناصر عبداهلل علي مرعي الكثيري (5)
 .001،ص6115،جامعة الموصل،ة التربي،كلية 



باعتبارها تمثل جزءا كبيرا وهاما من مجموع  العاملةن اهتمام الديموغرافيين بدراسة القوى إ    
دي ويعتمد الرفاه االقتصا ،االقتصاديةذلك الجزء الذي يساهم في انتاج السلع والخدمات  السكان،

الى حد كبير على عدد العاملين ومؤهالتهم وانتظام أعمالهم واالجتماعي للشعب أو الجماعة 
ومقدار الدخل الذي يحصلون عليه، كما أن البيانات المتعلقة بذلك كحجم القوى العاملة وتركيبها 

 (0)تساعد على تحقيق االستثمار األمثل للسكان.
العاملة ، بأنها ذلك الجزء من السكان الذين يعملون في قطاع إنتاج  السلع تعرف القوى     

والخدمات، وكذلك الذين لهم القدرة على العمل والرغبة فيه واالستعداد له، ولكنهم متعطلون 
يبحثون عن عمل في فترة زمنية معينة، وبغض النظر عن أعمارهم وأن كانت غالبية أعمارهم 

د بعض المسنين الذين يستمرون بالعمل وجي،  الناميةفي بعض الدول  (6)تقع ضمن سن العمل.
 الدراسةمن خالل  القاسم قضاءلوحظ في  (2)والستين. الخامسةاو  بعد تجاوزهم سن الستين،

وجود اطفال بعمر سبع سنوات وهم يمارسون العمل كبيع الشاي  ، والتجول في االسواق الميدانية
وكذلك  ،الغذائيةالمواد  ودكاكين البقالة دكاكينفواكه والخضر في او بيع ال في محطات الوقود،

في االسواق  الحالقةسنه وهم يمارسون عمل  24أكثر من وجود اشخاص يبلغون من العمر 
ومحالت بيع االطارات والبطاريات وغيرها من  والمنزلية النسائيةوالعمل في محالت بيع المواد 

مفهوم القوى العاملة  0949( سنة  I LOالعمل الدولية )  االعمال االخرى، وقد حددت منظمة
 (5)بمجموعة فئات السكان التالية.

  األشخاص المشتغلون بأي نشاط اقتصادي والذين هم في سن معين من العمر-0
 ) سن العمل ( وهم :

 المشتغلون بأجر أو بفائدة خالل فترة معينة .  - أ
تغيبوا عنه بصورة مؤقتة لفترة معينة ألي  المتعطلون الذين كانوا يعملون بعمل ولكنهم - ب

 سبب عارض ومشروع، كالمرض أو اإلضراب .
 أصحاب العمل والعمال الذين يعملون لحسابهم الخاص .-6
 .هم في مختلف النشاطات االقتصاديةالعمال الذين يعملون بال عوض مع عوائل-2
 جميع العاملين في القوات المسلحة.-5

                                                           

 .698،مصدر سابق،صة مبادى الديموغرافي يونس حمادي علي، (0)
-0981)ة للمد ةتركيب السكان في محافظة القادسي احمد حمود محيسن السعدي، التحليل المكاني لتباين( 6)

 .24،ص6114جامعة بغداد، اباآلد،كلية ه اطروحة دكتورا(،0991
 .66مصدر سابق،ص عبد علي الخفاف وعبد مخور الريحاني،( 2)
 .22مصدر سابق،ص احمد حمود محيسن السعدي، (5)
 



زيع الثالثي للقوى العاملة من اجل المقارنة بين التوزيع الجغرافي للقوى إو يتم اللجوء إلى التو 
العاملة على المناطق الجغرافية وفق حصص االنشطة االقتصادية بعد دمجها في ثالث 
 (0)مجموعات، حيث جرى استخدام عمليات دمج تلك االنشطة مع بعضها من قبل االمم المتحدة.

 ومن ابرز هذه المجموعات ما يلي:
وتضم الزراعة والغابات والصيد وصيد االسماك وتشترك هذه المجموعة : المجموعة األولى( 0)

بالعديد من الخصائص تتيح لها دمج الفعاليات واالنشطة التي تعنى باستثمار الموارد الطبيعية. 
( واطلق عليها مجموعة 14 – 10وقد عملت االمم المتحدة بتصنيف هذه المجموعة تحت االرقام )

 القطاعات الزراعية.
وتضم الصناعة االستخراجية والتحويلية و االنشطة االقتصادية التالية : المجموعة الثانية( 6)

المحاجر والمقالع والتعدين والصناعات التحويلية والكهرباء والغاز والماء واالنشاءات وتعنى هذه 
هو الحال بجمع الخامات  االنشطة باستخراج الموارد وتحويلها إلى سلع أو مواد مصنعة كما

المعدنية من المنجم وجمع عصارة المطاط من الشجر والذي يقوم بمعالجة هذه الموارد وتصنيعها 
( واطلق عليها مجموعة 54-01تم تصنيف هذه االنشطة تحت االرقام )و  (6)وتحويلها إلى سلع.
 القطاع الصناعي.

الية، تجارة الجملة والتجزئة، والفنادق ، وتضم االنشطة االقتصادية الت: المجموعة الثالثة( 2)
والمطاعم، والنقل والتخزين والوساطة المالية واالنشطة العقارية واالدارة العامة والدفاع والتعليم 
والصحة والعمل االجتماعي وانشطة الخدمية االجتماعية والمجتمعية والشخصية واالسر الخاصة 

المجموعة اكثر تنوعا من المجموعتين السابقتين وتعنى والمنظمات والهيئات غير االقليمية وهذه 
( واطلق 99-41سلع مادية وقد تم تصنيفها تحت االرقام ) بإنتاجبتقديم الخدمات وهي التقوم 
 النشاط مجال احسب اقتصادي النشيطين السكان ويصنف ، الخدميةعليها مجموعة القطاعات 

 : هي،و (2)أنشطة تسعة إلى يمارسونه الذي االقتصادي
 المناجم واستخراج البترول والغاز الطبيعي  -6الزراعة والصيد والغابات وصيد األسماك  -0
 التشييد والبناء  -4   الكهرباء والغاز والمياه -5الصناعات التحويلية    -2
 النقل والتخزين والمواصالت  -1   تجارة الجملة والمفرد والمطاعم والفنادق  -2
 عمالاأل لقطاع المقدمة والخدمات والعقارات نوالتامي التحويل – 8

                                                           
(1)U.n."methods of projecting the economically active population , manulv , population 
stadies , now York,1971,p.52-58. 

(,اطروحة 7993-7927هللا مصطفى ابو رمان, اتجاهات سكان الحضر في االردن للمدة )( ممدوح عبد6)
 دكتوراه,كلية االداب, جامعة بغداد

 كلية التربيه، رسالة ماجستير، ،ة دراسة في الجغرافية اإلقليميةقضاء الهاشمي اد عبود مطر الواوي،عو ( 2)
 90،ص6105جامعة بابل،



 . والشخصية ةجتماعياأل والخدمات المجتمع خدمات -9
 ()العاطلون– 01

 السائدةان الوضع االقتصادي واالجتماعي للمجتمع يلعب دورا مهما في تحديد نوعية المهن    
%(بين 2160(هي)6106حيث بلغت فجوة النشاط االقتصادي للعراق لسنة ) ، في ذلك المجتمع،

شاط االقتصادي في الحضر تظهر النساء اقل نسبه في الن البيئةناث وعلى مستوى الذكور واإل
كثر من الذكور في الحضر والريف وقد وصل مستوى أ فاإلناث البطالةما مستوى أوالريف، 
جموع وان الم (0).لإلناث %(6662للذكور و) %(969%( ومنها)0069في العراق بمعدل ) البطالة

( من %4664وبنسبة) 6101( في عام 88158بلغ ) قد الدراسةفي منطقة  العاملةالكلي للقوى 
من نصف السكان، وتعتبر هذه  كثرأنها تمثل أ( أي 029001ان البالغ)المجموع الكلي للسك

ولكنها تختلف ما بين الجنسين وما  النشطين اقتصاديا وان السكان في مرحلة الشباب، ةفئ ةالفئ
الكلي للسكان بينما بلغت نسبة (من المجموع 62فقد بلغت نسبة الذكور ) الحضر والريف، بين
ن اختالف النشاط االقتصادي تختلف وا العاملةللقوى  الفعلية(،ولكن النسبة %6265ناث )اإل

ناث وفي معظمها يزداد معدل النشاط بين الذكور واإل العلمية الحالةلى اختالف إيعود 
 ، يزيد بمقدار الضعف عن الرجال لإلناث البطالةان معدل  الأ ، لإلناثور عنه االقتصادي للذك

يختلف ايضا بين الذكور  هي جزء من العراق فان النشاط االقتصادي الدراسةن منطقة أوبما 
كثر ممارسه لمختلف النشاطات أوثانيا الن الذكور  العلمية الحالةبسبب اختالف  والً أناث واإل

يسود فيها العادات  الدراسةنها تختلف بين الحضر والريف وبما ان منطقة أو  ، االقتصادية
الخروج من منزلها وان مهنتها تقتصر  أةتسمح للمر  ( التي الالعشائرية)الريفية االجتماعيةوالتقاليد 

على من الحضر، أفي الريف  لإلناثطفال وان نسبة العمل على العمل داخل المنزل وتربية األ
خرى عمال األوتربية الحيوانات ومختلف األ الزراعةفي الريف يمارسن العمل في ناث اإل ألن

ن الحصر اسواق وكذلك عمل يب من الحليب ومن ثم بيعها في األومنها استخالص مشتقات الحل
حيث بلغت  وراق سعف النخيل ومن القصب والبردي،أمن  لطباق والسالواأل اليدوية والمكانس
لحضر لإلناث في ا البطالةبلغت نسبة  بينما (%964قضاء القاسم ) في لإلناث البطالةنسبة 

                                                           

()أو أجر مقابل عمل عن يبحثون لكنهم معين وقت في يعملون ال والذين العمل سن في األفراد جميع هم:  العاطلون 
 .  601، ص0986، ينظر : احمد نجم الدين فليحة ، جغرافية سكان العراق ، مطبعة جامعة بغداد ،  ربح
ل في العراق والرج المرأة،تقرير البشرية التنميةحصائيات إقسم  حصاء،طيط،الجهاز المركزي لإلخالتوزارة  (0)
 .49،ص6105حصائيا،إ



تختلف بين  االقتصادية األنشطةن أ( قد تبين 01ومن جدول )،  (%262وللريف ) (469%)
 . ناث وما بين الحضر والريفور واإلالذك

ين ناث وما بتختلف بين الذكور واإل االقتصادية األنشطة( قد تبين ان 01ومن جدول )       
 بالمرتبةوالمفرد والمطاعم والفنادق(  الجملة)تجارة  السادسةالفعالية جاءت  إذ الحضر والريف،

( ويرجع ذلك الى رغبة السكان في هذا العمل والتشجيع عليه باعتبار %6068ولى وبنسبه )األ
 ةبالدرجمركز القضاء  يأتيحيث  في مراكز المدن، ةخاصبو  ةكثير  ةم مناطق تجاريضت المنطقة

 الدينية السياحةمام القاسم بن موسى الكاظم)ع( وهذا يزيد من حركه نه يضم مرقد األولى ألاأل
مركز القضاء  يضمحيث  خرى،مختلف محافظات العراق والدول األ ودخول السائحين من

وهنالك الكثير من ( مطعم 41ويضم ) فلباأل اما محالت المفرد فانه الجملة( محل لسوق 021)
 الثانية بالمرتبة الطليعةناحية  وتأتي ( من الفنادق،6ويضم ) )الكافتريات(،ة صغير المطاعم ال

 فانها اإلبراهيمية( مطعم،اما ناحية 66عدا محالت المفرد و) للجملة( محل 15حيث يوجد فيها )
عدا المحالت والمطاعم ( مطعم 09و) للجملة( محل 04حيث يوجد فيها ) الثالثةتاتي بالمرتبة 

والمطاعم فيها يعود لموقها السياحي حيث يمر فيها الطريق  الجملةوانه كثرة محالت  ،ةالصغير 
 الثانية بالمرتبة جاءواما العاطلون عن العمل أ .الجنوبيةالعام الرابط بين بغداد والمحافظات 

همال الكثير ا  بسبب توقف و  الدراسةلى قلة فرص العمل في منطقة إ( ويرجع ذلك 0165بنسبة)
( 01وبنسبة ) الثالثة  بالمرتبة الرابعةالفعالية فيها فيما جاءت  والخدميةالصناعية  آتالمنشمن 

 األنشطة( وعلى الرغم من اعتبارها من 0266وبنسبة) الرابعة بالمرتبةولى األ الفعاليةفيما جاءت 
 ومةالحكهمال ا  و  ، لكنها جاءت بهذه الدرجة لقلة موارد المياه الدراسةللسكان منطقة  الرئيسة
 الزراعيةللمحاصيل  االقتصادية القيمةوعدم تقديم الدعم والمساعدات للفالحين وانخفاض  للزراعة
خرى من اجل توفير مصدر األ االقتصاديةنشطة أللى ممارسة اإ المهنةصحاب هذه أ لجئ،لذا 

( وان ارتفاع هذه %0066وبنسبة ) الخامسة بالمرتبة الخامسة الفعاليةفيما جاءت  عيشهم،
بقطاعين  الفعالية يعود لتحسن الوضع االقتصادي في عموم مناطق العراق فتحركت  لفعالية ا

الفعالية ( وجاءت %864وبنسبة) السادسة بالمرتبةالسابعة  الفعالية فيما جاءت  العام والخاص،
ة وبنسب الثامنةبالمرتبة  التاسعةالفعالية ( فيما جاءت %269وبنسبة) السابعة بالمرتبة الثالثة

 الثامنةالفعالية ( وجاءت %060وبنسبة) التاسعةبالمرتبة  الثانية الفعالية( وجاءت 069%)
مابين الحضر والريف  االقتصادية األنشطة( فيما اختلفت %168وبنسبة ) األخيرة بالمرتبة



( بينما بلغت نسبتهم من قوة %2162حيث بلغت نسبة الذكور في الريف ) ناث،إلوالذكور وا
على من الحضر فقد بلغت أة الريف ناث فكانت نسبة مشاركما اإلأ( %4069لحضر)العمل في ا
 (.%8ما نسبة الحضر هي)إ( %00ناث المشاركات في قوة العمل من الريف)نسبة اإل

 

 (01جدول )
 6101لعام  الدراسةفي منطقة  والبيئةتوزيع السكان النشطين اقتصاديا حسب النوع  

 الفعالية 
 الريف الحضر

 النسبة وعالمجم
 ث ذ ث ذ

 02،6 05228 2658 1201 21 121 0 الفعالية 
 0،0 924 2 644 04 296 6 الفعالية 
 2،9 2411 51 822 280 0902 2 الفعالية 
 01 04189 16 2612 115 8011 5 الفعالية 
 00،6 9921 20 4212 01 5482 4 الفعالية 
 60،8 09240 28 6214 669 02119 2 الفعالية 
 8،4 1411 02 0890 28 4264 1 الفعالية 
 1،8 211 04 098 00 552 8 الفعالية 
 0،9 0242 04 192 11 114 9 الفعالية 
 1،6 608 41 64 82 21 غيرمبين
 01،5 04520 2641 6162 4669 5966 العاطلون
 011 88158 9804 61654 1011 55428 المجموع

 .3173في العراق, لسنة  ةسر ر المسح االجتماعي واالقتصادي لأل,تقريصاءلإلحطيط, الجهاز المركزي خوزارة الت -
 .3171حصاء,تقديرات السكان لعام المركزي لإل التخطيط, الجهازوزارة  -
 .3177وزارة التخطيط,المسح العنقودي متعدد المؤشرات لسنة  -
والرجل في العراق  ةتقرير المرأ ,ة البشرية حصاءات التنميإقسم  , حصاءوزارة التخطيط,الجهاز المركزي لإل -

 .3172و 3174لسنة   حصائيا,إ
 

 



 توزيع السكان: -2
ومعرفة العوامل  اإلداريةيقصد بتوزيع السكان هو دراسة توزيع السكان حسب الوحدات       
وان توزيع ( 0)،سهمت في ان يكون نمط التوزيع على ما هو عليهأفي التوزيع او التي  المؤثرة

، ولقد ادى ملحوظالم يتدخل فيه التخطيط البشري تدخال  ي الوطن العربي مازال عفوياً السكان ف
 (6)ظهور النفط  وتدفق الثروات في الصحراء الى بناء مدن في الصحاري وغيرت معالمها.

، لما قد ةخاص ةهميأمور التي يوليها الجغرافيون اسة توزيع السكان وكثافتهم من األوتعد در      
في ضوء حركة  الطبيعيةقاليم واأل اإلداريةتباينات توزيع حجم السكان في الوحدات  تظهره من
، في ألخرى، ويختلف التوزيع الجغرافي للسكان في جميع دول العالم من منطقة الجغرافيةالسكان 

ريه خرى، اذ يوجد مراكز حضأنهم ينتشرون في مناطق أقه يالحظ حين يتركز السكان في منط
ة رض في حين توجد مساحات واسعمن األ محدودةمساحات ى لإتشغل  الحجم الحديثه كبيرة 

من الجبال والصحاري تقل فيها كثافات السكان الى درجه كبيره بحيث تصل الى واحد او اقل في 
 (2)الكيلومتر المربع الواحد.

التوزيع  ن هذاأ ةخاصلتحليل التوزيع المكاني للسكان  اإلحصائيةى بعض الطرائق عل يعتمد    
 ، فان التباين في التوزيع تشتتا كان او تركزا،المختلفةبين المجتمعات  منتظمة بأنماطيتم  ال

 الشمولية النظرةان و  (5).خرآلتختلف من مجتمع  ةواجتماعي ةواقتصادي طبيعةيرتبط بمتغيرات 
ساهم في العوامل التي ت بأحد مرتبطةان ال تكون مجرد حاله  المكاني، يجبلتوزيع السكان 

والتعرف  الظاهرةبتلك  المرتبطةعلى توزيع السكان ،انما يجب االلمام بجميع العوامل  التأثير
ان صورة توزيع سكان السهل الرسوبي وتباينهم من  (4)على العوامل التي تساهم في توزيعها.

خرى فيما ألتتباين هي ا، بيئيةنسان وجهوده في استثمار موارد كان انعكاسا لخبرة اإل ألخرمكان 
ال عن ضف ،والبشرية الطبيعية البيئةمكانيات وفرص للعيش ،من بينها ظروف إتعطيه من 

ثالث  يأخذ الدراسةالحظ من خالل ذلك ان توزيع سكان منطقة ي إذ (2).االقتصاديةالعوامل 
 انماط توزيعه وهي :

                                                           

ومعدالت نموهم خالل  السعودية العربية المملكةالتوزيع الجغرافي لسكان  رشود بن محمد الخريف،( 0)
 .01،ص0998،ةالكويتي الجغرافية الجمعيةه(،مجلة 0502 –ه 0295الفتره)

 .89، ص0982، بيروت، 0للوطن العربي، ط البشرية الجغرافيةناجي علوش، ( 6)
(، اطروحة 0991 -0911) ةلمحافظتي صالح الدين ونينوى للمدالتوزيع الجغرافي  جواد كاظم الحسناوي،( 2)

 .61، ص6114، كلية االداب، جامعة بغداد، ه دكتورا
 .022مصدر سابق،ص ناصر عبداهلل علي الكثيري، (5)
  642ممدوح عبد اهلل مصطفى ابو رمان، مصدر سابق،ص (4)
 .602مصدر سابق،ص سكان العراق، دي،عباس فاضل السع (2)



 التوزيع العددي:أواًل: 
و اعداد السكان ة االمناطق واالقاليم المختلففي  يقصد بالتوزيع العددي هو حجم السكان     

بها في ذلك  التي ينتشر والطريقةوفي وقت معين  ،محدودة جغرافيةالذين يتواجدون في منطقه 
على جميع  يتوزعون بشكل متساوً  كان العالم الوان س(0)الحيز دون مراعاة لترتبهم ومستوياتهم.

لى اخر إخرى ومن قطر ألى إ ةزيعهم العددي من قار اين واضح لتو نما هناك تبا  و  بلدانوال القارات
ويعود هذا التباين في التوزيع الجغرافي لسكان العالم الى  (6)قاليم القطر الواحد.أوحتى بين 

والخدمات  والمتطورة المتعددة االقتصاديةوتاريخيه ،وذلك ان المشاريع  وتنموية حضاريةعوامل 
ووفرة  التربةوكذلك خصوبة  وامل الجذب السكاني،طرق النقل والمواصالت تعد من ع ةوخاص
ومن  ألخرىويتسم قضاء القاسم بتغير التوزيع الجغرافي للسكان من منطقه ، المتنوعةالموارد 
يختلف  بنمط توزيعي ال المنطقة( اذ تتميز 6102-099من ) الدراسة مدةخالل  ألخرىسنه 

زع فيه السكان تشكل معظم مساحته، ويتو  السهلية فاألراضيخرى عن مناطق السهل الرسوبي األ
ويستفيدون من مياهها  الخصبةراضيها أ، اذ يستغلون المتفرعةنهار والجداول خطيا مع امتداد األ

بب في هذا ،ويرجع ذلك الس البعيدةفي حين يتغير النمط الخطي الى المبعثر في المناطق 
 ء والتي بد ةوعوامل بشري ةيطبيعل ثرت والتزال تؤثر وهي عادة عوامأالتغيير الى عوامل قد 

( عدد سكان قضاء القاسم حسب وحداته 08بعد اخرى. ويوضح جدول) ةتأثيرها يزداد سن
بلغ مجموع سكان القضاء في عام  ( اذ6102-0991) ةيالدراس المدةخالل  اإلدارية
،ثم ارتفع عدد السكان في 6( كم202يتوزعون على مساحه قدرها ) ةنسم (012519)0991
يتوزعون على  ة( نسم029000حيث ازداد ليصل الى )حسب نتائج الحصر والترقيم  6101عام

وفي تقديرات  ة( نسم085190ليصل الى ) 6102يرات ،ومن ثم أزداد في تقد المساحةنفس 
 .6(كم202وعلى مساحه قدرها ) ةنسم(09051وصل عدد سكان القضاء الى) 6105عام 
وزيع العددي تباينا في الت (08من معطيات جدول ) فنالحظ يةاإلدار للوحدات  بالنسبةاما     

بلغ أكبر تجمع للسكان في مركز قضاء القاسم بلغ  6102خرى ،ففي عام أللسكان من وحده الى 
( نسمة ، ومن ثم ناحية 28612ناحية الطليعة بعدد سكان بلغ ) تلته، تم  نسمة( 001224)

 .ةنسم( 22641اإلبراهيمية بلغ عدد سكانها )

                                                           

 .62مصدر سابق،ص ممدوح عبداهلل ابو رمان،( 0)
 .014مصدر سابق،ص عبد علي الخفاف وعبد مخور الريحاني،6) )



 ( 08جدول )
 6102لسنة  اإلداريةالنسبي لسكان قضاء القاسم حسب الوحدات العددي و التوزيع 

 النسبة % عدد السكان الوحدة اإلدارية
 59.1 771225 مركز قضاء القاسم

 31.1 25316 ناحية الطليعة
 79.6 26351 ناحية اإلبراهيمية

 711 754197 المجموع
حصاء بابل,دائرة إحصاء الهاشمية إمديرية  ,لإلحصاءالجهاز المركزي  رة التخطيط,وزا جمهورية العراق, المصدر:

 .3172تقديرات السكان لعام 
 
 
 

منه  المتفرعةواالنهار  الحلةن التوزيع اخذ نمطا خطيا مع امتداد شط فأ( 4) ةمن خالل خريط
عن توفر  الً ضف، زراعيةالراضي األ إلرواءوتوفر المياه  الخصبة والتربة السهليةراضي األ لوجود

على  النهرية االمتداداتحول تلك  الكثيفةحيث ادى ذلك الى ظهور المستوطنات  طرق النقل،
عن موارد المياه خاليه من السكان  البعيدةفي حين بقيت المناطق  ،ة شكل مدن وقرى متقارب

السنوات يختلف التوزيع في  تقريبا أذ يتغير نمط التوزيع الخطي الى المبعثر ، وال
 .م يحدث تغير كبير في نمط التوزيعأي ل الماضية( عن السنوات 6102-6101االخرى)

 :التوزيع النسبيثانيًا: 
 ذ يوضح نسبة ماإانتشارا  كثر الطرائقأمن  ةمنطق أليتعد طريقة التوزيع النسبي للسكان    

( يظهر 2يطة )( وخر 08من مجموع السكان ومن مالحظة جدول رقم ) اإلدارية الوحدة يصيب
تبعا لتقديرات السكان لعام  اإلداريةصوره عن التوزيع النسبي لسكان قضاء القاسم بحسب وحداته 

مركز قضاء القاسم بالمرتبة األولى من حيث النسبة في توزيع السكان النسبي ،  يتصدر 6102
لوقوع %( من أجمالي مجموع سكان القضاء ، ويعود ذلك 4961إذ بلغت نسبة السكان فيه )

 حيةوالص واالجتماعية االقتصاديةالقاسم)ع( وكذلك توجد فيه الخدمات  لألمامالمرقد المقدس 
أذ بلغ عدد سكانها  الثانية بالمرتبةجاءت  الطليعةاما ناحية  ،وطرق النقل وغيرها والثقافية

ذ ساعدت . إ لسكان لنفس السنة%( من أجمالي مجموع ا6168وشكلت نسبه ) نسمة( 28612)
فضال عن  ،راضي في مختلف فصول السنهمن األ سعهأوزراعتها بمساحات و  الخصبة لتربةا

محافظة النجف ،والتي ومن  القادسيةموقعها القريب من مركز القضاء ،وكذلك من محافظة 
سواق الكبرى من هذه األفي  الزراعية مما دفع ذلك لبيع حاصالتها ةتربطها طرق ميسور 

 .المحافظات 



 (4خريطة )
 6102لتوزيع العددي لسكان قضاء القاسم حسب الوحدات اإلدارية لعام ا

 .(75الباحث اعتمادًا على بيانات جدول ) :المصدر
 



 ( 2خريطة )
 6102التوزيع النسبي لسكان قضاء القاسم حسب الوحدات اإلدارية لعام 

 (75الباحث اعتمادًا على بيانات جدول ) المصدر :



حيث بلغ عدد سكانها في عام   الثالثة بالمرتبةجاءت  يةاإلبراهيمما ناحية أ    
%( من أجمالي سكان القضاء خالل هذه 0962وشكلت نسبه بلغت) نسمة( 22641)6102

 ذإ للزراعة الجيدةمن توفر الظروف  الناحيةهي نتيجة لما تتمتع بها  النسبةالسنة ، وان هذه 
أشجارها ، فضال عن وجود المراقد المقدسة  المتنوعة في سعه من البساتينأيوجد فيها مساحات و 

 كمرقد العلوية شريفة بنت الحسن ومرقد السيد على الهادي )ع(.
 كثافة السكان:ثالثًا: 
تفيد في معرفة مدى انتشار السكان في ارجاء المكان ودرجة  فأنهابالنسبة للكثافة السكانية       

بنسب  تفان السكان يتوزعون على القارا كثافتهم وتباين هذه الكثافة من منطقة إلى أخرى،
 مختلفة وليس هناك تناسب بين سكان دولة ومساحتها فنرى دوال شاسعة المساحة قليلة السكان

ول منغوليا حيث د كبيرة من السكان )في المثال األعداأوعلى العكس دول بمساحات صغيرة و 
ي موناكو حيث ترتفع فيها الكثافة ، وفي المثال الثان6%( نسمة/كم064تهبط فيها الكثافة إلى )

 (7).6( نسمة/كم01111إلى )

تعد دراسة تباين كثافات السكان من األوليات المهمة التي تشغل المخططين وصناع القرار ،     
فمن بين المشكالت السكانية العديدة ، هنالك مشكلتان رئيسيتان تتعلق إحداهما بمعرفة الكثافة 

ا المستقبلية ، تتعلق بالكيفية التي يعيش بها السكان فضاًل عن إن وتوقعات التغير في أنماطه
كثافة السكان تخدم اغراضًا مهمة في دراسة التوزيع الجغرافي للسكان بوصفها مقياسًا لدرجة هذا 

ولما كان حجم السكان المطلق يعجز  (6)التوزيع على سطح األرض ، ومقدار ازدحام اإلقليم بها.
ة عن اإلمكانات السكانية لمنطقة معّينة ومن ثم ال يصلح إن يكون عن إعطاء فكرة واضح

مقياسًا للمقارنة بين الوحدات لذلك فّضل الباحثون اللجوء إلى مفهوم الكثافة التي هي عبارة عن 
حجم السكان ليـس بشكـله المطلق ولكن بشكله النسبي مقترنًا مـع متغيـر أخر هو المسـاحة سواء 

وهنـا تصبح ذات داللة اكبـر ، وقد استخدم الباحثون ،  أو المستغلة منها فقط يشون عليهاالتي يع
انواعًا عدة من الكثـافات لكل منها أهميته وخصائصه ومنهـا الكثافة العامة والزراعية 

ليكون  المساحةعدد السكان على  يقسموااعتاد الباحثون في توزيع السكان ان  (2)واإلنتاجية.
من الكثافات  مختلفةنواع أ وهناك ةمساحي ةن في الكيلومتر او أي وحدكاالناتج كم عدد الس

 (5).السكانية

                                                           
(, رسالة 6111 -7911( علي حسين ناصر,تحليل العالقات المكانية لنمو السكان وتوزيعه في محافظة كربالء للمده)7)

 .                         743, ص6119جامعة الكوفة,  ماجستير ,كلية اآلداب,
(رسالة ماجستير,كلية 7991 -7911قضاء المدائن دراسه في جغرافية السكان من ) انعام سمير محي العبادي,6) )

 .79,ص6116التربية ابن رشد,جامعة بغداد,
 . 97,ص7916ه,( ليث سمث,اساسيات علم السكان,ترجمة: محمد السيد غالب واخرون,القاهر4)
, دار االهرام  6( فتحي محمد مصيلحي , الجغرافية البشرية بين نظرية المعرفه وعلم المنهج الجغرافي , ط3)

 . 744, ص7993للطبع,



 :العامة الحسابية الكثافة -ا
حيث أقدمها  وكذلك من وانتشارا اً استخدام نواعكثر األأمن  الكثافةيعد هذا النوع من     

وهي  (0).الجنسيةمن قبل الجغرافي هنري هارتس االيرلندي 0821مره في عام  ألولاستخدمت 
هل هي بور  المساحةاستخدام هذه بغض النظر عن طبيعة اإلجمالية المساحةلى إنسب السكان 

فكلما كبرت  (6)راضي مستغله، فيكون الناتج رقما نسبيا مضلال.أو ة أو بور تالفأابله لالستخدام ق
ندما تكون والعكس يظهر ع سطحيا وغير دقيق، العامة الكثافةكلما كان مدلول  المساحة
 العامة الكثافةيالحظ ان  الدراسةففي منطقة  ، دقأ العامة الكثافةصغيره يكون مدلول  المساحة
( 0991في عام ) العامة الكثافةفقد بلغت ( 61) ، جدول( بتصاعد 6102-0991) ةفيها للمد
نها أ،أي 6نسمة في كم( 612( فبلغت )6101،ثم تزايدت في عام )6في كم نسمة( 015هي  )

( 6102في عام ) العامة الكثافةساس ،وقد بلغت عن سنة األ 6نسمة في كم( 016زادت بنسبة )
يدخل في  ألنها ةحتمي نتيجةتعطي  رقام مضلله والوتعتبر هذه األ ،6نسمة في كم( 206بلغت )

لى تزايد إ الكثافةويعود هذا التزايد المستمر في  ،المستعملةغير  الصحراويةراضي حسابها األ
 الدراسةاد السكان نتيجة الرتفاع معدل المواليد وانخفاض معدل الوفيات ، ونظرا لكون منطقة عدأ

ن هذا التوزيع إ،  والجنوبيةيربط ما بين المحافظات الوسطى  استراتيجيبموقع جغرافي  تتصف
 . والحضروما بين الريف  اإلداريةيختلف مابين الوحدات  العامة للكثافة

  (61جدول )
 (6102-0991للسنوات ) قضاء القاسملسكان  العامة الكثافة

 3172 3171 7991 السنة
 273 316 714 كم \الكثافة العامة نسمة 

( 35) جدول ,ة والمعلومات التكنولوجي لإلحصاءالجهاز المركزي  المصدر :عمل الباحث باالعتماد على وزارة التخطيط,
 .في قضاء القاسم الزراعيةالشعب ,  3172وتقديرات عام3171والحصر والترقيم 

 

بين الوحدات  ما العامة الكثافة( التباين في 1) وخريطة( 60تبين من خالل جدول )     
 :وظهرت لدينا ثالث مستويات وهي العامة الكثافة، فقد حدث تغير واضح وملموس في  اإلدارية

قاسم حيث بلغت الكثافة الذي يمثل الكثافة العالية والمتمثلة بمركز قضاء ال ول:المستوى األ -0
ة مع الزيادة في عدد السكان، حيث تلى صغر مساحإويرجع ذلك  6كم\نسمة( 480العامة فيه )

( ذكور 4نسمة )( 014هو )0991( سنة في عام 05-06بلغ عدد المتزوجين في عمر من )
 ن مختلف مناطق العراقم هلى ذلك زيادة نسبة المهاجرين اليإ باإلضافة (2)ناث.إ( 011)

                                                           

 . 16, ص7991( ابراهيم احمد سعيد , اسس الجغرافية البشرية واالقتصادية, كلية االداب , جامعة حلب ,7)
 .743ق,ص( فتحي محمد مصيلحي,مصدر ساب6)
( وزارة التخطيط , الجهاز المركزي لإلحصاء وتكنولوجيا المعلومات , إحصاءات التنمية البشرية , تقرير المرأة 4)

 (.69, جدول )7991والرجل في العراق , لسنة 



حداث البلد  بعد تغيير النظام وزيادة التهجير من المحافظات التي تشهد وضع أخصوصا بعد 
 ألغلب مناطق القضاء. وكذلك لتجمع الخدمات العامة والمصالح المشتركة أمني غير مستقر،

المتوسطة ويمثل ناحية اإلبراهيمية حيث بلغت كثافتها  وهو ذات الكثافة المستوى الثاني:-3
لى الزيادة المستمرة في عدد السكان مقارنة بمساحتها إجع ذلك وير  6كم\نسمة( 694العامة )
 الصغيرة.

وهو ذات الكثافة المنخفضة ويمثل ناحية الطليعة والتي بلغت كثافتها العام المستوى الثالث: -2
 لى كبر مساحتها مقارنة بعدد السكان.إويعود ذلك  6كم\نسمة( 061)

في  العامة الكثافةولى من حيث األ بالمرتبة يأتيل مركز القضاء وان السبب الذي جع      
من حيث السكن  التاريخيةجميع السنوات ويعود ذلك لكونه المركز الرئيسي للقضاء وله جذوره 

ير هذا االسم نسبة لوجود مرقد وارض سورى ولكن تغ ()فقد كان يسمى سابقا بحي) با خمرا(
خرى ومنها توفر طرق االقتصادية األ األنشطةجد فيه مختلف وكذلك تو  (0)مام القاسم )ع(.األ

 المؤسساتوكذلك توجد فيه مختلف  المجاورةوغير  المجاورةالنقل والمواصالت لمختلف المناطق 
وهي مصرف الرافدين ومصرف الرشيد والمستشفى العام للقضاء وفرع لنقابة المعلمين ودوائر 

والحبوب  الغذائيةكتجارة المواد  التجارةنواع أومختلف  والبلدية المائيةوالكهرباء والموارد  الزراعة
بواب اعة األوهناك علوه لبيع الفواكه والخضر وعلوه لبيع المواشي ومختلف الصناعات كصن

ة وصبغ لتصليح وحداد ةل لصنع مواد البناء ومعامل صناعيخشاب ومعاموالشبابيك ونجارة األ
ويوجد فيه سوق كبير يضم  راتاارض لبيع وشراء السيربعة معأالسيارات وكذلك توجد فيه 

 ينوسوق الخضار والخطاط ينوصبغ المالبس والنداف والخياطة األقمشةومحالت  ينالقصاب
وكذلك توجد فيه  والمنزلية اإلنشائيةوالمخابز واالفران وصياغة الذهب ومحالت للمواد مين والرسا
من عوامل  األنشطةهذه  دطحن الحبوب ، تعمكائن لللوقود، ومعمل للغاز الطبيعي و  ةمحط
 الصناعيةللوفاة لما تخلفه المعامل  المؤديةسباب السكان ولكنها تعود لتصبح من األ جذب

نسان بمختلف صابة اإلا  و  البيئةالتي تعمل على تلوث  الطبيةومكائن الطحن والمخلفات 
 مراض.األ

 6102لعام  اإلداريةوحدات قضاء القاسم حسب اللسكان  العامةة الكثاف (60جدول )
 الكثافة العامة 2المساحة كم عدد السكان الوحدة اإلدارية

 181 193 113331 مركز قضاء القاسم

 121 333 38236 ناحية الطليعة

 291 123 36213 ناحية اإلبراهيمية

انات الحصر والترقيم وبي1991الجهاز المركزي لإلحصاء ,تعداد  المصدر: الباحث باالعتماد على وزارة التخطيط,
 الشعب الزراعية في قضاء القاسم. -. 2313وتقديرات 2313

                                                           

( .باخمرا: نسبة الى مهنة تخمير الطين وخلطه مع التبن ليصبح صالح للبناء وصنع االدوات الفخارية ) 
 .5, ص  6111رخ عبد العظيم عباس الجوذري , ومضات من تاريخ مدينة القاسم  ,(المؤ7)



 ( 1خريطة )
 .6102قضاء القاسم حسب الوحدات اإلدارية لسنة في الكثافة السكانية العامة 

 
 .(37المصدر : الباحث اعتماد على بيانات جدول)

 
 
 
 
 



 التوزيع البيئي: رابعًا:
رض بين األ المتطورة العالقةيعكس  إذ، السكانيةفي الدراسات  ةارز ب ةهميأللتوزيع البيئي      
 االقتصاديةو  االجتماعيةنسان ولما ينبع من هذا التوزيع من تباين في النواحي واإل

 الريفيةوالمناطق  الحضريةسس والمعايير في التميز بين المناطق لتعدد األًا ونظر (0).والديموغرافية
وفي العراق أتبع قانون ادارة  او وظيفة السكان اساسا، اإلداريةعايير بعض الدول الم تفقد اعتمد

خارج حدود البلديات مناطق  الواقعةالمناطق  دالذي يع 0925( لسنة024يات رقم)البلد
فمركز  الناحيةمن مركز  أتبد ةداريإهي اساس التصنيف الى مراكز  البلديةريفيه،وتعد الخدمات 

 البلديةسكان الحضر هم السكان الذين ضمن الحدود  دويع(6)ة.القضاء ومن ثم مركز المحافظ
اعتمادا على التعريف و  فيعتبرون من سكان الريف. البلدية،اما الذين يسكنون خارج الحدود 

التباين واضح بين سكان الحضر وسكان الريف خالل  فأن ( 66االداري ومن خالل جدول )
 ة( وبنسب46960)0991لحضر في عام ا سكان عدد( فقد بلغت 6102– 0991السنوات )

 %(.4162) ة( وبنسب42448كان الريف فقد بلغ )س %( اما5961بلغت)

،اما سكان  ( لكل منهما%4066)الريففقد بلغ عدد سكان  6102،  6101اما في عامي 
انخفضت نسبة سكان الحضر وهذا يعود  إذلكل منهما ، %( 5868)لحضر فقد بلغت نسبتهم ا

ضاء والتلوث البيئي داخل السكاني والضو  االكتظاظللتخلص من  المدينةن م الهجرةلعامل 
 . المدنية

 ( 66جدول )
 (6102– 0991لسكان للمده) البيئةالتوزيع النسبي لسكان قضاء القاسم حسب 

 المنطقة
7991 3171 3172 

 %الريف %الحضر %الريف %الحضر %الريف %الحضر

 57,3 45,5 57,3 45,5 57,2 49,1 قضاء القاسم
 (1)على ملحق  عتماداالباحث  المصدر:

                                                           

كلية  (،رسالة ماجستير،0991-0911تغير سكان محافظة ديالى للمده) دانيال محسن بشار عبد خطاوي،( 0)
 .46،ص6115جامعة بغداد، ابن رشد، ةالتربي

 .25مصدر سابق،ص عواد عبود ال واوي،( 6)



من خالل جدول  ةداريإ ةفقد ظهر التغيير واضح في كل وحد اإلدارية للوحدات بالنسبةما أ     
في مركز  الدراسةعلى نسبه يشكلها سكان الحضر في منطقة أ( حيث ظهرت 8( وخريطة )62)

 الحضريةالقضاء ، ويعد من المناطق  ( من أجمالي سكان مركز%2561قضاء القاسم فقد بلغت)
ويعود ذلك الن مركز القضاء يتميز بالنمو  الرتفاع نسبة سكان الحضر على نسبة سكان الريف،

 وكذلك باعتباره مركز دينيا وتجاريا. األصعدةالسريع وعلى جميع 
%( ومن ثم حصلت 2166حيث بلغت نسبة سكان الحضر فيها ) اإلبراهيميةناحية  بعده   
%( من أجمالي سكان الناحية 6162لسكان الحضر حيث بلغت ) ةعلى اقل نسب الطليعةحية نا

صبحت أولكنها  (ةوتعرف باسم )قرية الزرفي ةويعود ذلك لكونها سابقا كانت قري، 6102لعام 
عيدت كناحية أو  0981وتم الغاؤها عام  الجمهوريةبقرار من ديوان رئاسة  0911ناحيه في عام

أذ  الطليعةعلى نسبة كانت في ناحية أما فيما يخص سكان الريف فنجد ان ا(0).0995عام 
ضافة الى إلى السبب المذكور إسكان الناحية ،  ويرجع  %( من أجمالي1965) النسبةبلغت 

 اإلبراهيمية،وجاءت من بعدها ناحية  الزراعيةأذ تتوفر فيها المقومات  الزراعيةرض طبيعة األ
 %( من أجمالي سكان الناحية لنفس السنة.2968حيث بلغت )في نسبة عدد سكان الريف 

 ( 62جدول )
 6102 سنةدات اإلدارية في قضاء القاسم لالتوزيع البيئي للسكان حسب الوح

 الوحدات اإلدارية
 البيئة

 المجموع
 الريف الحضر

 711 25.2 64.1 مركز قضاء القاسم
 711 19.4 31.6 ناحية الطليعة

 711 69.5 21.3 ةناحية اإلبراهيمي
 711 57.3 45.5 المجموع

 (5الباحث اعتمادًا على ملحق ) :المصدر 
بين  6102الحضر لعام  سكان الريف وانخفاض سكان اعفرتانرى من خالل ذلك       

لى الزيادة الطبيعية الموجودة في تلك إي قضاء القاسم، ويعزى أسباب ذلك دارية فالوحدات اإل
تعود التجاه السكان نحو مزاولة العمل في الزراعة نتيجة لتدهور الوضع الوحدات، وقسم منها 

األمني وما رافقه من النقص الحاد في تمويل المواد الغذائية إذ اضطر الكثير من السكان إلى 
اللجوء إلى الريف لممارسة العمليات الزراعية وأتباع سياسة االكتفاء الذاتي بهدف تأمين اآلمن 

اًل عن هجرة سكان الحضر إلى المناطق أو المحافظات التي تتوافر فيها الغذائي لهم، فض
 خرى .المحافظات األ سائربغداد او  العاصمةظروف معيشية أفضل كالهجرة إلى 

                                                           

 .05مصدر سابق،ص ومضات من تاريخ مدينة القاسم، باس الجوذري،ع العظيمعبد ( 0)



 ( 8خريطة )
 6102النوزيع البيئي للسكان حسب الوحدات اإلدارية في قضاء القاسم لسنة 

 
 (32) المصدر : الباحث اعتمادًا على بيانات جدول

 
 



 الفصل الثاني
 التوزيع اجلغرايف للوفيات يف قضاء القاسم

 

 املبحث األول 
التوزيع الزماني واملكاني للوفيات يف قضاء  

 القاسم
 

 املبحث الثاني 
 التوزيع العمري والنوعي للوفيات يف قضاء القاسم

 

 

 



 المبحث األول
 التوزيع الزماني والمكاني للوفيات في قضاء القاسم 

 التوزيع الزماني للوفيات في قضاء القاسم: أوالً 

نسان  يموت بعد إنسان محدودة وكل حياة اإل ألن،  واجتماعية بيولوجيةتعد الوفيات ظاهرة    
كالسرطان  بيولوجية تسميتهاأن هنالك أمراض يمكن  فضال عنمعينا من العمر ان يبلغ حدا 

تأثر بالظروف االجتماعية واالقتصادية ت ألنها اجتماعيةظاهرة  وهيوأمراض القلب وغيرها، 
مراض  والفقر والجهل وتقل عند توفر في المجتمعات التي تنتشر فيها األالسائدة فهي ترتفع 

سباب أالكثير من  ألن حضارية بيولوجيةظاهرة  وهي (0)،الخدمات الصحية والتغذية الجيدة
توى االجتماعي واالقتصادي لها عالقة بالمس اجتماعيةسباب أالموت في الوقت الحاضر هي 

نخفاض اقليم فالسبب هو في العادة إاو  ةوان ارتفاع نسبة الوفيات في أي دول (6)والثقافي السائد.
سباب المؤثرة في معدل وأن هذه األ( 2)المستويات االجتماعية والثقافية واالقتصادية السائدة.

للوفيات في قضاء القاسم وتحديد حجمها  لذا يجب معرفة التوزيع الزماني الوفيات تتباين زمانيًا،
 وحساب معدالتها السنوية ، وكذلك معرفة اتجاهها الزمني هل هو يتجه نحو الزيادة او النقصان.

أن حركة الوفيات تتباين زمانيًا خالل سنوات الدراسة ( 65من خالل معطيات جدول ) يتضح  
لتذبذب بين االرتفاع واالنخفاض ظهر وأن هذا التباين وعدم االستقرار وا ،مابين سنة وأخرى

( أن االتجاه العام لمعدل 9، وكذلك يظهر من خالل شكل )6118-0991بوضوح  خالل المدة 
 6106ل مستوى له في سنة ق(حتى سجل أ6106 -6118خالل المدة)الوفيات بدأ باالنخفاض 

طفال التي تحدث حاالت وفاة األ خاصةالوفيات وب تسجيلدقة ، ويرجع سبب التباين الى عدم 
في المناطق الريفية وذلك لصعوبة الوصول وتدني الخدمات الصحية فيها وعدم توفر العناية 

إلى النقص الواضح  0991ويرجع سبب ارتفاع معدل الوفيات الخام  بصحة الحوامل واألطفال،
ات التعليمة والخدم واألدويةفي الغذاء في العراق بسبب الحصار الجائر وقلة المستلزمات الطبية 

 .مراض وغيرهاللشرب وانتشار مختلف األ الصالحةوالكهرباء والمياه 
 

                                                           

 .612،ص0985جغرافية السكان، جامعة بغداد، رياض ابراهيم السعدي،( 0)
 .610مصدر سابق،ص عبد علي الخفاف وعبد مخور الريحاني،( 6)
 .86يروت،بدون سنة طبع،صوالنشر ،ب للطباعةجغرافية السكان ، دار النهضة العربية  عبد الفتاح محمد وهيبة، (2)



 ( 65جدول )
 (6102-0991في قضاء القاسم للمدة ) باأللف التوزيع الزمني لمعدل الوفيات الخام

 معدل الوفيات الخام السنة ت معدل الوفيات الخام السنوات ت
0 0991 669 01 6112 666 
6 0998 668 00 6111 661 
2 0999 666 06 6118 668 
5 6111 660 02 6119 6 
4 6110 061 05 6101 068 
2 6116 068 04 6100 061 
1 6112 668 02 6106 065 
8 6115 662 01 6102 062 
9 6114 068  

 .(9على ملحق ) ااعتمادالباحث  المصدر:
 

 (9شكل )
 (6102- 0991للمدة ) قضاء القاسمفي  باأللف التوزيع الزمني لمعدل الوفيات الخام

 

 . (34على جدول ) اً اعتمادالمصدر: الباحث 
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برنامج النفط مقابل  وذلك بسبب (0998-0991اخذ ذلك المعدل باالنخفاض بعد عامي)      
نوعًا ما وحصول العراق على بعض المساعدات في  يشيلى تحسن الوضع المعإدى أالغذاء مما 

بسبب ظرف الحرب على  6112عاد ليرتفع معدل الوفيات في عام  ولكن مختلف المجاالت،
مني عدم االستقرار األ العراق ومنها منطقة الدراسة ،ومن بعده واصل معدل الوفيات متباينًا بسبب

شهد هذا العام  إذ 6118ة الدراسة حيث اخذ ذلك وصوال الى عام طقمن تأثرت بهالذي 
ة للسيطرة على أعادة النظام ومحاولة الدول الطائفيةدة كبيرة بسبب أرتفاع ح ةضطرابات أمنيا

، بينما أخذ ك العام(في ذل668اثر ذلك على معدل الوفيات وعاد ليصل الى ) من ،باب األتواست
أدنى معدل للوفيات ويعود  6106، فقد سجل عام  6118معدل الوفيات باالنخفاض بعد عام 

وللوقوف على حساب لى النظام وفرض األمن ، ذلك إلى االستقرار األمني وسيطرة الدولة ع
حجم الوفيات ومعدالتها ذلك البد من حصر أعدادها المسجلة في مكاتب الوفيات في 
المستشفيات والمراكز الصحية لكل وحدة إدارية في منطقة الدراسة ، فقد كان أجمالي الوفيات 

وبمتوسط سنوي بلغ  ( وفاة5885(  بلغت )6102 – 0991المسجلة لسنوات الدراسة من )
 ( وفاة.681)

بين أشهر السنة وحسب فصولها، وذلك تبعًا الختالف الظروف  ما أعداد الوفيات تتباين     
المناخية التي يكون لها تأثير في نسبة انتشار األمراض ، ومن ثم في معدل الوفيات أظهرت 

شتاء حسب نوع المرض بين الصيف وال بعض الدراسات أن هناك اختالف في نسبة الوفيات ما
وتأثره بدرجات الحرارة من ارتفاع وانخفاض، ولكن بعض الدراسات األخرى أظهرت أن نسبة 
الوفيات في فصل الشتاء أكثر من فصل الصيف وذلك الن أمراض الجهاز التنفسي والقلب تتأثر 

حة اإلنسان وأن للمناخ أثر غير مباشر على ص(0)أكثر من تأثرها باالرتفاع. الحرارة بانخفاض
بالظروف  ألن الكثير من األمراض تنتقل عن طريق الحشرات التي يرتبط تكاثرها وتطورها

أن  فضال عنالخازنة لميكروباتها،  فضال عن تكاثر الكائنات الناقلة لألمراض أو (6)المناخية.
 (2)المناخ يفرض على اإلنسان عادات وسلوكيات خاصة بالملبس والمسكن والمأكل.

( أن هناك أثر واضح للمناخ على 01( والشكل البياني )64خالل  معطيات جدول ) يتضح من
نسبة الوفيات وتباينها ، من خالل اإلحاطة بحجم الوفيات خالل فصول السنة، فقد جاء فصل 

بلغت نسبة  إذالشتاء بالمرتبة األولى من حيث األهمية النسبة للوفيات في منطقة الدراسة، 
ويعود ذلك إلى انتشار الكثير من  %(من أجمالي الوفيات2260تاء)الوفيات في فصل الش

                                                           

 .622عادل سعيد الراوي وقصي عبد المجيد السامرائي ، مصدر سابق ، ص (0)
 . 028، اإلسكندرية، ص6112فتحي عبد العزيز أبو راضي، األصول العامة في الجغرافية المناخية، دار المعرفة الجامعية، 6) )
 .25،ص6114 الطبية، مركز اإلسكندرية للكتاب،اإلسكندرية،عزيز طريح شرف، البيئة وصحة اإلنسان في الجغرافية ( 2)



األمراض التي ترافق انخفاض درجات الحرارة فضال عن ارتفاع نسب حوادث السير والصعق 
 الكهربائي .

 ( 64جدول )
 (6102 – 0991التوزيع النسبي للوفيات حسب فصول السنة في قضاء القاسم للمدة )

 النسبة % عدد الوفيات لحرارة الشهري م  درجات ا لمعد فصول السنة
 22.7 7679 73.7 الشتاء
 31.3 955 32.5 الربيع

 21.2 7465 24.3 الصيف
 76.4 199 35.7 الخريف
 711 4554 94.9 المجموع

 الباحث اعتمادًا على :المصدر
 دائرة صحة بابل ومكاتب تسجيل الوفيات في قضاء القاسم, بيانات غير منشورة. -
 العامة لألنواء الجوية والرصد الزلزالي, قسم المناخ, محطة الحلة, بيانات غير منشورة. ةالهيأ -

 
 ( 01شكل )

 (6102-0991التوزيع النسبي للوفيات حسب فصول السنة في قضاء القاسم للمدة )

 
 (35بيانات جدول )الباحث اعتمادًا على  :المصدر

 
وهذا يعزى  %(من أجمالي الوفيات2162بلغت ) بينما جاء فصل الصيف بالمرتبة الثانية وبنسبة

، وجاء بعدهما إلى ارتفاع عدد الوفيات التي ترافق ارتفاع درجات الحرارة ومنها حوادث الغرق 
%(على التوالي من أجمالي الوفيات في 0265 – 6166فصلي االعتدال الربيع والخريف بنسبة )
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ا انعكاس العتدال الظروف المناخية السيما ، وهي النسبة األقل وهذمنطقة الدراسة بصورة عامه
 درجات الحرارة والتي تعد مالئمة لقدرات السكان بمختلف أعمارهم .

يعود ذلك لتباين درجات الحرارة ما بين فصول السنة ، حيث أن لكل مرض درجة حرارة      
ة باألمراض صابألنه درجات الحرارة تؤثر على اإل معينة يعتمد عليها في ظهوره وشدة ، وذلك

وفقًا لنوع الناقل المرضي ومدى تأقلمه لتغيرات درجات الحرارة ، إذ أن بعضها يقاوم انخفاض 
يتأثر خر ارتفاع درجات الحرارة و ها األدرجات الحرارة ويتأثر بارتفاعها، بينما يقاوم بعض

ت أن فصل الشتاء ينخفض فيه معدل درجا ويتضح من خالل معطيات الجدول( 0)بانخفاضها.
هذا االنخفاض في درجات الحرارة الكثير من األمراض ذات األثر الوضح في  ويرافقالحرارة 

عن ارتفاع نسب الحوادث التي تحدث نتيجة للظروف  حدوث الوفاة في منطقة الدراسة ، فضالً 
 .الجوية المتقلبة 

لشتاء أعلى نسبة للوفيات في فصل ا ( وكانت6102-0991تباينت هذه النسب خالل المدة )
( والشكل 62جدول ) %( من أجمالي الوفيات في تلك السنة5866) إذ بلغت 0999 في عام

%( من 5165بلغت ) النسبة األعلى إذ (6116عام ) فقد سجل في فصل الصيف أما، ( 00)
أجمالي الوفيات في تلك السنة، بينما أعلى نسبة للوفيات في فصلي االعتدال الربيع والخريف في 

( على التوالي من أجمالي الوفيات لتلك السنتين، 6562 -6269( بلغت)6101 -6102عامي )
وهذا يدل على أن للمناخ بعناصره المختلفة وخاصة درجات الحرارة ذات أثر مباشر على اإلنسان 

 من حيث نموه ونشاطه وفعالياته المختلفة.
ختالف فصول السنة ، الوفيما يخص الوحدات اإلدارية فقد تباينت نسبة الوفيات فيها تبعًا 

( فقد ظهر لنا أن أعلى نسبة للوفيات 9(  وخريطة )61ويتضح ذلك من خالل معطيات جدول )
(من أجمالي وفيات القضاء 0468سجلت في مركز قضاء القاسم في فصل الربيع حيث بلغت )

( ، 965) تنسبة للوفيات في فصل الشتاء بلغ في تلك السنة ، بينما سجلت ناحية الطليعة أعلى
( ، تم جمع تلك 161أما ناحية اإلبراهيمية فقد سجلت أعلى نسبة لها في فصل الخريف بلغت )

البيانات من المعلومات المسجلة على شهادة الوفاه في مكاتب تسجيل الوفيات والتي تتضمن 
 تاريخ الوفاه وسببها ومحل االقامة.

 
                                                           

 .665سالم هاتف الجبوري ، مصدر سابق، ص (0)



 
 

 ( 62جدول )
 (6102-0991ة في قضاء القاسم للمدة )التوزيع النسبي للوفيات حسب فصول السن

 المجموع فصل الخريف فصل الصيف فصل الربيع فصل الشتاء السنة
0991 6968 6265 2168 0261 011 
0998 2268 0964 6268 0969 011 
0999 5866 0961 6164 462 011 
6111 6264 0162 2964 0265 011 
6110 5661 0461 6265 0466 011 
6116 5061 969 5165 861 011 
6112 6268 0164 2865 6162 011 
6115 2565 0862 6160 0969 011 
6114 2160 6161 2168 0660 011 
6112 2260 6660 2064 0262 011 
6111 2161 6164 2264 0662 011 
6118 2268 0166 2660 0269 011 
6119 6160 6565 6460 6265 011 
6101 6164 6061 6166 6562 011 
6100 2564 6662 6662 6162 011 
6106 2164 6069 6269 0261 011 
6102 6166 6269 6669 6669 011 
 011 0265 2162 6166 2260 المجموع
 :الباحث اعتمادًا على المصدر:

 بيانات غير منشورة. دائرة صحة بابل ومكاتب تسجيل الوفيات في قضاء القاسم, -
 (73ملحق ) -

 
 
 



 (00شكل )
 (6102-0991للمدة ) في قضاء القاسم حسب فصول السنة الخامالتوزيع النسبي للوفيات  

 
 .(36جدول )على  الباحث اعتماداً المصدر:

 
 

 ( 61جدول )
 6102حسب فصول السنة والوحدات اإلدارية في قضاء القاسم لسنة  الخامالتوزيع النسبي للوفيات 

 الوحدات اإلدارية
 فصول السنة

 المجموع الخريف الصيف الربيع الشتاء
 011 0568 6661 2261 6468 مركز قضاء القاسم

 011 6262 6666 6266 6862 ناحية الطليعة
 011 2669 6562 0566 6862 ناحية اإلبراهيمية

 .(72) ملحقالباحث اعتمادًا على  المصدر:
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 (9خريطة )
 6102التوزيع النسبي للوفيات المسجلة حسب فصول السنة والوحدات االدارية في قضاء القاسم لسنة  

 
 (.31المصدر : الباحث اعتمادًا على بيانات جدول )

 
 
 
 
 
 



 التوزيع المكاني للوفيات ثانيًا:
 : التوزيع حسب الوحدات اإلدارية -7

تحتل كل ظاهرة جغرافية موقعًا معينًا في المكان، ولما كان السكان أحدى هذه الظاهرات      
الجغرافية التي ترتبط بسطح أألرض لذلك فأن دراستها ضمن المكان الذي تنتشر فيه يدخل في 

فهم سلوك لدراسة جغرافية وخطوة الزمة   أليع هو نقطة البداية ن التوزيألصميم عمل الجغرافي 
أن أي ظاهرة تتباين في توزيعها المكاني تبعًا الختالف خصائص المكان (0)أية ظاهره جغرافية.

الطبيعية والبشرية المؤثرة في تلك الظاهرة ، ولذلك نالحظ أن معدل الوفيات يختلف من مكان 
 إلى أخر.

وقد  0990باأللف( لسنة  9االمم المتحدة أن معدل الوفيات في العالم بلغ )فحسب تقديرات     
والشك  (6)باأللف( في افريقيا. 05باأللف( في اوروبا ، وارتفع إلى )01تباين هذا المعدل إذ بلغ )

 أن المستوى االقتصادي والثقافي وانعكاساته على الخدمات له دور فاعل في ذلك.
تباين هذا المعدل  6102باأللف( لسنة 564فقد بلغ معدل الوفيات الخام )أما بالنسبة للعراق     

والعاصمة بغداد حيث بلغت على  ةوان أعلى نسبة سجلت في محافظة البصر حسب المحافظات 
ويعود ذلك الى اعمال العنف والتفجير أضافه الى الحوادث ( 68جدول ) (468 -469التوالي )

المحافظات ،بينما سجل أدنى  بسائرركة السير مقارنة التي تحدث بسبب عمليات الخطف وح
ويعزى ذلك إلى االستقرار األمني ( 2).باأللف (661معدل للوفيات في محافظة ذي قار وبواقع)
وعند تقسيم معدالت الوفيات المسجلة حسب الجدول الذي شهدنه المحافظة في تلك السنة ، 
 :وبالتساوي يظهر لنا ثالث مستويات هي

وصالح الدين كل من محافظة ذي قار  ( ويضم262- 6ويبدأ من ) ستوى االول:الم - 7
 .واالنبار

( ويضم كل من محافظة كربالء وميسان وواسط 562 – 265ويبدأ من ) :المستوى الثاني - 3
 وكركوك و بابل والمثنى واربيل ونينوى والنجف

                                                           

 .016حميد مجيد السلطاني،مصدر سابق، ص ةاسام( 0)
، دار المعرفة الجامعية ، االسكندرية ،  5فتحي محمد ابو عيانه ، جغرافية السكان أسس وتطبيقات ، ط (6)

 .049-041، ص0992
،مسح الفقر ووفيات االمهات لسنة لإلحصاءالعراق،وزارة التخطيط،الجهاز المركزي  جمهورية(2)

 .09،ص6105،لإلحصاء،مطبعة الجهاز المركزي 0،ط6102



 ( 68جدول )
 6102ت لسنة توزيع معدل الوفيات الخام في العراق حسب المحافظا

,مسح خارطة الفقر ووفيات االمهات لسنة لإلحصاءالمصدر: جمهورية العراق,وزارة التخطيط,الجهاز المركزي 
 .33,ص 3175, لإلحصاء,مطبعة الجهاز المركزي 7,ط3172

 
قادسية محافظة دهوك وال ( ويضم كل من469- 561: ويبدأ من )المستوى الثالث - 2

 . ةالبصر وديالى وبغداد و  ةوسليماني
الحظ من ذلك أن محافظة بابل التي تقع ضمنها منطقة الدراسة تندرج ضمن المستوى ي    

يعزى ذلك إلى المستوى  مثل المعدالت المسجلة في العراق ،ت من المستويات الثالثة التيالثاني 
 خدمات الصحية فيها.مستوى ال تراجعلسكان المحافظة فضاًل عن  االقتصادي

بين الوحدات اإلدارية، ويعزى ذلك  إلى  فان معدل الوفيات تباينأما في منطقة الدراسة       
تباين المستويات أالقتصادية والخدمات االجتماعية العامة للسكان من حيث توفر الغذاء الصحي 

وادث السير وتوفر أألمن فضاًل عن ح، والماء الصالح للشرب والعناية الطبية والثقافة ألصحية 
بالمرتبة األولى وسجل أعلى  ناحية الطليعةجاءت ( 69وتباين حجم السكان، فمن خالل جدول )

( باأللف ، وجاءت ناحية اإلبراهيمية بالمرتبة الثانية 662بلغ ) إذ 6102معدل خالل سنة 
ويعود (، 066ل  بلغ )( باأللف وجاء مركز قضاء القاسم بالمرتبة الثالثة وبمعد069وبمعدل بلغ )

منطقة الدراسة كباقي مناطق البلد  منهاالتي الصحي وتردي الخدمات لى تدهور الوضع اذلك 

 معدل الوفيات الخام باأللف المحافظة معدل الوفيات الخام باأللف المحافظة
 265 كربالء 568 دهوك
 261 واسط 564 نينوى
 261 صالح الدين 466 السلمانية
 569 القادسية 561 كركوك
 562 النجف 565 أربيل
 566 المثنى 466 ديالى
 661 ذي قار 261 االنبار
 264 يسانم 468 بغداد
 469 البصرة 565 بابل
 564 وعمالمج



االخرى ، فضاًل عن عمليات القتل التي شهدتها المنطقة وألسباب مختلفة، وكذلك ارتفاع نسبة 
اس لقيادة المركبة حوادث السير بسبب أرتفاع اعداد المركبات في قضاء القاسم وعدم تـأهيل الن
 تتصفوكذلك  (0)وعدم امتالكهم ترخيص القيادة من قبل مديرية المرور العامة )أجازة سوق(.

ناحيتي الطليعة واإلبراهيمية  بقلة الحجم السكاني ،فضاًل عن طبيعتها الريفية التي تتسم بقلة 
ق واضحًا في معدل االمر الذي جعل الفار  الخدمات المقدمة من خدمات صحية وتعليمية وبلدية

تلك السنة بالجفاف وانخفاض منسوب المياه مما  اتصف  ذلك ( فضال عن01الوفيات خريطة )
 اآلبارللشرب واالعتماد على مياه  الصالحةلى تدهور الوضع ألمعاشي وعدم توفر المياه اأدى 

 (6).األمراضبمختلف  اإلصابةاالرتوازية مما أدت الى 

 ( 69جدول )
 6102حسب الوحدات اإلدارية في قضاء القاسم لسنة  الخامالوفيات توزيع معدالت 

سكان منتصف  عدد السكان الوحدة اإلدارية
 السنة

معدل الوفيات الخام  عدد الوفيات
 باأللف

 066 068 018822 001224 مركز قضاء القاسم

 069 11 24148 22641 ناحية اإلبراهيمية

 662 99 21281 28612 ناحية الطليعة

 على  اعتماد, االباحث  لمصدر:ا
وزارة التخطيط الجهاز المركزي لإلحصاء , مديرية إحصاء بابل, دائرة إحصاء الهاشمية, بيانات غير  -

 منشورة.
 وزارة الصحة, مديرية صحة بابل,ومكاتب تسجيل الوفيات في قضاء القاسم , بيانات غبر منشورة. -

 
 

 
 

                                                           

المقابلة الشخصية اجراها الباحث مع الرائد ماجد محمد علي برتبة ضابط في مديرية المرور العامة في  (0)
 6102\6\65محافظة بابل ،االربعاء بتاريخ 

 المشاهدة من خالل الدراسة الميدانية لمنطقة الدراسة . (6)



 (01خريطة )
 6102حسب الوحدات اإلدارية في قضاء القاسم لسنة  الخامتوزيع معدالت الوفيات 

 
 .(39الباحث اعتمادًا على بيانات جدول ) :المصدر

 
 
 
 



  للوفيات  التوزيع البيئيثالثًا: 
ُتعد الفوارق الحضرية الريفية ظاهرة هامة في اختالف مستوى الوفيات حيث يقل معدل     

يف بسبب التناقص الواضح بينهما في المستوى الوفيات في الدول النامية في الحضر عنه في الر 
،أما في العراق فقد كانت الحالة استثنائية بعد م عن تركز المستشفيات في المدن الصحي الناج

( باأللف أعلى منها في الريف إذ بلغت 460فقد اصبحت الوفيات في الحضر ) 6112عام 
 ( 0).دن( باأللف ، وذلك لكثرة حوادث القتل واالرهاب في الم262)

(باأللف ، 062)6102أما بالنسبة لمنطقة الدراسة فقد بلغ معدل الوفيات الخام المسجلة لسنة     
( باأللف ، بينما بلغ معدل الوفيات 068وقد بلغ معدل الوفيات الخام في المناطق الحضرية )

ق الحضرية ( باأللف ، ويعود ارتفاع معدل الوفيات في المناط065الخام في المناطق الريفية )
إلى ارتفاع التركز الحضري الكبير وما ينتج عنه من تزايد في الضغط على الخدمات العامة 

أن هناك أحياء شعبية فقيرة تكون  وها من الخدمات األخرى( )التعليمية والصحية والبلدية وغير 
 ينعكس سلبًا على الحالة الصحية للسكان.مكتظة بالسكان في داخل المدينة، مما 

ظروف العمل في المناطق الريفية تختلف عنها في المناطق الحضرية ، كما نجد أن ا أن بم  
القيم السائدة في الريف تختلف عن تلك التي تسود في الحضر  كما يمكن أن نضيف الى ذلك 

لمين وكذلك مدى انتشار الترفيه اختالف كل من البيئتين في مدى انتشار التعليم وفي توزيع المتع
الى مدى انتشار وسائل ضبط النسل وتنظيم  باإلضافةت الفراغ  والخدمات الصحية قضاء وقو 

االسرة وغير ذلك من العوامل  الذي تعمل مجتمعة على التأثير في نسبة الوفيات في كل من 
 البيئات الريفية والبيئات الحضرية في كل المجتمعات.

في قضاء القاسم وتوزيعها حسب البيئة  فمن خالل الدراسة الميدانية وجمع البيانات عن الوفيات
( أن هناك تباينًا 00)( وخريطة 21على الوحدات االدارية فقد اتضح من خالل معطيات جدول )

 ما بين الحضر والريف، حيث بلغ 6102واضحًا مابين معدالت الوفيات الخام المسجلة لسنة 
 واإلبراهيمية الطليعةناحيتي معدل الوفيات الخام في  الحضر في كل من مركز قضاء القاسم و 

،بينما بلغ معدل الوفيات الخام في المناطق الريفية على الترتيب ( باأللف 260،  262،  060)
 ترتيب.باأللف على ال (061، 064، 066) اإلبراهيميةو  الطليعةفي مركز قضاء القاسم وناحيتي 

                                                           

،مسح خارطة الفقر ووفيات االمهات لسنة  لإلحصاءجمهورية العراق، وزارة التخطيط، الجهاز المركزي  (0)
 .66،مصدر سابق،ص6102



 (21جدول )
 6102والبيئة في قضاء القاسم لسنة توزيع معدل الوفيات الخام حسب الوحدات اإلدارية 

 األدريةالوحدة 
عدد سكان 
الحضر في 
 منتصف السنة

معدل الوفيات 
 الخام باأللف
 للحضر

عدد سكان الريف 
في منتصف 

 السنة

معدل الوفيات 
 الخام باأللف
 للريف

 066 28549 060 11212 مركز قضاء القاسم
 064 65956 260 01804 ناحية اإلبراهيمية

 061 69928 266 1159 الطليعةناحية 
 .(74الباحث اعتمادًا على ملحق ) :المصدر

 
وكذلك انخفاض مستوى التعليم وخاصًة بين األمهات بشكل عام ،حيث ينعكس ذلك في وعيهن 
الصحي والثقافي من حيث التغذية والموزونة ألفراد األسرة ونظافة السكن والمالبس واستخدام 

عدم دقة المعلومات المقدمة من ذوي المتوفي فأنه يذكر فقط أسم  العالجات للمرضى ،فضال عن
الناحية التي يسكنها وهذا يضاف على المناطق الحضرية ، فقط أطلع الباحث على الكثير من 
محل االقامة في شهادة الوفاة في مراكز التسجيل يذكر فيها )مركز القاسم أو مركز الطليعة أو 

 اإلبراهيمية(. 
 

 

 

 

 

 

 



 (00) خريطة
 6102البيئة في قضاء القاسم لسنة توزيع معدل الوفيات الخام حسب الوحدات اإلدارية و  

 
 .(21الباحث اعتمادًا على بيانات جدول ) المصدر:

 



 المبحث  الثاني 
 لنمطلجغرافي للوفيات حسب االتوزيع ا

 تمتد عناية ال تقتصر دراسة ظاهرة الوفيات على دراسة معدالتها الخام فحسب، و أنما    
الدارس الى تحليل  معدل الوفيات حسب  العمر أو النوع أو أسباب الوفيات ، وذلك لالستدالل 

 (0)على مستوى الرعاية الصحية والطبية السائدة في المجتمع محل الدراسة.
 الوفيات حسب العمرنمط  : أوالً 
ون بموضوعات السكان يتناولون المعروف أن الديموغرافيين والباحثين الجغرافيين الذين يهتم     

 (6)الفئات العمرية وغالبًا امثل بالفئات العمرية الثالثة الرئيسة وهي :
 (عامًا من العمر04فئة صغار السن : وهم ممن لم يتجاوزوا ) -0
 (عامًا من العمر25-04فئة متوسطي األعمار : وهم مابين ) -6
 عمر.(عامًا من ال24فئة كبار السن: وهم الذين تجاوزوا سن ) -2
هذه الفئات العمرية ألي بلد أو منطقة تتأثر بعدة عوامل منها الوالدات والوفيات والهجرة  إن    

ث تأثير وحروب ومجاعات ولهذه األحدا اقتصاديةوكذلك ما يمر به البلد من أحداث مثل أزمات 
قتصادي أن معدل الوفيات يرتبط بعمر السكان ومدى تطورهم اال، و  الواضح على معدل الوفيات

السكانية  التركيبةوقد ظهر ذلك بوضوح ، من خالل أن معدالت الوفيات سجلت في البلدان ذات 
( باأللف 5الفتية وذات المستوى الصحي الجيد مثل االمارات العربية إذ بلغ معدل الوفيات فيها )

بسبب تهرم ( باأللف 01با الغربية مثل ايطاليا إلى )و ويرتفع هذا المعدل في دول اور 6110لسنة
 (2)سكانها.

( اذ أنها ترتفع عند Uأن معدالت الوفيات في جميع دول العالم تأخذ منحنى يشبه حرف )
األطفال حديثي الوالدة نتيجة لتعرض المولود الجديد لبيئة جديدة مليئة بالمخاطر التي تهدد حياة 

 .ة األولى واألخيرةومرد ذلك أن الوفيات تكون مرتفعة في الفئات العمري (5)الطفل بالموت.

                                                           

ظور ديموجرافي ،جامعة طنطا عالء سيد محمود وعبد الوهاب إبراهيم حلمي و إبراهيم  السجاعى، السكان من من( 0)
 .000،ص6118، 6،ط

,دار الضياء للطباعة والتصميم , النجف  7( عبد علي الخفاف , العالم االسالمي واقع ديموغرافي ومؤشرات تنموية, ط6)
 .99, ص 6115,

 .98-92، ص6112، تونس ، 0علي لبيب ، جغرافية السكان الثابت والمتحول ، ط (2)
, التحليل الجغرافي ألشكال الهرم السكاني في محافظة بغداد ,رسالة ماجستير ,كلية االداب ,جامعة ( رفاه مهاوي هاني 3)

 .725, ص6115بغداد ,



أجزاء المنحنى فهي بسيطة خاصة في مرحلة الشباب ، وأن هذا الشكل هو النمط  سائرأما  
المميز لوفيات السكان في جميع الدول ،وعنده مقارنة منحنى الوفيات العمرية بين الدول النامية 

بط معدل الوفيات خالل و يه (0)والمتقدمة نجد طرفي المنحنى أكثر ارتفاعًا في البلدان النامية.
حيث أن تحليل  (6)مرحلة المراهقة وسن الشباب ولكنه يرتفع للحد االقصى في سن الشيخوخة.

الوفيات حسب العمر له أهمية خاصة ، في معرفة مقدار الخسائر التي تلحق بالمجتمع، وتحدد 
، األعمار  هلهذ الصحية الالزمة للسكان تبعاً الخسائر بأي فئة عمرية ليتسنى توفير الخدمات 

فضاًل عن توجيه البحث الطبي لدراسة األمراض المنتشرة بين الفئات العمرية ووسائل التغلب 
 ( ).ويمكن حساب معدالت الوفيات حسب الفئات العمرية (2)عليها.

 سنة(75فئة صغار السن)أقل من  -7
 الخام، كان المعدل  إقليموفيات األطفال أهم مؤشر عن الوضع الصحي في أي بلد أو  دُ تع   

( وفاة لكل ألف مولود خالل السنة نفسها ، وتقل هذه 586154) 0998في الوطن العربي عام 
( باأللف وعن معدل دول أفريقيا الصحراوية البالغ 25النسب عن معدل البلدان النامية البالغ )

( باأللف ومرتفعة 2) جدًا قياسًا بمعدل الدول الصناعية البالغ مرتفعة( باأللف، أال أنها 011)
 (5)( باأللف.26نسبيًا عنده مقارنتها مع معدالت دول أمريكا الالتينية والبحر الكاريبي البالغة )

وأن هذا التباين الكبير بين البلدان يعود الى تفاوت المستوى االقتصادي واالجتماعي ودرجة 
 ية الشديدة الخطورة.األمراض المعدلمتحققة في القضاء على األوبئة و التقدم العلمي ا

أن الدول ذات التطور العلمي والتكنولوجي تنخفض فيها معدالت وفيات األطفال، اذ بلغ      
باأللف( في حين يرتفع هذا المعدل في 2باأللف( وفرنسا )6معدل وفيات األطفال في السويد )

هو الحال في ارتفاعًا ملموسًا في الدول التي شهدت حروب وأزمات و توترات سياسية، كما 
 ترتيبباأللف( على ال019باأللف(و)025أفغانستان و الصومال اذ بلغ معدل الوفيات فيها )

                                                           

 .002عالء سيد محمود وزمالئه ،مصدر سابق ،ص (0)
 . 608، ص6119، دار الحامد للنشر والتوزيع ،عمان، 0خليل عبد الهادي البدو ، علم اجتماع السكان ، ط( 6)
 . 80عبد العالي حبيب الركابي ، مصدر سابق ،ص (2)
( )= معدل الوفيات في عمر معين     

عدد الوفيات لهذا العمر في سنة
عدد السكان لهذا العمر في منتصف السنة

 ينظر 

 . 055، ص6100، االكادميون للنشر والتوزيع، عمان ، 0مفيد ذنون يونس ، اقتصاديات السكان، ط -
عمر ، وحسين علون إبراهيم ،التغير الجغرافي للنمط المكاني لوفيات األطفال الرضع في مضر خليل ال (5)

 .616، ص6114لسنة  1، العدد  06الوطن العربي ،مجلة جامعة تكريت للعلوم األنسانية ،المجلد 



في  واستخدامها،وبما أن العراق قد شهد حروب و أزمات سياسية اال أن وجود عائدات البترول 
 (0)باأللف(.24تموين خطط التنمية مكنته من خفض وفياته الى )

( حالة وفاة تباينت مابين سنوات الدراسة 0211فأنها سجلت ) لقاسمقضاء اأما بالنسبة     
( نالحظ أن توزيع 20، ومن خالل معطيات جدول )6101باأللف( لسنة  6وبمعدل وفيات )

الوفيات ال يعكس اتجاهًا زمنيًا منتظمًا ، فقد سجلت أعلى نسبة لوفيات هذه الفئة العمرية في 
( ويعود سبب ذلك 06موع الوفيات المسجلة شكل )%( من مج01( حيث بلغت )0998سنة) 

الى الحصار االقتصادي الذي فرض على العراق حيث أثر على النقص الكبير في المستلزمات 
الطبية الموزعة على المستشفيات والمراكز الصحية إذ تأثرت الخدمات العالجية والوقائية المقدمة 

( ويعود ذلك إلى األوضاع 865سبة بلغت )( بالمرتبة الثانية وبن6118)للسكان،وجاءت سنة
األمنية المضطربة وغير المستقرة التي شهدها العراق عامه ومحافظة بابل خاصة من فوضى 

 سسات الصحية ، مما ولد الخوف عندوتفجيرات التي عمت معظم مؤسسات الدولة ومنها المؤ 
 ة في المحافظة أو خارجها .األهالي وعدم الخروج من منازلهم والذهاب إلى المستشفيات البعيد

يتسم بالتباين مابين الوحدات اإلدارية  فانةأما بالنسبة لتوزيع الوفيات حسب الوحدات أإلدارية 
( ، فقد جاء مركز قضاء القاسم بالمرتبة أألولى  06وخريطة ) (26،فمن خالل معطيات جدول )

، كونه يضم أكبر  6102%( من وفيات هذه الفئة العمرية خالل عام 5266حيث شكل نسبة )
تركز للسكان في منطقة الدراسة ، وهذا التركز الكبير للسكان تزداد فيه حوادث األطفال السيما 

والسيما األسر في السكن العائالت الفقيرة التي ال تعير أهمية لتربية و مراقبة األطفال 
البيئة المنزلية الصحية ،  إذ تزدحم المساكن بأفرادها ، حتى تتسم بافتقارها لشروط()العشوائي.

وأن وقوعها في اغلب األحيان على مقربة من الشوارع الرئيسة يجعل أطفالهم أكثر تعرضًا 
 .لحوادث الدهس ومخاطر أخرى

                                                           

بصرة للمدة صادق جعفر إبراهيم وأسامة حميد مجيد ، التباين المكاني لوفيات األطفال الرضع في محافظة ال (0)
 .4.ص6102،السنة 0، العدد 28(، مجلة أبحاث البصرة للعلوم األنسانية ، المجلد 0991-6119)
( ):يعرف بأنه مناطق أقيمت مبانيها بجهود ذاتية من قبل ساكنيها ،سواء على أراضيهم أم  السكن العشوائي

تفتقر إلى الخدمات والمرافق األساسية على اراضي مغتصبة تملكها الدولة ، وبدون تراخيص رسمية وهي غالبًا 
نظرًا لعدم قانونية هذه الوحدات السكنية. ينظر : مصطفى محمد موسى ، التكدس السكاني العشوائي واالرهاب 

 .09،ص6105،االكاديميون للنشر والتوزيع، عمان، 0،ط



 (20جدول )
سنه( حسب الجنس في قضاء 04التوزيع العددي والنسبي لوفيات صغار السن بعمر أقل من ) 

 (6102-0991القاسم للمدة )

 السنة
 الوفيات عدد

 النسبة % المجموع إناث ذكور
0991 41 54 016 168 
0998 11 49 069 01 
0999 29 20 11 465 
6111 26 65 42 562 
6110 20 61 48 564 
6116 26 61 49 564 
6112 22 26 28 466 
6115 24 20 22 460 
6114 69 62 46 5 
6112 29 25 12 462 
6111 40 51 98 164 
6118 48 40 019 865 
6119 21 21 21 466 
6101 29 26 10 464 
6100 55 28 86 262 
6106 26 61 49 564 
6102 52 28 80 266 
 0211 492 115 المجموع

011 
 6262 5468 4566 النسبة

 (71المصدر: الباحث اعتمادًا على ملحق )
 ,بيانات غير منشورة.دائرة صحة بابل ومكاتب تسجيل الوفيات التابعة لها في قضاء القاسم -

 

 



 ( 06شكل )
 خالل المدةسنة( في قضاء القاسم 04صغار السن بعمر أقل من )فئة التوزيع  النسبي لوفيات 

(0991-6102) 

 
 ( 27الباحث اعتمادًا على بيانات جدول ): المصدر      
 

 (26جدول )
حسب الوحدات (سنة 04صغار السن بعمر أقل من )فئة التوزيع العددي والنسبي لوفيات 

 6102اإلدارية في قضاء القاسم لسنة 

 النسبة % الوفيات الوحدة اإلدارية

 5266 24 مركز قضاء القاسم
 2660 61 ناحية الطليعة

 6561 09 ناحية اإلبراهيمية

 011 80 المجموع
 المصدر : الباحث اعتمادًا على :

 غير منشورة.دائرة صحة بابل ومكاتب الوفيات في قضاء القاسم ,بيانات  -
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 ( 06خريطة )
(سنة حسب الوحدات 04صغار السن بعمر أقل من )فئة التوزيع العددي والنسبي لوفيات 

 6102اإلدارية في قضاء القاسم لسنة 

 
 .(23جدول )بيانات الباحث اعتمادًا على  المصدر :

 
 



دحمة تجعل  بعض الحياة الحضرية الصعبة والمعقدة السيما في المراكز السكانية المز  إن    
أألسر المنخفضة الدخل مضطرة إلى دفع أطفالها من هذه الفئة العمرية إلى العمل والمساهمة في 
رفع مستوى دخل األسرة األمر الذي يؤثر على الصحة العامة لألطفال ويزيد من تعرضهم إلى 

وبنسبة بلغت  جاء مركز قضاء القاسم بالمرتبة األولى الحوادث المميتة السيما الذكور منهم،
%( ويعزى ذلك النتشار المراكز الصحية الرئيسة في مركز القضاء فتكون نسبة تسجيل 5266)

 الوفيات أكثر من ناحيتي الطليعة واإلبراهيمية.
%( وناحية اإلبراهيمية 2660بينما جاءت ناحية الطليعة بالمرتبة الثانية وبنسبة بلغت )     

ويعود ذلك لقلة عدد السكان فيهما، أضافه لعدم وجود  %(6561بالمرتبة الثالثة وبنسبة )
مستشفيات أو مراكز صحية رئيسة لتسجيل الوفيات، كذلك عدم البالغ عن وفيات األطفال 
خاصة في الحصار االقتصادي لغرض االستفادة منهم في الحصة التموينية ، فضال عن الطابع 

الذي يشجع على الزواج المبكر وبدون إصدار  الريفي الذي يسود في ناحيتي الطليعة واإلبراهيمية
وقد يتوفون  أطفاالً عقد زواج رسمي من المحاكم الشرعية األمر الذي ينتج عنه أن الزوجة تنجب 

ولم تصدر لهم شهادة ميالد وال  شهادة وفاه  وخاصة في المناطق النائية البعيدة عن مكاتب 
إلى أن بعض األطفال مصيرهم مجهول  يشيرل التسجيل وتدفن دون التبليغ عنها،وأن واقع الحا

وحكايات مأساتهم تمثلت بارتفاع نسب المتسربين من المدارس ، يؤدي ذلك بهم إلى الجريمة  
وثمة من يضطر منهم إلى النزول إلى سوق العمل بعد غياب المعيل وذلك قد يؤدي إلى 

وادث أو أصابتهم بأمراض وقد يؤدي ذلك إلى الكثير من الح استشراء ظاهرة التفكك األسري
 تكون سببًا لوفاتهم.

 :(64 – 75وفيات متوسطي األعمار) - 3
 فيها( سنة ، وقد بلغ عدد الوفيات 25 – 04تتمثل بوفيات الفئة العمرية المحصورة بين )    
-0991القاسم للمدة ) قضاء%( من أجمالي وفيات 6961( حالة وفاة وشكلت نسبة )0541)

جدول  معطيات فمن خالل، 6101باأللف( لسنة  0وفيات بلغ )وبمعدل لل ، (6102
(التوزيع العددي والنسبي لوفيات هذه الفئة العمرية فقد تبين أن عدد وفيات الذكور تفوق عدد 22)

%( من 4465( حالة وفاة وبنسبة بلغت )815وفيات اإلناث ، فقد بلغ عدد وفيات الذكور )
ن نصف الوفيات ، أما اإلناث فقد بلغ حجم وفياتها أجمالي وفيات الفئة وهي بلغت أكثر م



ويعود ذلك االرتفاع ، %( وهي ظاهرة عالمية متفق عليها5562( حالة وفاة وبنسبة بلغت )251)
 .ملقاة على عاتق الرجال في وفيات الذكور إلى أن لم تزل المسؤولية 

 ( 22جدول )
( في قضاء القاسم حسب النوع 25 -04التوزيع العددي والنسبي لوفيات فئة متوسطي األعمار )

 (6102-0991للمدة )
 النسبة المجموع اإلناث الذكور السنة

0991 56 25 12 466 
0998 69 08 51 266 
0999 21 68 24 564 
6111 29 26 10 4 
6110 08 05 26 662 
6116 21 65 45 261 
6112 29 40 061 862 
6115 50 24 12 466 
6114 28 26 11 568 
6112 41 56 96 262 
6111 22 44 008 860 
6118 80 49 051 961 
6119 21 40 000 161 
6101 40 28 89 260 
6100 41 52 92 265 
6106 42 55 91 261 
6102 46 51 99 268 
 011 0541 251 812 المجموع

 يانات غير منشورة.دائرة صحة بابل ومكاتب تسجيل الوفيات في قضاء القاسم التابعة لها,ب -المصدر :
 (71ملحق ) -

  



كبار السن(، فهم يقومون بممارسة أعالة الفئتين )صغار السن و  فئة الشباب تقتقع على عا      
فضال عن ، فيكونون لذلك أكثر عرضة لحوادث النقل المختلفة ألعمال الخطرة التي تتطلب جهداً ا

عاطي المشروبات الروحية والتدخين ،كذلك فأن تالسيما في هذه الفئة العمرية  الحروب  تأثير
لدى الذكور أكثر مما هو عنده النساء مما يؤدي إلى ازدياد أصابتهم بأمراض تليف الكبد والقلب 

الخفيفة ،وتمارس المتزوجات ذلك يزاول النساء األعمال  فضاًل عن بنسبة أكثر منها لدى النساء،
ولكن اإلناث ضمن هذه الفئة (0)شاطهن.ساليب تحديد النسل مما يساعد على بقاء حيويتهن ونأ

(سنة،وذلك في فترة 59 -04من عمر ) اإلنجابالعمرية أيضًا يتعرضن لمخاطر الوفاة في سن 
الحمل والوالدة بسبب نقص العناية الصحية والوعي الصحي عنده األمهات ، وقد تحدث الوفاة 

لطبي لهن والتوعية ألالزمة أثناء قبل الوالدة لعدم االهتمام باألمهات الحوامل وتقديم العون ا
أن الوفيات في هذه الفئة العمرية لم تسجل اتجاهًا زمنيًا منتظمًا ، بل  ومن المالحظ(6)الحمل.

ولكن  (02شكل ) (6112تميزت بالتباين ما بين السنوات ، ولكنه تميز باالنخفاض قبل عام) 
أجمالي وفيات هذه الفئة ، وأن %( من 862ضمن هذا العام ارتفعت نسبة الوفيات فقد بلغت )

( ولكنها أيضًا 6112حجم الوفيات لم ينخفض بعد هذه السنة أي خالل السنوات التي تلت عام )
 بنسب متباينة.

 ( 25-04) متوسطي األعمار( التوزيع النسبي لوفيات فئة 02شكل )
 (6102-0991في قضاء القاسم للمدة )

 (22دول )الباحث اعتمادًا على بيانات جالمصدر :
                                                           

 .024مصدر سابق، طه حمادي الحديثي، جغرافية السكان،( 0)
 .21، ص0991، أسس الجغرافية البشرية واالقتصادية ، دار الكتب الجامعية للطباعة ،القاهرة ، إبراهيم أحمد سعيد( 6)
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ويرجع ذلك إلى األوضاع األمنية غير المستقرة بمحافظة بابل ومنها منطقة الدراسة ، فضاًل عن 
انتشار الكثير من األمراض التي خلفتها الحرب مثل انتشار اإلشعاع واألمراض السرطانية 

اب وانتشار حوادث الطلق الناري وحوادث السير بسبب تزايد أعداد السيارات  مع ضعف استيع
 نسبة هذه الحوادث.الشوارع لها مما يزيد 

( 25من خالل جدول )يتضح أما لتوزيع وفيات هذه الفئة العمرية حسب الوحدات اإلدارية     
%( من أجمالي وفيات  5664بالمرتبة األولى فقد سجل نسبة بلغت ) يأتي مركز قضاء القاسم أن

مقارنة بالنواحي  عالية سكانيةكثافة ب يتميزكونه ويعزى ذلك إلى فئة متوسطي األعمار ، 
فضال عن كثافة الحركة المرورية وبطء سير األخرى بسبب تركز المؤسسات اإلدارية فيه 

مما أدى إلى ، المركبات وهذا يعد من العوامل الرئيسة لتلوث البيئة السيما في قضاء القاسم 
والسرطان ، فضال عن  يخوخةالكثير من األمراض الحضرية المتمثلة بأمراض القلب والش ظهور

زيادة حجم سكان مركز قضاء القاسم مقارنة بناحيتي الطليعة واإلبراهيمية األمر الذي جعل نسبة 
أما ناحية الطليعة جاءت بالمرتبة الثانية وبنسبة بلغت  (،02الوفيات مرتفعة فيه بوضوح خريطة )

يمية بالمرتبة الثالثة وبنسبة بلغت %( من أجمالي وفيات هذه الفئة، وجاءت ناحية اإلبراه2262)
%( من أجمالي وفيات هذه الفئة ، ويعود السبب في ذلك إلى انخفاض الحجم السكاني 6566)

 لتلك الناحيتين ، وكذلك أنهما يتسمان بالطابع الريفي الغير مزدحم والبعيدة عن أمراض المدينة
 ومشاكلها.

 (25جدول )
( سنة حسب الوحدات اإلدارية 25-04متوسطي األعمار ) التوزيع العددي والنسبي لوفيات فئة

 6102في قضاء القاسم لسنة 

 النسبة % عدد الوفيات الوحدة اإلدارية

 5264 52 مركز قضاء القاسم
 2662 26 ناحية الطليعة

 6566 65 ناحية اإلبراهيمية

 011 99 المجموع
 المصدر عمل الباحث اعتمادًا على

 تسجيل الوفيات في قضاء القاسم , بيانات غير منشورة. دائرة صحة بابل ومكاتب -



 
 (02خريطة )

سنة( حسب الوحدات اإلدارية في قضاء 25-04النسبي لوفيات فئة متوسطي األعمار )التوزيع 
 6102القاسم لسنة 

 .(24الباحث اعتمادًا على بيانات جدول )المصدر: 
 
 
 



 
 :سنة فأكثر( 65فئة كبار السن ) -2
كلما تقدم بالعمر تضعف أعضاءه عن أداء وظيفتها ، وتكون أكثر عرضة  أن اإلنسان 

األمر الذي يؤدي إلى ارتفاع نسبة الوفيات في األمراض وذلك لقلة المناعة ومقاومة األمراض 
( حالة 6025منطقة الدراسة )المسجلة في عدد وفيات هذه الفئة العمرية فئة كبار السن ، إذ بلغ

وهذه  ، 6101باأللف( لسنة  266وقد بلغ معدل الوفيات فيها ) %( ،5261)وفاة وبنسبة بلغت 
مقارنتها بالفئات العمرية األخرى في منطقة الدراسة ، وهنا يتحقق الشكل الذي  النسبة كبيرة عند
 ( أنها ترتفع في السنوات األولى من العمر وفي السنوات األخيرة.uتأخذه الوفيات )

( أن وفيات هذه الفئة العمرية لم تأخذ 05( والشكل )24ل)تحليل معطيات جدو اتضح من   
%(،بينما 561( بلغ )6106اتجاهًا زمنيًا منتظمًا، فأنها قد سجلت أدنى مستوى لها في عام )

%( ، وما يالحظ على التوزيع النوعي فأن 164بلغ ) 6112سجلت أعلى مستوى لها في عام 
( حالة وفاة من 0064بلغت وفيات اإلناث ) وفيات اإلناث تتفوق على وفيات الذكور ، فقد

( حالة 0119بلغت وفيات الذكور ) %( بينما4661المجموع الكلي لوفيات هذه الفئة وبنسبة )
اختالف الخصائص  %( من وفيات هذه الفئة العمرية، ويرجع ذلك إلى5162وفاة وبنسبة )

والسلوكية البيولوجية الخصائص  عن بالكثير منوالسلوكية بينهما، فأن اإلناث  يتمت البيولوجية
 طورة علىأن العوامل الوراثية التي تكون أقل خ ، فضاًل عنللعيش أكثر من الذكور التي تؤهلهن

أن وفيات الذكور في  فضاًل عنلحوادث والضغط النفسي ،وكذلك ا،  إناث مما هو على الذكور
زيادة حجم اإلناث في هذه الفئة الفئات العمرية السابقة أكثر من وفيات اإلناث مما يعمل على 

 العمرية أكثر من الذكور. 
أما بالنسبة لتوزيع الوفيات حسب الوحدات اإلدارية فأنها تتميز بالتباين المكاني الواضح،       

المرتبة األولى  فيمركز قضاء القاسم  إذ مازال( 05( والخريطة )22كما يشير أليه جدول)
الي وفيات هذه الفئة العمرية في منطقة الدراسة لسنة %( من أجم5069سجل نسبة بلغت )و 

%(، أما ناحية 2566، أما ناحية الطليعة جاءت بالمرتبة الثانية وبنسبة بلغت ) 6102
%( من أجمالي الوفيات لهذه الفئة 6269اإلبراهيمية فقد جاءت بالمرتبة الثالثة وبنسبة بلغت)

 العمرية .
 



 (24جدول )
(سنة فأكثر حسب الجنس في قضاء القاسم 24بي لوفيات فئة كبار السن )التوزيع العددي والنس 

 (6102-0991للمدة )
 النسبة % المجموع اإلناث الذكور السنوات
0991 44 49 005 462 
0998 21 22 062 2 
0999 45 48 006 466 
6111 46 49 000 466 
6110 58 49 011 4 
6116 59 20 001 466 
6112 86 19 020 164 
6115 10 18 059 1 
6114 45 25 008 464 
6112 25 19 052 261 
6111 18 80 049 165 
6118 15 19 042 166 
6119 45 22 001 464 
6101 44 20 002 465 
6100 41 25 060 461 
6106 51 42 011 561 
6102 44 26 001 464 
 %011 6025 0064 0119 المجموع
 - 011 4661 5162 النسبة

 (71ملحق ) در: الباحث اعتمادًا علىالمص
 دائرة صحة بابل ومكاتب تسجيل الوفيات في قضاء القاسم التابعة لها,بيانات غير منشورة. 

 

 



 ( 05شكل )
( سنة فأكثر في قضاء القاسم للمدة 24التوزيع العددي والنسبي لوفيات فئة كبار السن )

(0991-6102) 

 
 .(25يانات جدول )ب الباحث اعتمادًا على المصدر:    

  
 ( 22جدول )
سنة فأكثر( حسب الوحدات اإلدارية في  24التوزيع العددي والنسبي لوفيات فئة كبار السن )

 6102قضاء القاسم لسنة 
 النسبة % عدد الوفيات الوحدة اإلدارية

 5661 41 مركز قضاء القاسم
 2566 51 ناحية الطليعة

 6260 61 ناحية اإلبراهيمية

 %011 001 المجموع
الباحث اعتمادًا على دائرة صحة بابل ومكاتب تسجيل الوفيات في قضاء القاسم , بيانات غير المصدر:
 منشورة.
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 ( 05خريطة )
سنة فأكثر(  حسب الوحدات اإلدارية في قضاء القاسم 24النسبي لوفيات كبار السن )التوزيع 

 6102لسنة 

 
 .(26جدول ) الباحث اعتمادًا على بياناتالمصدر : 

 
 



لكونه مركز حضري ويمتاز بثقله السكاني ،  كز قضاء القاسم بالمرتبة األولىجاء مر       
تركز معظم الخدمات الطبية والتسهيالت الصحية وارتفاع المستوى ألمعاشي والثقافي  فضال عن

ية الطليعة لسكانه مما زاد من نسبة تعمير السكان، أما بالنسبة النخفاض نسبة الوفيات في ناح
يعود إلى أنها ذات مركز حضاري صغير وأنها تمتاز بطابع ريفي يفتقر إلى الخدمات 

النخفاض المستوى الثقافي واالقتصادي  فضال عناالجتماعية األساسية السيما الصحية منها، 
لسكانها، أما ناحية اإلبراهيمية فيعود انخفاض الوفيات فيها إلى أنها تتسم بطابع زراعي 

ري، يتميز باالستقرار األمني وكذلك ابتعادها عن المراكز الحضرية الكبيرة يجنبها األمراض عشائ
فقد أثبتت الدراسة أن هناك تباينًا مكانيًا بين الوحدات اإلدارية من حيث ، المدينة التي تصيب

 .(04التوزيع العددي والنسبي للوفيات في جميع الفئات العمرية وكما موضح في شكل )

 ( 04شكل )
 6102النسبي للوفيات في قضاء القاسم حسب الفئات العمرية والوحدات اإلدارية لسنة التوزيع 

 
 .(26 -24- 23بيانات جدول ) الباحث اعتمادًا على  :لمصدرا

 
بارتفاع حجم الوفيات ويعود ذلك إلى 6118أما من حيث التسلسل الزمني فقد تميز عام      

رة بالعراق وبالخصوص محافظة بابل وذلك بسبب ارتفاع عدد األوضاع األمنية غير المستق
 واألعمال اإلرهابية واالغتيال والخطف وأعمال التخريب وغيرها. التفجيرات

أما بالنسبة لمجموع الوفيات في قضاء القاسم خالل فترة الدراسة وحسب الفئات العمرية فقد     
%( وهذه نسبة كبيرة عنده مقارنتها مع 5261(سنة فأكثر نسبة بلغت )24سجلت فئة كبار السن )
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الفئات العمرية األخرى ، وجاءت بعدها بالمرتبة الثانية فئة متوسطي األعمار وبنسبة بلغت 
%( ، أما فئة صغار السن جاءت بالمرتبة الثالثة وأنها لم تعطي الصورة الصحيحة لحجم 6961)

طقة الدراسة تتسم بالطابع الريفي والذي ( وذلك الن من6262الوفيات الحقيقي فقد بلغت نسبتها )
ال يعطي أهميه لتسجيل وفيات هذه الفئة العمرية بل تكتفون بدفن الطفل دون أحداث شهادة وفاه 
أو التبليغ ، ودائمًا تدفن األطفال في مناطق قريبة من بعض المراقد المقدسة الموجودة في 

 مناطق سكناهم.
 الوفيات حسب النوعنمط  ثانيًا :

أن الوفاة تتأثر بعاملي السن والنوع تأثرًا كبيرًا، كذلك يوجد هناك اعتبارات أخرى تؤثر على    
الوفاة أضافه إلى هذين العاملين البيولوجيين كنمط الحياة بالحضر والريف والتفاوت االقتصادي 

حسب النوع لذا ُيعد توزيع الوفيات  (0)وعات السكانية في البيئة الواحدة.مواالجتماعي بين المج
تشير اغلب ، إذ  ات لكلى الجنسين ولكافة األعمارمتغير له أهمية كبيرة في معرفة اتجاه الوفي

المعطيات اإلحصائية إلى أن معدالت الوفيات بين الذكور أعلى من معدالتها بين اإلناث 
ت والشك أن هذا التباين في معدال (6)،لوفيات األطفال ومتوسطي األعمار والسيما بالنسبة

الوفيات النوعي سيؤدي إلى تباين توقع الحياة أيضًا ومن ذلك تظهر لإلناث قابلية أكثر 
لالستمرار في الحياة من الذكور نتيجة لعدة متغيرات لها أثر في تباين معدالت الوفيات لكلى 

 الجنسين ولمختلف الفئات العمرية .
%( من 2166لت نسبة )( اتضح أن وفيات الذكور شك21من خالل معطيات جدول )و     

( هي أعلى من وفيات اإلناث التي شكلت 94924والبالغة ) 6112مجموع وفيات العراق لعام 
%( ويكون ذلك متفق مع االتجاه العالمي السائد في تباين الوفيات حسب الجنس 2968نسبة )

ى وعدم لصالح اإلناث ، ولكن يعود إلى األوضاع التي مر بها البلد خالل تلك السنة من فوض
وفيات ل( أن 02( والشكل )21االستقرار األمني نتيجة لتغير النظام، ومن مالحظة جدول )

السنة تتباين ما بين المحافظات ،فقد سجل أعلى نسبة لوفيات  حسب النوع في العراق لهذه
%( على التوالي من مجموع  2260-22،6) بلغت  والنجف في محافظتي كربالء الذكور

ين دفي محافظة صالح ال حسب الذكور لوفيات، بينما سجل أدنى نسبة نسينالج الوفيات لكل
                                                           

 .022محمد فتحي أبو عيانه ، مصدر سابق ، ص (0)
 .80عبد الفتاح محمد وهيبة ، مصدر سابق ، ص (6)



%( من مجموع وفيات المحافظة ، أما بالنسبة لمحافظة بابل والتي تقع ضمنها 4168بلغت )
%( 566، وبنسبه ) للذكور%( من مجموع الوفيات 2065منطقة الدراسة فقد سجلت نسبة بلغت )

 للذكوريات العراق من مجموع وف

 ( 21دول )ج
 (6101توزيع الوفيات حسب النوع في محافظات العراق لسنة )

 المجموع % إناث % ذكور المحافظة
 1962 5268 2102 4266 5602 نينوى
 4052 4662 6511 5165 6129 كركوك
 5182 5060 0219 49 6515 ديالى
 0206 2969 252 2160 929 االنبار
 24195 2862 02112 2061 66190 بغداد
 2255 2862 6421 2065 5111 بابل
 4052 2268 0128 2266 2514 كربالء
 2994 5261 0155 4262 6640 واسط

 182 5966 284 4168 298 صالح الدين
 2622 2461 6622 2562 5121 النجف
 2286 55 0589 42 0892 القادسية
 5016 5268 0194 4266 6211 ذي قار
 0811 2868 168 2066 0059 المثنى
 224 5862 211 4061 268 ميسان
 9441 5069 5112 4860 4455 البصره

 _ - _ - _ أقليم كردستان
 94924  28021 2166 41198 المجموع

وزارة التخطيط , الجهاز المركزي لإلحصاء وتنكنولوجيا المعلومات , المجموعة اإلحصائية السنوية ,  المصدر:
 .373(, ص77\71,جدول )3171

 
 
 



 ( 02) شكل
 (6101توزيع الوفيات حسب النوع في محافظات العراق لسنة )

 
 (.21الباحث اعتمادًا على بيانات جدول ) :لمصدرا

 

فقد أتسمت وفيات الذكور بتفوقها على وفيات اإلناث ، فمن خالل  القاسم لقضاءأما بالنسبة      
الذكور تفوق على وفيات ( فقد تبين أن وفيات 09( والشكل البياني )28تحليل معطيات جدول)

%( من مجموع 4266( حالة وفاة وبنسبة شكلت )6499اإلناث ، حيث بلغ عدد وفيات الذكور )
(حالة وفاة 6684( بينما بلغت وفيات اإلناث )6102-0991وفيات منطقة الدراسة للمدة )

ق نمط العراهذا ما يتفق مع %( من مجموع وفيات منطقة الدراسة ، و 5268وبنسبة شكلت )
( فقد تبين 01( والشكل البياني )28من خالل تحليل معطيات جدول )،و للوفيات حسب الجنس 

أعلى نسبة  6112أن الوفيات حسب الجنس لم يأخذ اتجاهًا زمنيًا منتظمًا، فقد سجلت سنة 
%( وبلغت نسبة 4961لوفيات الذكور على وفيات اإلناث ، حيث بلغت نسبة وفيات الذكور ) 

%(، 58( أدنى نسبة للوفيات الذكور بلغت )6116%(، بينما سجلت سنة)5162)وفيات اإلناث 
%( من مجموع وفيات السنه نفسها.  وذلك نظرًا لظروف 46بينما بلغت نسبة وفيات اإلناث )

الحياة التي تستدعي خروج الذكور ومواجهة الحياة بمجمل مخاطرها مما يؤدي إلى تعرض 
ضافه لما يتعرض له البلد من حروب وقتال ضد المنظمات الذكور بنسبة أكبر من اإلناث ،أ

لتعرض الذكور وخاصة الفئة  فضال عن، وأن معظم وفيات الحرب تحدث بين الذكور،  اإلرهابية
 .جمة عن الحتكاكهم بالعالم الخارجالنا والحوادثالعمرية الوسطى لمخاطر العمل 
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 (28جدول )
 (6102-0991نوع في قضاء القاسم للمدة )التوزيع العددي والنسبي للوفيات حسب ال

 المجموع % النسبة % اإلناث النسبة % الذكور السنوات

0991 058 4161 055 5962 011 
0998 016 41 021 52 011 
0999 055 4862 012 5061 011 
6111 066 4062 002 5861 011 
6110 012 4662 95 5161 011 
6116 011 58 002 46 011 
6112 081 4262 026 5265 011 
6115 046 4666 029 5168 011 
6114 062 4664 005 5164 011 
6112 085 4961 065 5162 011 
6111 091 4664 018 5164 011 
6118 604 4264 081 5264 011 
6119 041 4266 028 5268 011 
6101 028 41 028 41 011 
6100 059 4162 051 5961 011 
6106 050 4460 004 5569 011 
6102 041 4669 051 5160 011 
 -  6684  6499 المجموع

 (76ملحق ) المصدر : عمل الباحث اعتمادًا على 
 دائرة صحة بابل ومكاتب تسجيل الوفيات في قضاء القاسم, بيانات غير منشورة. -

 

 

 



 (01شكل )
 (6102-0991التوزيع العددي والنسبي للوفيات حسب النوع في قضاء القاسم للمدة )

 
 .(25نات جدول )الباحث اعتمادًا على بيا:رالمصد

  
وتتباين النسبة بين وفيات الذكور واإلناث على مستوى الوحدات اإلدارية في منطقة الدراسة    

الذكور تتفوق على وفيات  ( حيث أن وفيات04( وخريطة )29ويتضح ذلك من خالل جدول )
 اإلناث 

 (29جدول )                                                       
 6102توزيع العددي والنسبي للوفيات حسب النوع والوحدة اإلدارية في قضاء القاسم لسنة ال 

 المجموع % النسبة % اإلناث النسبة % الذكور الوحدة اإلدارية
 011 5462 48 45،1 11 مركز القضاء
 011 5164 51 4664 46 ناحية الطليعة

 011 5160 22 4669 21 ناحية اإلبراهيمية

 - - 028 - 049 المجموع

دائرة صحة بابل ومكاتب تسجيل الوفيات في قضاء القاسم ,بيانات غير  الباحث اعتمادًا علىالمصدر:
 منشورة.
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وأن التباين النوعي للوفيات يخضع لعدة متغيرات ومنها الخدمات الصحية المقدمة للسكان     
يما الريفية التي تعاني من وما يعرب عنها من تدني في مستوى األداء في أغلب المناطق الس

السلبية  التأثيراتنقص واضح في عدد المؤسسات الصحية ومستوى الخدمات فيها ، ناهيك عن 
فضال عن إهمال تسجيل بعض الوفيات وخصوصًا في المجتمعات ن ، للبيئة على حياة اإلنسا

يل الوالدات جالريفية ،كذلك عدم دقة السجالت الحيوية وتلف الكثير منها في بعض مكاتب تس
 الكثير من الظروف والمخاطر التي يتعرض لها الذكور. فضال عنوالوفيات ، 

( أتضح ان مركز قضاء القاسم جاء 04( وخريطة )29فمن خالل تحليل معطيات جدول )   
%( على حساب وفيات اإلناث البالغة 4561بالمرتبة األولى حيث بلغت نسبة وفيات الذكور )

ءت ناحية اإلبراهيمية بالمرتبة الثانية من حيث النسبة النوعية بينما جاءت بينما جا ،%( 5462)
، رتيب%(على الت4664%()4669ناحية الطليعة بالمرتبة الثالثة وبلغت نسبة وفيات الذكور )

ويعود ذلك التباين في أعداد ونسب الوفيات حسب النوع في الوحدات اإلدارية في قضاء القاسم 
أن  فضاًل عن ت الوالدات المبكرة ،ة السجالت الحيوية وبالخصوص وفياإلى عدم دقة وشمولي
فقد ارتفعت نسبة ت قانونية ملزمة اءجر ا  وعدم وجود استقرار أمني و  6112لتغيير النظام في عام 

طالق العيارات النارية عشوائيًا في بعض المناسبات كان لها األثر الواضح في حوادث القتل ، و 
عن عمل الذكور وما يتعرضون له من  للوفيات في قضاء القاسم ،فضالً  هذا التباين النوعي

 فضال عنظروف الحرب،  فضال عنحوادث كالحوادث المرورية والغرق والصعقات الكهربائية 
فضال عن انخفاض  (0)عن تسعة أضعاف وفيات الذكور على اإلناث. التدخين الذي يعد مسؤوالً 

لصحة والقدرة على مقاومة األمراض وخاصة في المناطق الذي ينعكس على ا عيشيالمستوى الم
 (6):وعي من خالل المعادلة األتيةالريفية. ويمكن استخراج معدل الوفيات الن

عدد وفيات الذكور أو اإلناث خالل سنة= معدل الوفيات النوعي
عدد الذكور أو اإلناث في منتصف السنة

     ×7111 

( فقد تفوق 29ه  في منطقة الدراسة على بيانات جدول )ومن خالل تطبيق المعادلة أعال   
 062،  061، إذ بلغ معدلهما ) 6101معدل وفيات الذكور على معدل وفيات اإلناث لسنة 

 باأللف( على الترتيب.

                                                           

 .099يونس حمادي علي، مصدر سابق ، ص (0)
 .602، ص0981، دار المعرفة، بغداد، 0ني ،طعبد الحسين زيني و اخرون، اإلحصاء السكا (6)



 (04خريطة )
 6102النسبي للوفيات حسب الجنس والوحدة اإلدارية في قضاء القاسم لسنة  التوزيع

 
 . (29ادًا على بيانات جدول )الباحث اعتم المصدر:

 

 
 



 الفصل الثالث 
أسباب الوفيات وبعض اخلصائص االجتماعية  

 واالقتصادية للمتوفني يف قضاء القاسم

 املبحث األول 
 أسباب الوفيات يف قضاء القاسم

 
 املبحث الثاني 

بعض اخلصائص االجتماعية واالقتصادية  
 للمتوفني يف قضاء القاسم 

 

 



 المبحث األول
 في قضاء القاسم  أسباب الوفيات 

ُتعد دراسة هذا النوع من الوفيات في المجتمعات المختلفة هو ليبين مستوى الصحة العامة  
واألمراض السائدة وتفاوت دورها في الوفيات التي تحدث لألفراد ، وتحسب معدالت الوفيات 
حسب السبب عن طريق نسبة عدد الوفيات في سنة ما والناجمة عن سبب ما على عدد السكان 

من أهمية هذه المعدالت  فبالرغم، (011111)أو( 01111)نة مضروبًا في في منتصف الس
لحسابها ال تخلو من أخطاء أبرزها عدم الدقة في  الألزمةالخاصة بالسبب اال أن البيانات 

 (0)تشخيص سبب الوفاة.
وُتعد دراسة أنماط الوفيات حسب السبب مسالة مهمة جدًا إذ أنها تعطي المهتمين بأمد الحياة   

وتطوير الجوانب المتعلقة بالصحة العامة وبمستوى الخدمات الصحية على وضع البرامج 
وليس من السهل وضع (6)الوفيات. لوالخطط الكفيلة للحد من هذه األسباب التي ترفع من معد

وكثرة تشعبها ، لذا فقد أعتمد على لكل األمراض والحوادث لتعددها  منطقيتصنيف دقيق و 
لواردة في التصنيف الدولي لألمراض )المرجعة العاشرة( ولقد كشفت الدراسة األصناف الرئيسة ا

( وفاة بسبب 2915وفاة من بينها ) (5885( عن وقوع )51من خالل معطيات جدول )
(وفاة وبنسبة 901%( من أجمالي الوفيات، بينما بلغت وفيات الحوادث )8065األمراض وبنسبة )

( هناك 51، وظهر من خالل معطيات جدول )(08%( وكما هو موضح في شكل )0862)
تفوقت وفيات الذكور على وفيات اإلناث ، فقد  إذأختالف في نسبة الوفيات حسب النوع ، 

%( من أجمالي الوفيات ، بينما سجلت 4262( وفاة وبنسبة )6216سجلت وفيات الذكور )
ود ذلك لزيادة االعتماد %( من أجمالي الوفيات ، ويع5261( وفاة وبنسبة )6686وفيات اإلناث )

على الذكور في ميادين العمل في منطقة الدراسة مما يزيد من كثرة حركتهم وتنقلهم مما يؤدي 
ومشاركتها  المرأةذلك إلى كثرة أصابتهم باألمراض أو الحوادث المؤدية للوفاة، مقابل قلة حركة 

تنسجم مع قدرتها  وتنحصر مشاركتها في العمل في المجاالت التيفي ميادين العمل ، 
 الجسمانية .

 :لذا يمكن تقسيم الوفيات حسب السبب إلى نوعين هما
                                                           

 .041-042محمد فتحي ابو عيانة ،جغرافية السكان أسس وتطبيقات،مصدر سابق،ص( 0)
 .91ميمي، مصدر سابق ، صتال داليا عبد الجبار شنيشل(6)



 (51جدول )
 (6102-0991توزيع الوفيات بسبب األمراض والحوادث حسب النوع في قضاء القاسم للمدة) 

 النسبة % المجموع النسبة % اإلناث النسبة % الذكور األسباب

 8065 2915 5262 0851 4264 6061 األمراض

 0862 901 5168 524 4666 514 الحوادث

 011 5885 5261 6686 4262 6216 المجموع

 دائرة صحة بابل ومكاتب تسجيل الوفيات في قضاء القاسم, بيانات غير منشورة. المصدر:
 

 (08شكل )
(6102- 0991توزيع الوفيات حسب األمراض والحوادث في قضاء القاسم للمدة )

 
 (41اعتمادًا على بيانات جدول )الباحث  المصدر :

 
 
 
 

 األمراض
97% 

 الحوادث
79% 

 
1% 

 
1% 



 الوفيات بسبب األمراض  :اوالً 
ُتعد دراسة الوفيات وتحليل أسبابها ومعرفة اتجاهاتها من بين األمور المهمة المتعلقة بدراسة 
ة الوفيات، ألنها من المواضيع ذات الضرورة االقتصادية واالجتماعية ، فالدراسة اإلحصائي

معوقات كبيرة للنشاط البشري ومعرقل  وحقائق  عن الكشف يتفيد ف ألسباب الوفاة واألمراض
 (0)وهي األمراض. ومضيعة لكثير من المال والجهدلإلنتاج 

ـــه نســـبة مـــن إ     ـــات تختلـــف حســـب الســـبب المـــؤدي لهـــا وأن كـــل ســـبب مـــن األســـباب ل ن الوفي
تبــاين مــا بــين الــدول المجمــوع الكلــي للوفيــات، األمــراض المنتشــرة والمــؤثرة علــى الســكان تختلــف وت

المتقدمة والنامية، حيث أن أمراض القلب والشرايين والسرطان تعتبـر مـن األسـباب الرئيسـية للوفـاة 
%( مـن أجمـالي الوفيـات، بينمـا تعتبـر األمـراض المعديـة والطفيليـة 11في  الدول الغنيـة وبنسـبة )

وهنـــاك (6)أجمــالي الوفيـــات.%( مـــن 56مــن األســـباب الرئيســية للوفـــاة فــي الـــدول الناميـــة وبنســبة )
تحول واضح في نوع األمراض وفي أسباب الوفيات، فبعد أن كانت األمراض االنتقالية والمتوطنة 
هي السائدة والمؤثرة علـى الصـحة، فقـد جـاء الوقـت لتحـل محلهـا األمـراض االنتكاسـية واالنحالليـة 

تقـــدم، وأن بعـــض الدراســـات كـــأمراض القلـــب واألمـــراض الســـرطانية فـــي الكثيـــر مـــن دول العـــالم الم
لـذا ُتعـد األمـراض مـن األسـباب الرئيسـة  (2أوعزت هذا التغيير في نوع األمراض باالنتقال الوبائي.

بنســـبة (حالـــة وفـــاة و 2915الوفيـــات بســـبب األمـــراض ) اعـــدادفقـــد بلغـــت  القاســـم قضـــاءللوفـــاة فـــي 
قسـمين مـع أسـتبعاد  لىاقد صنف المختصون أسباب الوفيات ، و  %( من أجمالي الوفيات8066)

 الحوادث منها وهي:
عوامل وأسباب داخلية أو ما يسمى الموت البيولوجي بالمرض مثل أمراض السرطان والسكر -0

 األمراض. هال دخل للمستوى االجتماعي في هذ والقلب ووفيات األطفال الخدج إذ
اعية مثل:)السل عوامل خارجية )بيئية( ويقصد بها وفيات بأمراض نستطيع أن نسميها اجتم-6

،وأمراض األطفال المعدية( تتدخل فيها المستويات االقتصادية بمعنى الكلمة ، فتظهر هذه 
 (5)األمراض نتيجة سوء التغذية والمسكن وهما نتيجة للفقر والفاقة.

                                                           

 .26،ص0998عبد علي الخفاف، واقع السكان في الوطن العربي ،دار الشروق،  (0)
 .98ابق،صعلي لبيب، مصدر س (6)
 . 051عبد العالي حبيب الركابي، مصدر سابق،ص (2)
 .81فراس البياتي، مورفولوجيا السكان،مصدر سابق،ص (5)



أن تدهور الوضع االقتصادي ينعكس تأثيره السلبي على الجوانب الحياتية كافة وما فلذا      
اق يعد خير مثال على انخفاض  مؤشر الحياة بصورة عامة، لما يمر بِه البلد من حصل في العر 

 حروب وكوارث ومجاعات.
جمع أعداد الوفيات وبحسب األسباب المؤدية للوفاة في منطقة الدراسة من السجالت تم       

الصحية  الحيوية وشهادات الوفاة في مكاتب تسجيل الوالدات والوفيات في المستشفيات والمراكز
ومن ثم بذوي االختصاص لمعرفة مسمياتها  باالستعانةلها حسب الرموز العالمية لألمراض 

 لي العاشر.تصنيفها حسب التصنيف الدو 
حسب األهمية النسبية في منطقة الدراسة فقد  المؤدية للوفاة أما بالنسبة لتوزيع األمراض     

جموع الكلي للوفيات ، فمن خالل تحليل %( من الم8066بلغت نسبة الوفيات بسبب األمراض )
( يتضح أن نسب الوفيات بسبب األمراض متباينة 09( والشكل البياني )50معطيات جدول)

حسب نوع المرض والجنس ، جاءت أمراض جهاز الدوران والدم بالمرتبة األولى من حيث التأثير 
تفوق وفيات الذكور على %( من أجمالي عدد الوفيات، وقد 0264على الوفيات وبنسبة بلغت )

%( 261%( وبلغت نسبة وفيات اإلناث)968وفيات اإلناث إذ سجلت وفيات الذكور نسبة بلغت )
ويعود ذلك إلى األعباء والجهد واالحتكاك بالمجتمع، وكذلك التعامل مع الكثير من المشاكل 

لجلطات القلبية االجتماعية والسعي من أجل أيجاد حلول لها مما يسبب الكثير من األزمات وا
وارتفاع ضغط الدم مما ينعكس سلبًا على الصحة ، وتأتي بعدها أمراض الشيخوخة بالمرتبة 

%( من أجمالي الوفيات بسبب األمراض وأن 0566الثانية من حيث األهمية وبنسبة بلغت )
 %( بينما بلغت نسبة162وفيات اإلناث تفوق على وفيات الذكور ، بلغت نسبة وفيات اإلناث )

%( ويعود ذلك إلى أن أعداد اإلناث في هذه الفئة العمرية أكثر من أعداد 262وفيات الذكور )
 فضال عنمن وفيات اإلناث  أعلىى الذكور وأن نسبة وفيات الذكور في الفئات العمرية األخر 

تتمتع به اإلناث من مناعة بيولوجية، وأن الوفيات بسبب أمراض الشيخوخة لم تصنف على أنها 
اض مستقلة ولكنها نتيجة لنهاية العمر، وأن أغلب األطباء يرجعون سبب الوفيات التي أمر 

سنة فأكثر إلى أمراض الشيخوخة دون التقصي والبحث عن المرض ومعرفة 24تحصل بعمر 
 السبب الرئيسي المؤدي للوفاة و أنما يكتفون بأنه شيخوخة لسهولة التشخيص.

 
 



 (50جدول )
 (6102 -0991ات بسبب األمراض حسب الجنس في قضاء القاسم للمدة )التوزيع النسبي للوفي 

 األمراض
 التوزيع النسبي %

 المجموع اإلناث الذكور
 76.5 6.1 9.5 أمراض جهاز الدوران والدم

 74.3 1.6 6.6 أمراض الشيخوخة
 71 4.4 5.6 األمراض السرطانية

 9.9 4.1 5.3 أمراض الجهاز العصبي
 5.9 4.3 4.1 تنفسيأمراض الجهاز ال

 1.5 2.5 4 أمراض ما حول الوالدة
 1.4 2.2 4.7 أمراض الجهاز الهضمي

 6.1 2.3 2.5 أمراض الغدد الصماء
 6.4 2 2.4 أمراض الجهاز البولي

 6 3.5 2.3 األمراض المعدية
 6.5 2 2.5 أمراض أخرى

 711 46.4 52.6 المجموع
 ( 75)ملحق رقم  المصدر: الباحث اعتمادًا على

 ( 09شكل )
 (6102-0991التوزيع النسبي للوفيات بسبب األمراض وحسب الجنس في قضاء القاسم للمدة )

 
 (47الباحث اعتمادًا على جدول ): المصدر     
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%( 0160بينما جاءت األمراض السرطانية بالمرتبة الثالثة من حيث األهمية وبنسبة بلغت )     
بلغت  إذناث اإليات الذكور فقد تفوقت على وفيات ض، وأن وفمن أجمالي الوفيات بسبب األمرا

لتحالف %( ويعود ذلك إلى حرب ا565ناث )اإل%( بينما بلغت نسبة وفيات 461وفيات الذكور )
 االحتاللوبعدها  إشعاعيةوما خلفته من ملوثات ومواد ( 0991سنة )الدولي على العراق في 

 اإلصابةتزيد من نسبة  إشعاعيةته من مواد وما خلف( 6112) سنةلعراق في ل االمريكي
، رجال وسرطان الثدي عنده النساءال خاصة سرطان الرئة والبنكرياس عنباألمراض السرطانية و 

%( 968وجاءت بعدها أمراض الجهاز العصبي بالمرتبة الرابعة من حيث األهمية وبنسبة بلغت )
بينما بلغت ، %( 466ت الذكور فيها )من أجمالي الوفيات حسب األمراض، وقد بلغت نسبة وفيا

ويعود ذلك إلى طبيعة األعمال التي يمارسها الذكور ذات الضغط ، %( 561وفيات إناث )
البالد من أزمات اقتصادية ومجاعات لها األثر في  تهما شهد فضال عنلنفسي والعصبي، ا

تقهم مصدر العيش على عا اإلصابة بأمراض الجهاز العصبي وخصوصًا لدى الذكور ال نهم تقع
 .ألطفالهم

( أن 50أما من حيث األهمية النسبية لألمراض فقد تبين من خالل تحليل معطيات جدول )     
أمراض الجهاز العصبي السرطانية و  األمراضالدوران والدم وأمراض الشيخوخة و أمراض جهاز 

%( من أجمالي 4161)أهمية نسبية بالنسبة للوفيات بسبب األمراض وبلغت النسبة الكلية لهما 
 %( من أجمالي الوفيات.5962الوفيات بسبب األمراض ،في حين بقية األمراض شكلت نسبة )

أما من حيث توزيع الوفيات بسبب األمراض حسب الفئات العمرية ، فقد نالحظ من خالل      
 %( من أجمالي الوفيات بسبب األمراض في الفئة59( أن نسبة )61( والشكل )56جدول )

وفيات اإلناث على وفيات الذكور ضمن هذه الفئة العمرية،  تتفوقسنة فأكثر( و 24لعمرية )ا
%( من أجمالي الوفيات بسبب األمراض للفئة العمرية 6266حيث شكلت وفيات اإلناث نسبة )

%(من أجمالي الوفيات بسبب األمراض، ويعود 6668نفسها، بينما بلغت نسبة وفيات الذكور )
تتعلق بفسيولوجية المرأة تم التطرق اليها سابقًا،ويعود سبب ارتفاع نسبة هذه ذلك إلى أسباب 

األمراض في هذه الفئة العمرية إلى أن تراكيب األنسجة واألعضاء تبدو غير متناسقة وغير 
منسجمة مع بعضها البعض خالل هذه الفئة العمرية، فأن عضالت القلب تفقد بعض من 

ية الدموية تصبح أكثر خشونة وتتراكم في الدهون مما يؤدي في مرونتها وقوتها، وكذلك األوع
 (0)النهاية إلى ارتفاع ضغط الدم والجلطات و األزمات القلبية وغيرها.

                                                           

حميد حسون ، أخصائي األمراض القلبية  ةحمز الدراسة الميدانية،المقابلة الشخصية مع الدكتور عبد ال( 0)
 .(6102\2\61)ق األحد والباطنية والصدرية ،مستشفى الحلة التعليمي العام،المواف



 ( 56جدول )
النسبي للوفيات بسبب األمراض حسب الفئات العمرية والجنس في قضاء القاسم العددي و  التوزيع

 (6102-0991) للمدة من
 النسبة % المجموع النسبة % اإلناث النسبة % ذكورال الفئة العمرية

 64،9 0169 01،4 502 04،5 202 سنة 05فئة صغار السن أقل من 
 64،0 991 00،2 520 02،4 422 سنة (25-04فئة البالغين)

 59 0958 62،6 0151 66،8 918 سنة فأكثر(24فئة كبار السن)
 011 2915 58،0 0901 40،9 6141 المجموع

دائرة صحة بابل ومكاتب الوفيات التابعة لها في قضاء القاسم , و (31الباحث اعتمادًا على ملحق ) :المصدر
 .,بيانات غير منشورة

 
 (61شكل )

 حسب فئات العمر والجنس بسبب االمراض التوزيع العددي والنسبي للوفيات  
 (6102-0991في قضاء القاسم للمدة )

 
 (43ات جدول )الباحث اعتمادًا على بيانالمصدر: 
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أما الفئة الثانية التي ترتفع فيها الوفيات بسبب األمراض هي فئة صغار السن بعمر )أقل       
سنة( وخصوصًا حديثي الوالدة بأعمار أقل من سنة، فقد بلغت نسبة الوفيات في هذه 05من 

جلت نسبة %( من أجمالي الوفيات بسبب األمراض ، وأن وفيات الذكور س6469الفئة العمرية )
%( من أجمالي الوفيات بسبب 0461أعلى من وفيات اإلناث، حيث بلغت وفيات الذكور )

%( من أجمالي 0166األمراض ضمن الفئة العمرية نفسها، بينما بلغت نسبة وفيات اإلناث)
الوفيات بسبب األمراض لنفس الفئة العمرية، وهذا ما هو معروف أن الوفيات ترتفع عند هذه 

رية وخصوصًا عند الذكور وذلك لكي تتساوى األعداد بينهما الن والدات الذكور أكثر الفئة العم
 من اإلناث وكذلك أن اإلناث ذات قدرة ومناعة لمقاومة األمراض أكثر من الذكور.

(سنة النسبة األقل للوفيات بسبب 25-04بينما شكلت الفئة العمرية الوسطى فئة البالغين )    
%( من أجمالي الوفيات بسبب األمراض، حيث بلغت نسبة وفيات 6460األمراض حيث بلغت)

%( من 0062%( من أجمالي الوفيات للفئة العمرية، وبلغت نسبة وفيات اإلناث )0264الذكور)
 أجمالي الوفيات بسبب األمراض لنفس الفئة العمرية.

المرض ، فقد تبين أما بالنسبة لتوزيع الوفيات بسبب األمراض حسب الفئات العمرية ونوع      
(  أن ثقل الوفيات بسبب أمراض جهاز الدوران والدم تركز 52من خالل تحليل معطيات جدول )

%( من أجمالي المرض نفسه ،وتلتها 4569سنة فأكثر( وبنسبة بلغت )24في الفئة العمرية )
 %( من أجمالي الوفيات لنفس المرض،21سنة( إذ سجلت نسبة بلغت)25-04الفئة العمرية )

سنة فأكثر( وبنسبة 24وجاءت بعدها أمراض الشيخوخة حيث أنها تركزت ضمن الفئة العمرية )
سنة( 25-04%( من أجمالي الوفيات للمرض نفسه،وجاءت بعدها الفئة العمرية )9268بلغت )
 .%( من أجمالي المرض نفسه266لغت )وبنسبة ب
د تركزت أعلى نسبة للوفيات لهذه وجاءت بعده األمراض السرطانية بالمرتبة الثالثة فق      

لكل  ترتيب%( على ال5666 و 5669رها)اقدماألمراض في هاتين الفئتين حيث سجال نسب 
منهما من أجمالي الوفيات للمرض نفسه، ويرجع سبب ذلك إلى أن وفيات هذا المرض غالبًا ما 

ين لإلصابة معرض السن إذ يكون األشخاص بهذا العمرتحدث في مجموعات العمر الكبيرة 
 (0)بالسرطان وذلك بسبب انخفاض مناعة أجسامهم.

                                                           

 .052أسامة حميد مجيد، مصدر سابق،ص (0)



 (52جدول)
 (6102-0991التوزيع النسبي للوفيات بسبب األمراض حسب الفئة العمرية في قضاء القاسم للمدة)

 األمراض
 الفئات العمرية

صغار السن أقل 
 سنة74من 

-75البالغين)
 (سنة64

 65السن)شيخوخة(كبار 
 سنة فأكثر

 %المجموع

 711 96.5 2.5 - أمراض الشيخوخة
 711 43.5 43.3 75 أألمراض السرطانية

 711 57.4 76.9 27.1 أمراض الجهاز الهضمي
 711 54.9 21 75.7 أمراض جهاز الدوران والدم

 711 53.5 31 31.3 أمراض الجهاز البولي
 711 54.2 22.2 73.4 أمراض الغدد الصماء

 711 49.7 25.5 75.7 أمراض الجهاز العصبي
 711 -- -- 711 أمراض ما حول الوالدة

 711 21.2 33.5 29.9 أمراض الجهاز التنفسي
 711 71.3 26.7 46.1 األمراض المعدية
 711 35.5 25.2 22.3 األمراض األخرى

 .(31الباحث اعتمادًا على بيانات ملحق ) المصدر : 

 

اض المسببة للوفاة وأهميتها النسبية وألجل الوقوف على تغير حجم الوفيات حسب األمر      
( 6111 – 6116()6110- 0991خالل مدة الدراسة فقد تم تقسيمها إلى ثالثة مراحل )

( أن األمراض المسببة للوفاة لم 55( ، واتضح من خالل معطيات جدول )6102 -6118)
نما، تأخذ شكاًل منتظمًا  ز الدوران والدم تباينت نسبها بين السنوات ، فقد سجلت أمراض جها وا 

( 6110- 0991من ) وأمراض الشيخوخة واألمراض المعدية والسرطانية أعلى نسبة خالل الفترة
مراض، بينما األمن أجمالي الوفيات بسبب (%961% و00% و0562% و02وبنسب بلغت )

سجلت أمراض الجهاز التنفسي والجهاز العصبي وأمراض الجهاز الهضمي والجهاز البولي نسب 
أمراض الغدد الصماء وأمراض ماحول  أما( %260% و269% و162% و164% و860)بلغت 

 .(%262% و162% و269بلغت ) فقدالوالدة واألمراض االخرى 



 ( 55جدول )
 التوزيع النسبي لحركة الوفيات بسبب األمراض في قضاء القاسم 

 (6102-6118()6111-6116()6110-0991للسنوات )
 السنوات             

 راضاألم
0991 -6110 6116 – 6111 6118 -6102 

 0262 0262 02 جهاز الدوران والدم
 0569 0265 0562 أمراض الشيخوخة

 00 966 961 األمراض السرطانية
 01 0062 164 الجهاز العصبي
 964 868 860 الجهاز التنفسي

 161 162 162 أمراض ما حول الوالدة
 862 162 266 الجهاز الهضمي

 260 160 269 لصماءالغدد ا
 268 268 260 الجهاز البولي

 664 462 00 األمراض المعدية
 260 160 262 األمراض األخرى

 (79الباحث اعتمادًا على ملحق )المصدر :       
 

فقد سجلت أمراض جهاز الدوران والشيخوخة  (6111 -6116) أما خالل الفترة الثانية        
( %966% و0062% و0265% و0262لسرطانية نسبة بلغت )والجهاز العصبي واألمراض ا

من أجمالي الوفيات بسبب األمراض ، بينما سجلت أمراض الجهاز التنفسي  رتيبعلى الت
، رتيب( على الت%162% و162%و868وأمراض ما حول الوالدة والجهاز الهضمي نسب بلغت )

لبولي واألمراض المعدية نسب بينما سجلت أمراض الغدد الصماء واألمراض األخرى والجهاز ا
ومن المالحظ أن  خالل نفس الفترة رتيب( على الت%462% و268%و160% و160بلغت )

النسبة خالل هذه الفترة  قد زادت عن الفترة سبقتها ويعزى ذلك إلى التلوث البيئي فضاًل عن قلة 
 الخدمات الصحية.



رًا واضحًا في نسب األمراض حيث فقد شهدت تغي (6102 -6118) أما الفترة الثالثة       
والشيخوخة واألمراض السرطانية والجهاز العصبي نسب بلغت  أمراض جهاز الدورانسجلت 

بينما  ،من أجمالي الوفيات بسبب األمراض  رتيب( على الت%01% و00%و0569%و0262)
سجلت أمراض الجهاز التنفسي والجهاز الهضمي وأمراض ما حول الوالدة نسب بلغت 

أمراض الجهاز البولي والغدد الصماء واألمراض  أما،  رتيب( على الت%161%و862%و964)
ومن المالحظ على هذه الفترة قد ارتفعت ،  رتيب( على الت%260%و260%و268األخرى بلغت )

نسب الوفيات بسبب أمراض )الشيخوخة والسرطانية والجهاز التنفسي والجهاز الهضمي( عن 
ما أمراض )ما حول الوالدة وجهاز الدوران والدم وأمراض الجهاز البولي( لم الفترتين السابقتين ، أ

%( من أجمالي 664تشهد تغيرًا ملحوظًا ما عدا األمراض المعدية التي انخفضت نسبتها إلى )
 الوفيات المسببة للوفاة خالل تلك الفترة. 

اض وخاصة األمراض حظ من خالل ذلك أن انخفاض األهمية النسبية لبعض األمر وقد يل     
المعدية ، بينما ترتفع األهمية النسبية لبقية األمراض كأمراض جهاز الدوران والدم والشيخوخة 
وأمراض الجهاز العصبي واألمراض السرطانية من خالل تصدرها لألسباب الوفيات بحسب 

األمراض تتجه نحو  ألنهااألمراض ، وهذا يدل على أن منطقة الدراسة تشهد تغيرًا وبائيًا 
 االنتكاسية وأمراض التحضر. 

أما بالنسبة لتوزيع بسبب األمراض حسب الوحدات اإلدارية  لمنطقة الدراسة فأنها تتباين من      
( 54خالل معطيات جدول )ة إدارية وأخرى، إذ اتضح ذلك من حيث نسب تواجها بين وحد

نسبة للوفيات بسبب األمراض ( فقد جاء مركز قضاء القاسم بالمرتبة األولى بال08وخريطة )
%( من أجمالي الوفيات بسبب األمراض، ويعود ذلك إلى ارتفاع الكثافة 5062وبنسبة بلغت )

%(من مجموع سكان منطقة الدراسة حسب تقديرات 4961السكانية فيه فقد بلغت نسبة السكان )
مة بمختلف ،مما يؤدي هذا الحجم السكاني من ضغط على الخدمات المقد6104السكان لسنة 

عن أهمية تسجيل الوفيات  أشكالها، ومن ثم انعكاسها السلبي على صحة السكان ووفياتهم،فضالً 
حيث ترتفع نسب تسجيل الوفيات في مركز القضاء مما يؤدي إلى هبوط نسبة القصور في 
التسجيل بسبب وجود مستشفى القاسم العام وعدد من المراكز الصحية على العكس من ناحيتي 

عن  يعة واإلبراهيمية التي يوجد فيهما مركز صحي واحد في مركز الناحية فقط ، فضالً الطل
 تعاطي المخدرات والكحول والتدخين التي تكون سببًا لإلصابة باألمراض.



 (54جدول )
 6102الوحدات اإلدارية في قضاء القاسم لسنة ات بسبب األمراض حسب نوع المرض و التوزيع النسبي للوفي

 األمراض
 لوحدات اإلداريةا

 المجموع
 ناحية اإلبراهيمية ناحية الطليعة مركز قضاء القاسم

 0561 660 464 160 الشيخوخةأمراض 
 0062 669 268 562 األمراض السرطانية

 00 062 566 464 أمراض الجهاز الهضمي
 0464 268 562 160 جهاز الدوران والدم

 464 165 061 265 الجهاز البولي
 562 168 660 061 الصماءالغدد 

 0169 669 566 268 الجهاز العصبي
 164 660 268 062 الوالدةأمراض ما حول 
 0062 566 261 265 الجهاز التنفسي
 062 _ 168 168 األمراض المعدية
 469 062 660 664 األمراض األخرى

 011 6068 2262 5062 المجموع
دائرة صحة بابل ومكاتب تسجيل الوفيات في قضاء القاسم . , و  (79الباحث اعتمادًا على ملحق ) المصدر:

 بيانات غير منشورة.
 

%( من أجمالي  2262ة الطليعة بالمرتبة الثانية حيث بلغت نسبة الوفيات فيها)يجاءت ناح     
الوفيات بسبب األمراض وذلك انخفاض سكانها مقارنة بسكان مركز القضاء ،كذلك يتسم سكانها 

يفي الذي يمتاز بانخفاض المستوى الحضاري والتعليمي و المعاشي ، فضال عن قلة بالطابع الر 
الخدمات الصحية المقدمة للسكان فال يوجد سوى مركز صحي واحد في مركز الناحية وأغلب 
المناطق الريفية ال يوجد فيها مركز صحي وتعاني من شحة المياه الصالحة للشرب، أضافه إلى 

 مالح تؤثر سلبًا على عمل القلب.دة نسبة الدهون  و األنوعية الغذاء فأن زيا
%( من أجمالي  6068أما ناحية اإلبراهيمية فأنها جاءت بالمرتبة الثالثة وبنسبة بلغت )    

الوفيات بسبب األمراض ، ويعود ذلك إلى أنها تتميز بطبيعتها الريفية التي تتسم بقلة الخدمات 
وبلدية ، وكذلك انخفاض المستوى المعاشي لسكانها مما  المقدمة للسكان من صحية وتعليمية



، وفيات األطفال  وبخاصةالوفيات عدم أعطاء األهمية لتسجيل و سلبًا على حياة السكان،  يظهر
وللوقوف على التوزيع الجغرافي للوفيات بسبب األمراض في منطقة الدراسة حسب نوع المرض ، 

دات اإلدارية ، فقد جاءت أمراض جهاز الدوران والدم فأنها تتوزع توزيعًا غير منتظم في الوح
%( من أجمالي الوفيات 0464( وفاة وشكلت نسبه )21بالمرتبة األولى وبلغ حجم الوفيات بينها )

بسبب األمراض ، وتعتبر أمراض جهاز الدوران سببًا رئيسًا للوفاة ، حيث يندرج ضمنها مجموعة 
 ضلة القلب وضغط الدم وعجز القلبحتشاء عألدماغية و مراض الجلطة القلبية وامن األمراض كأ

حسب الوحدات اإلدارية فقد سجل مركز قضاء القاسم نسبه  ةولكن هذه النسبة تكون متباين، 
هذا المرض،بينما جاءت ناحية الطليعة بالمرتبة الثانية بنسبة %( من أجمالي وفيات 160)
(562). 

 وفياتال%( من أجمالي 268بة الثالثة بنسبة بلغت )بالمرت جاءت ناحية اإلبراهيمية أما     
هذا المرض ، ويعود ارتفاع نسبة أمراض جهاز الدوران في مركز قضاء القاسم وذلك النه  بسبب
الحياة ونوع  فضاًل عن أسلوبسكاني ، اكتظاظأغلب خصائص المدن الحضرية من يتسم ب

التي تتطلب  الكتابيةث تؤثر بعض المهن العمل والمهنة وخاصه المهن اإلدارية والتعليمية ، حي
، أما (0)بأمراض القلب. لإلصابةالجلوس المستمر وقلة الحركة من العوامل التي تهيأ الفرصة 

من  قللانخفاض حجم السكان مقارنة بمركز القضاء  فانلناحيتي الطليعة واإلبراهيمية  بالنسبة
 .األمراضعوامل الضغط في بروز هذه 

المؤدية للوفاة ، حيث بلغ حجم  األمراضض الشيخوخة بالمرتبة الثانية من بين جاءت أمراو      
%( من أجمالي الوفيات بسبب األمراض، وتتباين 0561وفاة وشكلت نسبة ) (24الوفيات بينها )

%( من أجمالي وفيات 160قضاء نسبه )السجل مركز  نسبة توزيعها بين الوحدات اإلدارية ، فقد
%( على 660 و 464سجلت ناحيتي الطليعة واإلبراهيمية نسب بلغت ) هذا المرض ، بينما

، ويعود ارتفاع نسبة هذا المرض وذلك لسهولة التشخيص وعدم البحث عن األسباب رتيب الت
الثانوية المسببة للوفاة، أضافه لقلة الخدمات المقدمة للسكان ،فضال عن سوء وسائل وطرق النقل 

ة ــــــــاض المستوى التعليمي والتوعية البيئيـنخفواتشفى ، وأهميتها في نقل المريض للمس
 ة.ـــــــوالصحي

                                                           

)غير االنتقالية( في محافظة البصرة ،  ةمط الجغرافي لبعض األمراض المزمنامال صالح الكعبي ، الن (0)
 .019،ص0999جامعة البصرة، ،  اآلداب، كلية ه ورااطروحة دكت



 و0062بينما جاءت األمراض السرطانية والجهاز التنفسي بالمرتبة الثالثة وبنسب بلغت )     
من أجمالي الوفيات بسبب األمراض ، حيث تباين نسب هذه األمراض  رتيب( على الت0062%

مالي الوفيات بسبب إج%( من 562ة ، فقد سجل مركز قضاء القاسم نسبة )بين الوحدات اإلداري
%( على 669و 268األمراض السرطانية ، بينما سلت ناحيتي الطليعة واإلبراهيمية نسب بلغت )

%( من أجمالي 566من المرض نفسه، بينما سجلت ناحية اإلبراهيمية أعلى نسبة بلغت ) رتيبالت
%(، 261التنفسي، وجاءت ناحية الطليعة بالمرتبة الثانية بنسبه ) الوفيات بسبب أمراض الجهاز

 %( من أجمالي وفيات المرض نفسه،265جاء مركز القضاء بالمرتبة الثالثة وبنسبه )و 
%( من أجمالي الوفيات 00وبنسبه ) ةض الجهاز الهضمي بالمرتبة الرابعبينما جاء أمرا     

مما يؤثر  األغذيةى زيادة نسبة الدهون في الكثير من بسبب األمراض ، ويعود ذلك االرتفاع إل
صالحية الكثير من المواد المعلبة  انتهاءعن  ذلك سلبًا على اعضاء الجهاز الهضمي ، فضالً 

 اتالوحد بينهذه النسب  ت، وتباينواللبان والمشروبات الغازية ، أضافه لسوء الحفظ والتخزين
جمالي الوفيات بسبب إ%( من 464) ةولى وبنسبأل، جاء مركز القضاء بالمرتبة ااإلدارية

 رتيب%( على الت062 و 566األمراض، بينما سجلت كل من ناحيتي الطليعة واإلبراهيمية نسبه )
وكما موضح ، ًا ــــــــزيعها إداري، بينما جاءت بقية األمراض بنسب متباينة من حيث أهميتها وتو 

 (.02) ةفي خريط

 حوادثالوفيات بسبب ال :ثانياً 
ُتعد الحوادث السبب الثاني للوفيات في منطقة الدراسة من بعد األمراض حيث بلغ عدد      

%( من أجمالي الوفيات في منطقة 0862( وفاة  وبنسبة بلغت )901الوفيات بسبب الحوادث )
 ميات مختلفة، أالالدراسة، وأن الحوادث المسببة للوفاة كثيرة ومتنوعة وتندرج تحت عناوين ومس

بالتقسيمات الرئيسية للوفاة ومنها حوادث السير والطلق الناري والحرق والغرق  ىأن الباحث أكتف
والصعق الكهربائي والخنق والقتل بالة حادة ، ولكن بعض أنواع الحوادث قليلة التأثير فقد درجت 

 تحت مسمى الحوادث األخرى.
وذلك الن أسباب الحوادث تذكر  ن الوفيات بسبب الحوادث تتصف بعدم الدقة والوضوحإ     

 االطالعأو من خالل الدراسة الميدانية و  بصورة عامة مثل حوادث السير تسجل حادث دهس
على سجالت مكاتب تسجيل الوفيات يذكر فيها الوفاة بسبب الحوادث )سلمت الجثة لذويها 

 حسب قرار القاضي المرقم كذا وبدون ذكر نوع الحادث وسبب الوفاة(.
 



 (02)خريطة 
 حسب الوحدات اإلداريةبالتوزيع النسبي للوفيات بسبب األمراض 

 6102ونوع المرض في قضاء القاسم لسنة

 
 (45جدول )بيانات الباحث باالعتماد المصدر : 

 



( والشكل 52أما من حيث األهمية النسبية للحوادث فمن خالل تحليل معطيات جدول )     
،  للحوادث المسببة للوفاة مختلفة ومتباينة في قضاء القاسم( فقد تبين أن األهمية النسبية 60)

%( من أجمالي الوفيات بسبب الحوادث ، 62فقد جاءت حوادث السير بالمرتبة األولى وبنسبة )
ويرجع ارتفاع نسبة حوادث السير إلى رداءة تخطيط وتصميم الطرق وكذلك زيادة أعداد 

انفتاح الحدود أمام مختلف السلع المستوردة وذلك بسبب  6112المركبات وخصوصًا بعد عام 
غياب الجانب الرقابي عليها، فضال عن عدم قدرة الشوارع  فضال عنومنها تجارة السيارات، 

على استيعاب هذه األعداد من السيارات ، فضال عن امتداد أغلب المناطق السكنية والمدارس 
 08لذي ال يمتلك أجازة سوق ودون سن )مع امتداد الطرق وغياب القانون وعدم محاسبة السائق ا

سنة(، وتعتبر حوادث السير من المشاكل التي تواجه المجتمعات المتقدمة والنامية وذلك لما لها 
التي  ةبالممتلكات وفي النكبات والمعانامن أثار اقتصادية واجتماعي لما تسببه من أضرار 

اد الوحدات السكنية بالقرب من الطرق متدفضال عن اعندما تفقد احد أفرادها، تعانيها األسر 
ليست  الرئيسةأو لقرب المدارس بالقرب من تلك الطرق ، فضاًل عن رداءة هذه الشوارع  الرئيسة

السائق  يفاجئيالحظ أن أغلبها تعاني من تكسرات وعيوب متعددة قد  إذبالمستوى المطلوب ، 
م حدوث الحادث واليمكن أن نغفل عن ومن ث السيطرةبها خاصة أثناء الليل مما يؤدي إلى فقدن 

 التقلبات المناخية وأثرها في ارتفاع نسبة هذه الحوادث.
 (52جدول )

 (6102-0991التوزيع العددي والنسبي للوفيات بسبب الحوادث في قضاء القاسم للمدة )
 النسبة % عدد الوفيات الحوادث

 32 319 حوادث السير
 75,5 765 الطلق الناري

 75,3 725 الحرق
 74,9 726 الغرق
 2,9 26 الخنق

 74,3 739 الصعق الكهربائي
 2,9 26 القتل بالة حادة

 6,4 55 أخرى
 711 971 المجموع

 دائرة صحة بابل,مستشفى الحلة التعليمي العام,الطب العدلي,بيانات غير منشورة. المصدر :
 
 



 ( 60شكل )
 (6102 -0991لقاسم للمده )التوزيع النسبي للوفيات بسبب الحوادث في قضاء ا

 
 .(46الباحث اعتمادًا على بيانات جدول )المصدر :

 
%( من أجمالي الوفيات 0864جاءت حوادث الطلق الناري بالمرتبة الثانية وبنسبة بلغت )    

بسبب الحوادث، ويعود ذلك إلى ما يعانيه العراق ومنطقة الدراسة من عدم االستقرار األمني 
والسنوات التي تلتها زادت نسبة حوادث القتل وذلك  6112خصوصًا بعد سنة  وانفالت القانون

بسبب التصفية الجسدية لألشخاص الذين كانوا مسؤولين في النظام السابق فضال عن المشاكل 
أن  إذ، السابقمن ذوي األشخاص الذين قتلوا في ظل النظام  بالثأرالعشائرية وعمليات األخذ 
 سبة الوفيات بسبب الطلق الناري.هذه األحداث زادت من ن

%( من أجمالي الوفيات بسبب 0466وجاءت حوادث الحرق بالمرتبة الثالثة وبنسبة بلغت )     
الحوادث،  ويعود ذلك إلى االستعمال غير األمن من قبل األشخاص لوسائل الطبخ والتدفئة 

 بهذا السببة وفيات اإلناث ن نسبا  و ،  المختلفة التي يستعمل النفط أو أحد مشتقاته كوقود لها
أكثر من نسبة وفيات الذكور وذلك الن اإلناث أكثر تعامل من الذكور مع هذه الوسائل بسبب 
طول مدة بقائهن بالمنزل، وقد تحدث الحروق نتيجة استخدام الشموع والفانوس ألضاءه ليال 

المولدات  عدم فيها استخدامنتيجة النقطاع التيار الكهربائي وخصوصًا في المناطق الريفية التي ين
خزن النفط و مشتقاته في البيوت فأنها تسبب حوادث الحرق التي تؤدي  فضال عنالكهربائية ، 

 إلى وفاة بعض األشخاص. 
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 حوادث السير
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 الصعق الكهربائية

 القتل بالة حادة

 أخرى



%( من أجمالي الوفيات بسبب 0569جاءت حوادث الغرق بالمرتبة الرابعة وبنسبة بلغت )    
نطقة الدراسة تعد عامل مساعد على حدوث هذا الحوادث ، حيث أن وجود الموارد المائية في م

 األبيخر و و وعالج والبازول ةبوعيالجر  و العماديةهي ) ع من الوفاة ومن هذه المواردالنو 
تفرعاتها، ويحدث هذا النوع من الوفاة خصوصًا في فصل الصيف عندما  فضاًل عن الحيدري(

بعض األشخاص للغرق نتيجة عدم السكان إلى األنهار للتخلص من حرارة الجو فيعرض  يلجئ
في مختلف  عمالهارب من الموارد المائية وأستإتقان السباحة أو تحدث الوفاة نتيجة السكن بالق

 المجاالت.
%( من أجمالي 0566جاءت حوادث الصعق الكهربائي بالمرتبة الخامسة وبنسبة بلغت )    

ماطورات الماء ريد والتدفئة و ستخدام وسائل التبالوفيات بسبب الحوادث ويرجع ذلك إلى ا
والمبردات والمولدات الكهربائية ، وكذلك يحدث هذا النوع من الوفاة نتيجة التعدي على الخطوط 
الرئيسة إليصال الكهرباء إلى المنازل من عدة خطوط ومن مختلف المناطق نتيجة لكثرة انقطاع 

 الكهرباء وضعف الشبكات الكهربائية.
يع الوفيات بسبب الحوادث وحسب الجنس فمن خالل تحليل معطيات جدول أما بالنسبة لتوز      
( فقد تبين لنا أن وفيات الذكور بسبب الحوادث تتفوق على وفيات اإلناث في 66( والشكل )51)

%( من أجمالي الوفيات بسبب الحوادث، بينما بلغت نسبة  4666منطقة الدراسة  وبنسبة بلغت )
جمالي الوفيات بسبب الحوادث، وأن وفيات الذكور تتفوق وفيات %( من أ5168وفيات اإلناث )

 فضال عناإلناث في جميع أنواع الحوادث ماعدا حوادث الحرق  والتي كانت بنسبة عالية جدًا، 
 حوادث الخنق.

أما بالنسبة لتوزيع الوفيات بسبب الحوادث حسب الفئات العمرية فمن خالل تحليل معطيات      
سنة( 25-04( فقد تبين لنا أن الفئة العمرية الوسطى )فئة البالغين 62ل )( والشك58جدول )

%( من أجمالي الوفيات بسبب 5968احتلت المركز األول لهذا النوع من الوفيات وبنسبة بلغت )
الحوادث، ويعود ذلك إلى أن هذه الفئة تمتاز بالعمل والنشاط والحركة ومزاولة األعمال الخطرة 

كبيرًا، أضافه إلى انتقالهم لمسافات طويلة سعيًا وراء العمل مما يجعلهم أكثر  التي تتطلب جهداً 
عرضه للحوادث المختلفة السيما حوادث السير، فضال عن أن هذه الفئة هي الفئة األكثر قدرة 

 على حمل السالح في وقت الحرب وغيره.



 ( 51جدول )
 (6102-0991جنس في قضاء القاسم للمدة)التوزيع العددي والنسبي للوفيات بسبب الحوادث وحسب ال

 النسبة % المجموع النسبة % اإلناث النسبة % الذكور الحوادث
 62 619 0161 91 0662 006 حوادث السير
 0864 029 162 29 0169 99 الطلق الناري

 0466 028 0062 012 269 24 الحرق
 0569 022 569 54 01 90 الغرق
 269 22 662 60 062 04 الخنق

 0566 069 260 44 860 15 الصعق الكهربائي
 269 22 061 02 666 61 القتل بالة حادة

 265 48 266 69 266 69 رىخأ
 011 901 5168 524 4666 514 المجموع

 دائرة صحة بابل, مستشفى الحلة التعليمي العام, الطب العدلي , بيانات غير منشورة. -المصدر:
 (37ملحق ) -

 (66شكل )
 (6102-0991العددي والنسبي للوفيات بسبب الحوادث وحسب الجنس في قضاء القاسم للمدة) التوزيع 

 
 .(41الباحث اعتمادًا على بيانات جدول ) المصدر:
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 ( 58جدول )
 (6102-0991التوزيع النسبي للوفيات بسبب الحوادث حسب الفئات العمرية في قضاء القاسم للمدة )

 الحوادث
 الفئات العمرية

السن أقل من  صغار
 سنة05

-04البالغين)
 (سنة25

سنة 24كبار السن)
 فأكثر(

 المجموع

 011 6162 5168 6569 حوادث السير
 011 0166 4568 68 الطلق الناري

 011 0261 5461 5162 الحرق
 011 05 5168 2866 الغرق
 011 0964 5166 2262 الخنق

 011 6160 5069 20 الصعق الكهربائي
 011 0262 2269 0964 دةالقتل بالة حا

 011 6560 2162 862 أخرى
 011 6165 5968 6968 المجموع

 .(34الباحث اعتمادًا على بيانات ملحق )المصدر:
 ( 62شكل )

 (6102-0991التوزيع النسبي للوفيات بسبب الحوادث حسب الفئات العمرية في قضاء القاسم للمدة)

 
 (.45ل )المصدر:الباحث اعتمادًا على بيانات جدو
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%( من أحمالي 6968سنة( وبنسبة بلغت)05جاءت بعدها فئة صغار السن )بعمر أقل من    
ويعود ذلك إلى أن أفراد هذه الفئة أغلبهم طالب مدارس وكذلك  الوفيات بسبب الحوادث،

 يمارسون األعمال في األسواق كباعة متجولين.
حوادث لم تسجل اتجاهًا زمنيًا منتظمًا في أما من حيث االتجاه الزمني فأن الوفيات بسبب ال     

( وقد أتضح ذلك من خالل تحليل معطيات جدول 6102-0991حدوثها خالل الفترة من )
( أن الوفيات بسبب الحوادث ال تخضع في ارتفاعها وانخفاضها لما تخضع 65( والشكل )59)

انخفاض ارتفاع و اعتبرت الحد الفاصل بين  6112له الوفيات بسبب األمراض أال أن سنة 
نسبة بلغت  6112الوفيات بسبب الحوادث فقد شكلت الوفيات بسبب الحوادث قبل سنة 

%( من أجمالي الوفيات بسبب الحوادث ويعود ذلك إلى الحياة البسيطة التي تفتقر لكل 0861)
 وسائل الراحة أضافه لوضع األمني المستقر وسيادة القانون .

 (6102-0991يات بسبب الحوادث في قضاء القاسم للمدة )( التوزيع النسبي للوف59)جدول
 المجموع أخرى القتل بالة حادة الكهربائيالصعق الخنق الغرق الحرق الطلق الناري حادث سير السنوات
7991 2.2 1.6 - 7.5 3.5 7.6 - 2.4 7.6 
7995 3.4 - 5.1 5.7 - 3.2 3.5 - 2.7 
7999 4.2 7.5 6.6 - - 3.2 3.1 7.1 3.9 
3111 4.2 7.3 3.3 2.1 5.6 - 5.6 - 3.5 
3117 5.2 3.4 5.7 5.7 77.7 7.6 - 5.3 4.7 
3113 7.9 1.6 1.9 9.6 - 2.5 5.6 6.5 4.4 
3112 6.1 75.5 5.7 71.2 72.5 1.5 79.4 71.2 9.5 
3114 5.7 71.7 1.3 6.6 5.2 6.3 5.2 6.9 1.5 
3115 5.1 77.4 5.5 5.7 5.2 5.5 5.6 5.6 1.5 
3116 1.3 4.3 5.1 5.7 77.7 9.2 5.2 73.1 1.4 
3111 6.3 5.2 6.5 2.1 5.6 77.6 5.2 5.3 1.1 
3115 4.5 1.1 77.6 77.7 76.6 1.5 5.6 6.9 5.5 
3119 9.7 5.9 1.3 5.7 3.5 1.5 3.1 6.9 1.2 
3171 1.1 5.4 1.3 6.6 - 6.9 5.6 5.6 6.6 
3177 5.6 1.1 7.4 1.4 5.6 6.3 5.2 5.3 6.5 
3173 6.1 1.1 5.3 4.4 3.5 1.5 5.6 6.9 6.2 
3172 1.1 6.5 2.6 6.6 5.6 5.5 5.6 5.3 6.4 

 (35عمل الباحث اعتمادًا على بيانات ملحق ) -المصدر:



 (6102-0991( التوزيع النسبي للوفيات بسبب الحوادث في قضاء القاسم للمدة )65شكل )

 
 .(49الباحث اعتمادًا على بيانات جدول) :المصدر
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 أخرى قتل بالة حادة الصعق الكربائي الخنق الغرق الحرق طلق ناري حادث سير



 

 

جمالي الوفيات إ%( من 8062)6112بينما بلغت نسبة الوفيات بسبب الحوادث بعد عام      
بسبب الحوادث ، حيث أن نسبة الوفيات بسبب الحوادث متباينة ولم تأخذ نمط زمنيًا منتظمًا 

جمالي إ%( من 968أعلى نسبة للوفيات و بلغت)6112خالل سنوات الدراسة ،فقد سجل عام 
جمالي الوفيات إ%( من 864وبنسبة بلغت ) 6111حوادث وجاء من بعده عام الوفيات بسبب ال

بسبب الحوادث ويعود ذلك إلى تدهور الوضع األمني بسبب االحتالل االمريكي للعراق وغياب 
رهاب كمنطقة جرف الصخر سلطة القانون وقرب محافظة بابل من المناطق الحاضنة لإل

جمالي الوفيات إ%( من 062وبلغت )0991سجلت في عام المسيب، بينما أدنى نسبة و  ةواللطيفي
بسبب الدراسة، وكذلك أيضًا أن االتجاه الزمني للوفيات بسبب نوع الحادث لم يؤخذ اتجاهًا زمنيًا 

جمالي إ%(من 960فقد بلغ )6119منتظمًا، فحوادث السير سجلت أعلى ارتفاع لها في عام 
%(،أما حوادث 069فقد بلغ)6116سجل في عام  بينما أدنى مستوى له الوفيات للحادث نفسه،

%( من أجمالي 0464وبنسبة بلغت) 6112الطلق الناري فأنها سجلت أعلى ارتفاع لها في عام 
دث نفسه، وهكذا بالنسبة للوفيات بسبب نوع الحادث الواحد فأنها لم تسجل اتجاهًا زمنيًا واالح

ولكنها 6112ات الدراسة التي سبقت عام واضحًا فأنها ترتفع مرة وتنخفض مرة أخرى خالل سنو 
 امتازت باالرتفاع الكبير بعد ذلك العام وبنسب متفاوتة. 

( 41أما بالنسبة لتباين الفصلي للوفيات بسبب الحوادث فمن خالل تحليل معطيات جدول )    
 ( فقد تبين أن نسبة الوفيات بسبب الحوادث ترتفع في فصل الشتاء ، وقد64والشكل البياني )

جمالي الوفيات بسبب الحوادث إ%( من 6862جاء هذا الفصل بالمرتبة األولى وبنسبة بلغت )
%( من 6261وجاء بعده فصل الصيف بالمرتبة الثانية من حيث األهمية النسبية وبنسبة بلغت )

جمالي الوفيات بسبب الحوادث، بينما جاء فصلي الربيع والخريف بالمرتبة الثالثة والرابعة من إ
جمالي الوفيات بسبب إمن  رتيب%( على الت6169 و 6560األهمية النسبية وبنسبة بلغت ) حيث

 الحوادث .
أما بالنسبة لتباين الوفيات بسبب الحوادث حسب نوع الحادث وحسب فصول السنة فمن خالل 

( فقد تبين أن حوادث السير والحرق والصعق الكهربائي قد سجلت 64( والشكل )41جدول )
من  رتيب( على الت6265 و 5062 و 2862لها في فصل الشتاء حيث بلغت ) أعلى نسبة

ن تساقط األمطار إلى الظروف المناخية لهذا الفصل فأجمالي وفيات الفصل نفسه، ويعود ذلك إ
والخروج عن سيطرة السائق ومن  االنزالقأثار سلبية على حركة المركبات مما يعرضها إلى  له

 . ع مركبة أخرى فيذهب ضحيتها عدد مناألبرياءثم انقالبها أو تصادمها م



 

 

 (41جدول )
 (6102 -0991التوزيع النسبي للوفيات بسبب الحوادث حسب فصول السنة في قضاء القاسم للمدة )

 المجموع فصل الخريف فصل الصيف فصل الربيع فصل الشتاء الحوادث
 011 0962 0861 6265 2862 حوادث السير
 011 0161 0162 2262 2461 الطلق الناري

 011 6068 0466 6061 5062 الحرق
 011 0960 2664 05 565 الغرق
 011 5061 0965 64 0269 الخنق

 011 6464 6462 6664 6265 الصعق الكهربائي
 011 6666 6168 2162 0965 القتل بالة حادة

 011 2661 2668 09 0464 أخرى
 011 6169 6261 6560 6862 المجموع

 .(32الباحث اعتمادًا على بيانات ملحق )المصدر :
 

 (64شكل)
 (6102-0991حسب فصول السنة في قضاء القاسم للمدة)بالتوزيع النسبي للوفيات بسبب الحوادث 

 
 .(51الباحث اعتمادًا على بيانات جدول)المصدر:
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، عن هبوب بعض العواصف والضباب التي تؤدي إلى انعدام الرؤيا لبضع أمتار  فضالً     
أضافه إلى انخفاض درجات الحرارة مما يزيد من استخدام وسائل التدفئة المختلفة والطبخ التي 

ارتفاع نسبة الرطوبة في  فضال عنا يزيد من حوادث الحرق، يستخدم فيها النفط ومشتقاته مم
 .الجو والتي تكون عاماًل مساعدًا لتوصيل التيار الكهربائي الذي ضحيتها الكثير من األبرياء

أما بالنسبة لحوادث الطلق الناري فقد سجلت أعلى نسبة لها في فصل الربيع حيث بلغت     
جمالي وفيات الفصل نفسه،ويعود ذلك إلى تدهور الوضع األمني بسبب إ%( من 2262)

االحتالل االمريكي للعراق كان في هذا الفصل فقد تعرض الكثير من السكان للقتل بالطلق الناري 
 . االمنية وبعده الحرب لسوء األوضاعخالل الحرب 

أما بالنسبة للحوادث الغرق فقد أمتاز فصل الصيف بارتفاع  نسبة هذا الحادث مقارنًة مع     
جمالي وفيات الفصل نفسه، ويعود ذلك إ%( من 2664الفصول األخرى فقد شكل نسبة بلغت )

ارة ، مما يدفع الكثير من السكان إلى الظروف المناخية القاسية التي تمتاز بارتفاع درجات الحر 
اللجوء إلى المسطحات المائية لغرض االستحمام للتخفيف من شدة الحر وذلك يزيد من تعرض 

 بعض األفراد إلى الغرق وخصوصًا أولئك الذين ال يجيدون السباحة ومنهم صغار السن.
من خالل تحليل أما بالنسبة لتوزيع الوفيات بسبب الحوادث حسب الوحدات اإلدارية ف    

( فقد تبين أن هنالك تباينًا واضحًا بين الوحدات اإلدارية  01( وخريطة )40معطيات جدول )
للوفيات بسبب الحوادث ، حيث أحتل مركز قضاء القاسم المرتبة األولى من حيث األهمية 

جمالي الوفيات بسبب إ%( من 5966النسبية للوفيات بسبب الحوادث فقد شكل نسبة بلغت)
حوادث لمنطقة الدراسة، ويعود ذلك الن مركزًا للعمل  بدوائر الدولة وارتفاع عدد السكان مما ال

يزيد من كثرة التعرض للحوادث، كما أن تسجيل الوفيات بسبب الحوادث و إصدار شهادة الوفاة 
 نإفالسهو اإلهمال و  فضاًل عنمستشفى القاسم العام ،  للمتوفين بسبب الحوادث ال يتم أال من

نماو المتوفي ال يذكر  إقامةمحل  يسجل ضمن مركز القضاء مما جعله يحتل المركز األول في  ا 
تسجيل الوفيات بسبب الحوادث، بينما جاءت ناحية اإلبراهيمية بالمرتبة الثانية من حيث األهمية 

جمالي الوفيات بسبب الحوادث ، إ%( من 2164النسبية للوفيات بسبب الحوادث وبنسبة بلغت )
يعود ذلك إلى مرور الطريق العام الرابط بين المحافظات الوسطى والجنوبية وسط هذه الناحية و 

 الطريق، فضالً  هدارس واألسواق تقع على امتداد هذأضافًه إلى أن أغلب المناطق السكنية والم
ن عن مرور شط الحلة في وسط هذه الناحية أيضًا،بينما جاءت ناحية الطليعة بالمرتبة الثالثة م

جمالي الوفيات إ%( من 6162حيث األهمية النسبية للوفيات بسبب الحوادث وبنسبة بلغت )
 بسبب الحوادث.



 

 

 ( 40جدول)
 6102التوزيع النسبي للوفيات بسبب الحوادث حسب الوحدات اإلدارية ونوع الحادث في قضاء القاسم لسنة 

 الحوادث
 الوحدات اإلدارية

 المجموع
 اإلبراهيميةناحية  الطليعة ناحية مركز قضاء القاسم

 31.7 5.5 2.4 75.3 حوادث السير
 75.6 7.1 5.1 77.9 الطلق الناري

 5.5 7.1 5.7 7.1 الحرق
 75.2 5.7 7.1 5.5 الغرق
 2.4 7.1 _ 7.1 الخنق

 75.6 5.4 5.7 5.7 الصعق الكهربائي
 2.4 7.1 _ 7.1 القتل بالة حادة

 5.7 7.1 _ 2.4 أخرى
 711 21.5 31.2 49.3 المجموع

 الباحث اعتمادًا على:دائرة صحة بابل, مستشفى الحلة التعليمي العام , الطب العدلي,بيانات غير منشورة. :المصدر
 
أما بالنسبة لتوزيع الوفيات بسبب الحوادث حسب نوع الحادث والوحدة اإلدارية فقد تبين من     

سير والطلق الناري النسبة األكبر من ( فقد احتلت حوادث ال40خالل تحليل معطيات جدول)
%( على التوالي 0069 -0466الوفيات بسبب الحوادث في مركز قضاء القاسم وبنسبة بلغت )

 الكبير جمالي الوفيات بسبب الحوادث لمركز القضاء، ويعود ذلك االرتفاع إلى حجم السكانإمن 
طرق قديمة وذات ممر واحد، وارتفاع أعداد المركبات وعدم كفاءة الطرق لالستيعاب كونها 

 جازاتإفضال عن عدم االهتمام بها وصيانتها وعدم محاسبة سائقي المركبات الذين ال يملكون 
 6112تردي األوضاع األمنية بعد عام  عن فضاللقيادة المركبة، السوق ودون السن القانوني 

وقات ية في مختلف األواستغالل غياب القانون مما دفع بعض األفراد إلى رمي العيارات النار 
بينما احتلت حوادث الحرق والطلق الناري النسبة األكبر من حيث الوفيات بسبب ،  والمناسبات

جمالي وفيات إ%( على التوالي من 461 – 4،0الحوادث في ناحية الطليعة وبنسبة بلغت )
بعدهم عن حوادث الناحية، ويعود ذلك ارتفاع حجم سكان الريف في هذه الناحية، أضافه إلى 

 مركز الناحية ويمتازون باستخدامهم الوسائل البدائية القديمة لغرق التدفئة والطبخ.
بينما احتلت حوادث الصعق الكهربائي والسير النسبة األكبر من الوفيات بسبب الحوادث في   

 جمالي وفيات حوادث الناحية،إ( على التوالي من 864 –0160ناحية اإلبراهيمية وبنسبة بلغت )
نطقة وهكذا بالنسبة لبقية الحوادث فأنها سجلت نسبًا متفاوتة في جميع الوحدات اإلدارية لم

 (01) ةالدراسة، وكما موضح في خريط



 

 

 ( 01) ةخريط
 حسب الوحدات اإلدارية ونوع الحادثبسبب الحوادث التوزيع النسبي للوفيات 
 .6102في قضاء القاسم لسنة  

 
 .(57ى بيانات جدول )المصدر : الباحث أعتمادًا عل

 
 



 

 

 المبحث الثاني
 بعض الخصائص االجتماعية واالقتصادية للمتوفي

ُتعد العوامل االقتصادية واالجتماعية من العوامل المحددة للظروف الصحة والمرض ، وذلك     
يؤثر تأثيرًا كبيرًا على الحالة الصحية وانتشار  للسكانالن الوضع االقتصادي واالجتماعي 

، حيث يؤثر الفقر وانخفاض المستوى التعليمي والمعاشي وما يتبعه من نقص في  األمراض
التغذية وافتقار المسكن للشروط الصحية التي تساعد على انتشار األمراض زيادة معدل 

أن دراسة العوامل االقتصادية واالجتماعية ومدى تأثيرها على الوفيات في منطقة و ( 0)الوفيات.
البعض منها لتوضيح أعدادها ونسبها المئوية ومعرفة مدى تباينها بين  اوليتم تنالدراسة فسوف 

 الوحدات اإلدارية.

 التعليمأواًل: 
يعد انخفاض المستوى التعليمي عامال مساهما في التأثير على انتشار األمراض في البيئة      

 المؤسسات وعلى مدى اتساع السيطرة عليها . فضال عن تأثيره  على مدى تعاون الناس مع
الصحية في اتخاذ ما يلزم لرفع المستوى الصحي في المجتمع . وبالضرورة كلما ارتفع المستوى 
التعليمي والثقافي في المجتمع ارتفع  المستوى الصحي لذلك المجتمع ، وازداد تعاونه مع 

 (6)الصحية التخاذ خطوات ايجابيه للسيطرة على األمراض أو الحد من انتشارها. المؤسسات

( فقد تبين 62( والشكل )46أما بالنسبة لمنطقة الدراسة فمن خالل تحليل معطيات جدول )     
ارتفعت نسب الوفيات لدى األشخاص األميين أكثر  إذأن للتعليم أثر على تباين الوفيات فيها ، 

وجاءت بعدهم فئة  .%( من أجمالي وفيات مجتمع العينة 0269من غيرهم فقد بلغت نسبتهم )
%( من أجمالي 0665شخاص الذين لديهم تحصيل دراسي يقرأ ويكتب أو ابتدائي بنسبة )األ

وفيات مجتمع العينة ، بينما بلغت أقل نسبة لدى األشخاص الذين يحصلون على تحصيل 
%( من أجمالي وفيات مجتمع العينة ، وذلك 266دراسي جامعة فما فوق حيث بلغت نسبتهم )

صفتها الريفية و ابتعادها عن عملية األخذ بالجانب التعليمي والثقافي ألنه منطقة الدراسة تتسم ب
 .السكان بالعمل وترك التعليم الكثير من وانخراط

                                                           

،  اآلداب، رسالة ماجستير ، كلية  ةدرن الرئوي في محافظة البصر سها وليد مصطفى ، االبعاد الجغرافية لمرض الت (0)
 .91،ص6119جامعة البصرة، 

، دار شــموع الثقافــة للطباعــة  0محســن عبــد الصــاحب المظفــر ، الجغرافيــة الطبيــة محتــوى ومــنهج وتحلــيالت مكانيــه ،ط (6)
 . 051، ص 6116والنشر ، الجماهيرية العربية الليبية ، 



 

 

 ( 46جدول )
 بحسب التوزيع النسبي والبيئي للمتوفين وفقًا للتحصيل الدراسي و 

 6104الوحدات اإلدارية في قضاء القاسم لسنة 
المستوى 
 الدراسي

 ناحية اإلبراهيمية حية الطليعةنا مركز القضاء
 المجموع %ريف %حضر %ريف %حضر %ريف %حضر

 0269 261 169 261 065 560 268 أمي
 0665 069 162 669 060 669 261 ابتدائية
 162 169 060 660 162 164 661 متوسطة
 462 164 168 065 160 164 661 إعدادية
 266 166 162 161 160 162 062 جامعه
 5465 264 561 0168 261 862 0668 موعالمج

 .3176\2\31, المحور الخامس , االستبانةالدراسة الميدانية , استمارة :  الباحث اعتمادًا على المصدر:
 

 (62شكل )
 بحسب التوزيع النسبي والبيئي للمتوفين وفقًا للتحصيل الدراسي و  

 6104الوحدات اإلدارية في قضاء القاسم لسنة 

 
 . (53بيانات جدول )ى الباحث اعتمادًا عل: المصدر
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 جامعة اعدادية متوسطة أبتدائية أمي

 ناحية اإلبراهيمية ناحية الطليعة مركز قضاء القاسم



 

 

أما بالنسبة لتباين وفيات األميين حسب الوحدات اإلدارية ، فقد جاء مركز قضاء القاسم     
%( من أجمالي وفيات مجتمع العينة ، ويعود ذلك إلى ارتفاع نسبة 169بالمرتبة األولى وبنسبة)

البلدية ،أضافه النخفاض المستوى المعاشي األحياء العشوائية والتي تقع خارج حدود الخدمات 
لكثير من العوائل مما يدفعهم ال جبار أبنائهم للتسرب من المدارس أو تركها ، وجاء بعده ناحيتي 

من أجمالي  رتيب%( على الت269 -460الطليعة واإلبراهيمية بالمرتبة الثانية والثالثة وبنسبة)
ع الريفي لتلك الناحيتين ، فضال عن انخفاض أعداد وفيات مجتمع العينة ، ويعود ذلك إلى الطاب

المدارس فيهما  كما ونوعا وكذلك ينخفض بهما نسبة السكان في التعليم كونها مناطق يزداد فيها 
 العمل بالزراعة وبعد المدارس عن مناطق سكناهم.

 المهنةثانيًا: 
ويتضح ذلك من خالل نوع تعد المهنة من العوامل المؤثرة في حجم الوفيات وتباينها ،      

شاقًا ومرهقًا على صحة اإلنسان وصحته ، وأما أن يكون إداريًا يولد  العمل المهنة ، أما أن يكون
ببعض األمراض  اإلصابةجهدًا فكريًا وضغطًا نفسيًا بسبب التوتر وأجواء المنافسة وما ينتج عنه 

الكثير من ًا مما يؤدي لإلصابة بوخاصة أمراض القلب وضغط الدم ،أو قد يكون جوه العمل ملوث
تحدد دخل األسرة والبيئة المادية التي يعيش بها  المهنة، أضافه إلى أن  ةاألمراض ومنها التنفسي

 (0)العامل وأسرته .

( فقد أتضح هناك 61( والشكل )42أما بالنسبة لمنطقة الدراسة فمن خالل معطيات جدول ) 
قد جاءت من بمهنة كاسب بالمرتبة األولى وسجلت تباين في حجم الوفيات حسب المهنة ، ف

%( من أجمالي وفيات مجتمع العينة، ويعود ذلك إلى القلق النفسي والتوتر 0560نسبة بلغت )
العصبي لألشخاص القادرين على العمل ولم يحصلوا عليه أضافه النخفاض المستوى المعاشي 

الخدمات وخاصة الصحية ،  أو هم لهم مما يسبب ضعف القدرة على حصولهم على الكثير من 
سنة( أو ربات بيوت، تلتها مهنة الموظفين 24من كبار في السن وتجاوزت أعمارهم )

%( من أجمالي وفيات مجتمع العينة ، ويعود ذلك الرتفاع نسبة الوفيات 0068وبنسبة)
تقاعدين لألشخاص الذين يعملون في مراكز الجيش والشرطة ، بينما أدنى نسبة سجلت لمهنة الم

 %( من أجمالي وفيات مجتمع العينة.661حيث سجلت)
 

                                                           

 .008،ص0989، مطبوعات جامعة األمارات العربية المتحدة ،  0واخرون ، المجتمع العربي، طأحسان عباس ( 0)



 

 

 ( 42جدول )
والوحدة اإلدارية في  سنة فأثر( 04)ضمن العمر للمتوفين حسب المهنة والبيئي التوزيع النسبي

 6104قضاء القاسم لسنة 

 نوع المهنة
 ناحية اإلبراهيمية ناحية الطليعة مركز القضاء

 %يفر  %حضر %ريف %حضر %ريف %حضر
 062 060 069 161 668 560 موظف
 166 165 161 _ 162 061 متقاعد
 661 060 664 060 068 461 كاسب
 665 161 565 162 661 166 مزارع
 162 161 062 169 161 069 ال يعمل
 264 561 0168 261 862 0668 المجموع

 3176\4\31, الخامسبيان, المحور الدراسة الميدانية , استمارة االستالمصدر عمل الباحث اعتمادا على
 
 

 ( 61شكل )
 6104التوزيع النسبي للمتوفين حسب المهنة والوحدة اإلدارية في قضاء القاسم لسنة 

 
 . (52بيانات جدول ) الباحث اعتمادًا على : المصدر
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أما من حيث تباين نسبة وفيات األشخاص من هم بمهنة كاسب حسب الوحدات اإلدارية      
%( من أجمالي مجتمع العينة، 164اء مركز قضاء القاسم بالمرتبة األولى وبنسبة بلغت)فقد ج

%( 461ويعود ذلك الرتفاع نسبة سكانه قياسًا بالوحدات اإلدارية األخرى وبلغت نسبة الحضر )
%( من أجمالي مجتمع العينة، ويعود ذلك الرتفاع نسبة سكان 068بينما بلغت نسبة الريف )

نسبة سكان الريف ، فيوجد نسبة كبيرة من السكان بدون عمل أو يبحث عن  الحضر فيه عن
عمل أو يمارسون أعمال بسيطة وذات دخل قليل ال يوفر لهم الخدمات التي يحتاجونها ، بينما 

%( 260و  264جاءت كل من ناحية الطليعة واإلبراهيمية بالمرتبة الثانية والثالثة وبنسبة بلغت)
%( على 661 و 665بلغت نسبة الريف لكل منهما ) إذالي مجتمع العينة ، من أجم ترتيبعلى ال

،ويعود ذلك الرتفاع نسبة سكان  رتيب%( على الت060و 060بينما بلغت نسبة الحضر ) رتيبالت
سجلت نسبة المتوفين  إذالريف على نسبة سكان الحضر مما يمارس سكانهما مهنة الزراعة ، 

 رتيب%( على الت260 و 561نسبة مركز القضاء ، فقد بلغت ) بمهنة الزراعة فيهما أعلى من
 من أجمالي مجتمع العينة.

 ة الحالة الزواجيثالثًا: 
ذات أهمية واضحة في تباين نسب الوفيات بين األشخاص وذلك تبعًا  ةتعد الحالة الزواجي    

ن معدالت الوفيات تكو  إذالمطلقين ، ب بين كل من العزاب والمتزوجين واألرامل و الختالف النس
 .الزواجية األخرى  من بقية الفئات أعلىكلى الجنسين بين المتزوجين من 

( فقد تبين 68( وشكل )45أما بالنسبة لمنطقة الدراسة فمن خالل تحليل معطيات جدول )    
ارتفعت نسبة الوفيات بين المتزوجين  إذهناك تباين في نسب الوفيات حسب الحالة الزواجية ، 

ا نسبة وفيات %( من وفيات مجتمع العينة ، وتلته5069من الفئات األخرى فقد بلغت )أكثر 
 .( من وفيات مجتمع العينة %6264بنسبة ) األرامل

دارية في قضاء القاسم التوزيع النسبي للمتوفين حسب الحالة الزواجية والوحدات اإل (45جدول )
 6104لسنة 

 الحالة الزواجية
 ناحية اإلبراهيمية ة الطليعةناحي مركز قضاء القاسم

 المجموع %
 ريف% %حضر %ريف %حضر %ريف %حضر

 47.9 1.5 2.5 77.5 3.4 5.6 77.7 متزوج
 71.9 7.4 7.3 4.5 1.9 4 5.9 أعزب
 2.2 _ 1.1 1.1 1.5 1.5 1.9 مطلق
 32.5 4.5 7.4 5.3 3.7 4.1 5.6 أرمل

 77.5 1.1 7.4 3.7 1.1 2.7 2.5 )*(دون سن الزواج
 .2316\4\11المصدر :الباحث اعتماداً علىالدراسة الميدانية , استمارةاالستبانة, المحور الخامس       
 سنة فأقل 12يقصد بهم ضمن العمر  -(*)      



 

 

 ( 68شكل)
 6104حسب الحالة الزواجية والوحدات اإلدارية في قضاء القاسم لسنة بالتوزيع النسبي للمتوفين 

 
 .(54بيانات جدول ) تمادًا علىالباحث اع: المصدر 

 
( من وفيات مجتمع العينة ، %0169بالمرتبة الثالثة وبنسبة ) العزاببينما جاءت وفيات      

%( من 262( وجاء بعدها المطلقون بنسبة )0064وتلتها وفيات منهم دون سن الزواج وبنسبه )
السائد الذي يتفق مع انخفاض وفيات مجتمع العينة، وهذا النمط ال ينطبق مع االتجاه العالمي 

نسبة الوفيات لدى األشخاص المتزوجين وذلك لما يتمتعون به من صحة جيدة وحاله نفسية 
أن  إذعن القلق والتوتر العصبي والتفكير ، بينما واقعنا يظهر عكس ذلك  بعيدةمستقرة 

وى المعاشي لديهم المتزوجين هم من يعانون حاالت القلق والتفكير والتوتر وذلك النخفاض المست
تتدهور فوتقع على عاتقهم أعالة أسرهم مما يضطرون لممارسة األعمال الشاقة والمنهكة جسديًا 

 باألمراض. لإلصابةالحالة الصحية لديهم حيث يكونون عرضة 
أما بالنسبة لتوزيع وفيات الحالة الزواج حسب الوحدات اإلدارية فقد أتضح من خالل جدول     
%( من 0261جاء مركز قضاء القاسم بالمرتبة األولى وبنسبة ) إذتباين واضح ( أن هناك 45)

%( من وفيات 0566وفيات مجتمع العينة ، وتلتها ناحية الطليعة بالمرتبة الثانية وبنسبة بلغت )
%( من وفيات 0060مجتمع العينة، بينما جاءت ناحية اإلبراهيمية بالمرتبة الثالثة وبنسبة بلغت )

تسم به نة ،ويعود ذلك إلى الطابع الريفي وارتفاع مستوى األمية بين السكان الذي تمجتمع العي
يشجع على الزواج المبكر ، حيث تشكل ظاهرة الزواج المبكر خطرًا  منطقة الدراسة والذي بدوره

أقل من )بالغًا على المواليد الجدد الذين تضعهن )األطفال المتزوجات( وغالبًا ما يكون وزنهم 
ألم الصغيرة وعدم خبرتها في كيفية التعامل مع ا، بسبب عدم اكتمال نمو جسم  (لو غرامكي664
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 دون سن الزواج مطلق أرمل متزوج أعزب

 ناحية اإلبراهيمية ناحية الطليعة مركز القضاء



 

 

فضاًل صًا في مرحلة الوالدة ، حالتها الصحية أثناء فترة الحمل مما يعرض حياتها للخطر خصو 
انخفاض المستوى المعاشي مما يدفعهم للعمل في بيئات خطره وأن نسبة حصولهم على  عن

النقي تكون قليلة وأن مساكنهم ال توفر لهم الحماية الكافية من الظروف المناخية الطعام والماء 
عن األوضاع األمنية غير المستقرة في البلد  القاسية ومن األرجح تكون مكتظة بالسكان ، فضالً 

والحصول على الراتب لتحسين وضعهم المعاشي فعهم اللتحاق بالوحدات العسكرية مما تد
 دليل على ذلك . العامةمن صور على الطرقات  ديشاهالمنخفض وما 

ستخلص مما تقدم في هذا الفصل عن وجود بعض النواقص في ذكر سبب الوفاة في ي    
السجالت الحيوية الخاصة بالوفيات، فضال عن تعدد وتنوع تسمية الحالة المرضية المسببة 

على وفيات اإلناث وكذلك  للوفاة، كما كشفت الدراسة في هذا الفصل عن تفوق وفيات الذكور
 تفوق الوفيات بسبب األمراض على الوفيات بسبب الحوادث.

وقد بينت أيضًا أن أمراض جهاز الدوران والشيخوخة واألمراض السرطانية والجهاز العصبي    
قد تصدرت على األنواع األخرى المسببة للوفاة، كما أظهرت الدراسة أن فصل الشتاء جاء 

للوفيات بسبب الحوادث مقارنة مع فصول السنة األخرى ،وكل هذا ينطبق مع بالمرتبة األولى 
 فريضة البحث.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 الفصل الرابع 
املتغريات املؤثرة يف معدل الوفيات لقضاء 

 القاسم 
 

 املبحث األول 
املتغريات الطبيعية والبشرية املؤثرة يف  

 لقضاء القاسم  معدل الوفيات
 

 املبحث الثاني 
عالقة بني معدل الوفيات واملتغريات املؤثرة ال

 فيها



 

 

 المبحث األول
 المؤثرة في معدل الوفيات لقضاء القاسم  ة والبشريةيالمتغيرات الطبيع

 عناصر المناخاواًل: 
يعد المناخ من العوامل الطبيعة المؤثرة في  صحة اإلنسان ومن ثم وفاته ، وذلك ألنه 

وثيقة بين عدد الوفيات وحالة الجو ، فالكثير من  ةلإلحصاءات العالمية أثبتت وجود صا
ن للمناخ أثر غير مباشر على صحة اإلنسان ا  و   (0)األمراض هي نتاج لظروف جوية معينة.

ألن الكثير من األمراض تنتقل عن طريق الحشرات التي يرتبط تكاثرها وتطورها بالظروف 
 جات الحرارة فقط ، وذلك ألنها ُتعد أحداقتصرت دراسة العوامل الطبيعة على در و  (6)المناخية.

عناصر المناخ الرتباطها الوثيق ببقية عناصر المناخ ، فهي تؤثر تأثيرًا مباشرًا على نشاط  أهم
 (2)اإلنسان وصحة ولباسه ومسكنه وغذائه ، كما تؤثر على معظم عناصر المناخ األخرى.

 درجات الحرارة -
مام الباحثين في دراسة التبدالت المناخية وأثرها في شهد مطلع القرن العشرين تزايد اهت     

الصحة العامة وفي انتشار األمراض ومن ثم ارتفاع معدالت الوفيات ، وقد اعتمد الباحثون على 
البيانات التي تنشرها دوائر اإلحصاء في الصحة والمرض وتشير بعض الدراسات المهتمة بهذه 

ألنه درجة  حرارة  (5)الشتاء وهبوطها في فصل الصيف.العالقة إلى زيادة عدد الوفيات في فصل 
(، وأن المصدر الرئيسي لتزويد جسم اإلنسان بالحرارة هو ما 21جسم اإلنسان ثابتة هي ) م 

يتناوله من الطعام ، وأن جسم اإلنسان يحافظ على مستوى حرارته عن طريق التعرق ودورة الدم 
ألوعية الدموية تتقلص وتكون بعيدة عن السطح ، فعندما تنخفض درجات الحرارة شتاًء فأن ا

ما صيفًا عندما ترتفع نوعًا  ألى حرارته ويكون لون الجلد باهتالخارجي للجسم كي تحافظ ع
درجات الحرارة فأن األوعية الدموية تتضخم ويأخذ الجلد لونًا محمرًا ، وذلك ألنه الدم يحمل 

مكن من فقدانها ،وكذلك يفقد الجسم جزء من الحرارة إلى األجزاء الخارجية من الجسم حتى يت
 (4)حرارة عن طريق التعرق وتبخره في األوقات التي ترتفع فيها حرارة الجو.

                                                           

 .009مصدر سابق، ص علي حسن موسى،(0)
 .028-021فتحي عبد العزيز أبو راضي، مصدر سابق، ص (6)
 .10نعمان شحادة، مصدر سابق ،ص (2)
 .52أزهار جابر مراد الحسناوي، مصدر سابق ، ص (5)
 .021-069عبد المجيد فايد، جغرافية المناخ والنبات، دار النهضة العربية، بدون سنة طبع، صيوسف  (4)



 

 

إذ يمكن لتقلبات الطقس أن تخلف أثار وخيمة على صحة اإلنسان ، حيث تسبب درجات     
حة الصدرية الوفاة كأمراض الذب الحرارة القصوى المنخفضة في حدوث أمراض قد تؤدي إلى

أمراض تصلب الشرايين،أما ارتفاع درجات الحرارة المبكرة في فصل التاجي و أمراض الشريان و 
الصيف في بعض مناطق العالم األخرى يسبب في ارتفاع عدد الوفيات ويفسر ذلك صعوبة 

 (0)التكيف المرضى والمسنين من العجائز والشيوخ لمثل هذه النوبات الحرارية.
الحرارة من أكثر العناصر المناخية تأثيرًا على اإلنسان إذ أن الوفيات المرتبطة  تعد درجات     

بالفرق بين درجات الحرارة غير االعتيادية والمعدل العام  محكومةبارتفاع درجات الحرارة تكون 
خصوصًا في بداية الصيف عندما ال يكون الناس معتادين على درجات الحرارة  الحرارةلدرجة 
فقد  (6)هذا يرتفع معدل الوفيات في األيام الحارة بين المتقدمين في العمر والصغار جدًا.العالية ل

بسبب موجة 0922( حالة وفاة في شهر تموز لسنة 2111سجلت والية النيوس األمريكية )
 ( 2)الحرارة خالل هذا الشهر أكثر من المعدل ألشهر تموز للسنوات السابقة.

معينة يعتمد عليها في ظهوره و شدته ، لذا أن األمراض تباينت  وأن لكل مرض درجة حرارة    
أصابتها لإلنسان مابين شهور السنة ، وذلك ألنه درجات الحرارة تؤثر على اإلصابة باألمراض 
وفقًا لنوع الناقل المرضي ومدى تأقلمه لتغيرات درجات الحرارة ، إذ أن بعضها يقاوم انخفاض 

اعها ، بينما يقاوم بعضها األخر ارتفاع درجات الحرارة و يتأثر درجات الحرارة ويتأثر بارتف
بانخفاضها ، وكذلك يؤثر طول المدة الزمنية التي يستغرقها االنخفاض أو االرتفاع ، حيث هناك 
بعض األمراض تنشط مع طول المدة الزمنية النخفاض درجات الحرارة كالزكام ، واألنفلونزا ، 

ض درجات الحرارة خسائر بشرية كبيرة عبر التاريخ كموت أعداد والروماتزم، وقد سبب انخفا
 (241)جندي عاد منهم  (641111)المكونة من  0802هائلة من جنود حملة نابليون عام 

ألف جندي من اإلصابة بعضة  (04111)جندي فقط بحالة جيدة ، وكذلك عالج األلمان حوالي 
 (5)في روسيا . البرد في الحرب العالمية الثانية أثناء عملهم

                                                           

 .51أزهار ابر مراد الحسناوي، مصر سابق، ص (0)
م الحسناوي وأحمد حامد عليوي وغازي فيصل عطشان، التحليل المكاني للوفيات المسجلة في ظجواد كا (6)

، مجلة البحوث (6991-6114مدة)(سنة لل04-4محافظة المثنى لألعمار )
 .22،ص6100،لسنة04العددالجغرافية،

 .15،ص6111،دار الميسرة للنشر والتوزيع، عمان، 0عبد علي الخفاف وكاظم ثعبان، المناخ واإلنسان، ط (2)
 .90علي أحمد غانم ، مصدر سابق ،ص( 5)



 

 

أما بالنسبة لمنطقة الدراسة فأن درجات الحرارة تبدأ باالنخفاض بعد شهر تشرين الثاني إذ     
( وذلك لحركة الشمس الظاهرية نحو مدار الجدي ، حتى يصل مقدار اإلشعاع 08تبلغ ) م 

اللهما الشمسي أقل معدل له في شهري كانون األول والثاني فقد سجلت أدنى درجات الحرارة خ
( عل0161 –م  0664بلغت ) ،ويكون هذا االنخفاض سببًا في انتشار األمراض رتيب ى التم 

ون هذه العلل وخاصة أن فايروسات البرد واالنفلونزا تتكاثرجيدًا في الجو البارد ،لذلك تك
البرودة تكون هناك أمراض كثيرة األنتشار  فضاًل عن، يرًا في فصل الشتاءواألمراض منتشرة كث

في فصل الشتاء نتيجة التجمع المزدحم للناس داخل المباني والمساكن أثناء أيام الشتاء الباردة 
وتجمعات األطفال في المدارس مما يسهل عملية انتشار الفايروسات الخاصة بتلك األمراض بين 

  (0).وخاصة لألسر المجموعة في بيت واحد الناس
)فئة األطفال( وكبار السن )الشيخوخة(  ومنها  تنتشر هذه عنده فئتي األعمار الصغيرة    

اإلسهال الشديد الذي يسبب الجفاف لديهم وكذلك التهاب الرئوي الحاد ، أما كبار السن فأنهم 
قلة الوعي  فضاًل عنالمناعة لديهم ، هذا يصابون بأمراض كثيرة ومنها األنفلونزا وغيرها لقلة 

لوفيات ومدى تأثرها بدرجات الحرارة ، كما يالحظ الثقافي الصحي فيها ، وللوقوف على حجم ا
فق انخفاض درجات الحرارة أمراض مختلفة ومنهاالزكام اكما ير ،  (69( وشكل )44في جدول )

والنزالت الشعبية، وكذلك تؤثر درجات الحرارة على نمو وانتشار أنواع الجراثيم التي األمراض 
واسطة بعوض األنوفلس الذي يتغذى على دم وينتقل هذا المرض ب()(،مرض المالريا)ومنها 

 (6)اإلنسان عن طريق اللسع.
أن لدرجات الحرارة أثر في زيادة نسبة الوفيات  وذلك نتيجة لألمراض التي تتهيج بالحرارة أو     

البرودة وهي بصورة عامة أمراض الجهاز التنفسي والقلب والشرايين وخصوصًا أمراض تصلب 
القلب واألمراض التي تؤثر على الجهاز العصبي ، وأمراض الجهاز  الشرايين واحتشاء عضلة

                                                           

 .19-22عبد علي الخفاف وكاظم ثعبان، مصدر سابق، ص (0)
()هو مرض فيروسي ينتشر في المناطق التي توجد فيها المستنقعات والمياه الراكدة التي تتكون بعد  : المالريا

هطول األمطار أو نتيجة استخدام مياه الري في الزراعة. ينظر سالم هاتف الجبوري ، المناخ التطبيقي ، مصدر 
 . 669سابق ، ص

مناخ في التباين المكاني لإلصابة بمرض المالريا سعاد عبد المحسن الشمري ،دور السالم هاتف الجبوري و  (6)
( مجلة األستاذ ، كلية التربية أبن رشد ، جامعة بغداد ، 6116 – 0916في المنطقة الجنوبية من العراق للمدة )

 .642، ص6119، 90العدد 



 

 

كما أن ارتفاع درجات  (0)،والقتلالتنفسي المزمنة ، وحتى السرطان وداء البول السكري والحوادث 
أن الحرارة العالية يسبب  فضاًل عنالشمس ، ضربة الحرارة يؤدي إلى اإلصابة بأمراض 

سم اإلنسان  مما يؤدي إلى انعدام التعرق ، فيبدأ الجسم بفقدان اضطراب الجهاز المنظم لحرارة ج
، وهذا يسبب  (%91 -81)رطوبة نسبية تقارب  ن طريق الزفير ، ويكون الزفير ذاالحرارة ع

انهيار جسمي  وربما يعقبه الموت ، الن ارتفاع درجة الحرارة في الجسم تسبب حدوث اختالل 
 (6).الدماغ  مائي مما يسبب تلف  خاليا

 ( 44جدول )
 (6102-0991السنة في قضاء القاسم للمدة )أشهر التوزيع النسبي للوفيات حسب 

 النسبة % عدد الوفيات معد درجات الحرارة الشهري م   ألشهر السنة
 0666 489 0161 كانون الثاني

 864 502 0260 شباط
 8 290 0168 اذار

 568 626 6264 نيسان
 164 224 6962 مايس
 260 699 22 انحزير 
 0064 425 2562 تموز
 0665 214 2569 اب

 461 612 2066 ايلول
 562 661 6260 تشرين االول
 260 699 0861 تشرين الثاني
 0662 201 0664 كانون االول

 011 5885 6261 المجموع
 :الباحث اعتمادًا على : المصدر

 بيانات غير منشورة. . دائرة صحة بابل ومكاتب تسجيل الوفيات في قضاء القاسم -
 .الهيأة العامة لألنواء الجوية والرصد الزلزالي , قسم المناخ , محطة الحلة , بيانات غير منشورة -

 

                                                           

 .12عبد علي الخفاف وكاظم ثعبان، مصدر سابق، ص (0)
 .624سالم هاتف الجبوري، مصدر سابق، ص (6)



 

 

 ( 69شكل )
 ألشهر السنة التوزيع النسبي للوفيات حسب تأثرها بدرجات الحرارة

 (6102-0991في قضاء القاسم للمدة )

 
 .(55جدول ) بياناتالباحث اعتمادًا على : المصدر 

 
أما بالنسبة للدراسة الميدانية فقد أثبتت أثر درجات الحرارة في زيادة نسبة الوفيات في منطقة     

( أتضح لنا أن انخفاض درجات الحرارة خالل أشهر الشتاء 42الدراسة  ، فمن خالل جدول )
%( من 6868ذات أثر كبير في ارتفاع نسبة الوفيات ، فقد بلغت نسبة الوفيات في فصل)

حيث تباينت هذه النسبة مابين الوحدات اإلدارية حيث سجل مركز .جمالي مجتمع العينة إ
جمالي مجتمع العينة ، وجاءت بعده ناحية الطليعة  إ%( من 0664القضاء أعلى نسبة بلغت )

%( من أجمالي 569%( ، بينما أدنى نسبة سجلت في ناحية اإلبراهيمية فقد بلغت )0169بنسبه )
العينة ، ويعود ذلك إلى اختالف نسبة مجتمع العينة ،أما بقية األشهر فقد تباينت في  مجتمع
 . (08)ة ها على نسبة الوفيات كما في خريطتأثير 

 (42جدول )
 6104السنة والوحدات اإلدارية في قضاء القاسم لسنة فصول التوزيع النسبي للوفيات حسب  

 ناحية اإلبراهيمية ناحية الطليعة مركز قضاء القاسم ياتنسبة الوف معدل درجات الحرارة السنةفصول 
 5.4 71.9 73.5 35.5 73.7 فصل الشتاء
 1.7 6.7 71.7 32.4 32.1 فصل الربيع

 5.4 6.5 74 35.9 24 فصل الصيف
 5.7 6.9 71.7 33.7 35 فصل الخريف

 .3176\4\71المحور الرابع , الدراسة الميدانية , استمارة االستبيان ,  الباحث اعتمادًا على: المصدر
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 ( 08) ةخريط
 6104في قضاء القاسم لسنة  والوحدات اإلدارية السنة حسب فصولالتوزيع النسبي للوفيات 

 
 . (56جدول )بيانات على  اأعتمادالمصدر : الباحث 

 
 
 
 



 

 

 ثانيًا: المتغيرات البشرية
الت الوفيات وفقًا للظروف أن للمتغيرات البشرية أثر على صحة اإلنسان ، حيث تتباين معد

االجتماعية واالقتصادية والصحية وغيرها من العوامل األخرى ، وما تحتويه هذه الظروف من 
متغيرات مثل مستوى التعليم والمستوى المعاشي )الدخل( والمهنة والخدمات الصحية وغيرها من 

دالت الوفيات وتباينها من الخدمات األخرى ومحل االقامة ، إذ تساعد هذه العوامل على زيادة مع
المتغيرات على  هذه يتم تناولفي منطقة الدراسة ، وسوف مكان إلى أخر بين الوحدات اإلدارية

 : النحو االتي
 :المستوى التعليمي -0

هم التعليم في رفع المستوى الحضاري للفرد، فالتعليم يساعد على توعية األبوين السيما األم يس 
من خدمات  إستفادةتعليمًا هي األكثر  فاألم األكثر(0)ائية والصحية.في أتباع أفضل الشروط الغذ

األمومة والمراكز الصحية ، وخصوصًا ما له عالقة بالعناية في فترة ما قبل الوالدة ، وأثناء 
يعد انخفاض المستوى التعليمي  إذ(6)اإلنجاب وفي تطعيم األطفال ومعالجة الجفاف لدى األطفال.

( 2)التأثير على انتشار األمراض في البيئة وعلى مدى أتساع السيطرة عليها.عاماًل مساهمًا في 

ان هذا يؤشر بوضوح أن التعليم عمومًا وتعليم األم خصوصًا ، هو من بين أهم العوامل التي 
أن تساعد على إعداد أجيال سليمة للمستقبل ، حيث أظهرت الكثير من الدراسات والبحوث 

لألمهات دورًا فعااًل في وفيات األطفال ، حيث بلغ معدل وفيات  مستوى التعليمي وخصوصالل
التعليمية ال  لتهنا%( من أمهات األطفال المتوفين كن أميات أو ح11األطفال في سوريا أن )

 (5).تتجاوز االبتدائية
أن للتعليم دورًا فعااًل في شتى مجاالت الحياة وتأثيره في المستوى المعاشي و االقتصادي 

لألسرة، وأن للتعليم أثر على عقلية الفرد وخبراته وتجاربه وطموحاته بحيث يجنبه  والصحي
ائية للسكان أن التعليم يؤثر على العادات الغذ ، فضال عن الكثير من المخاطر الصحية

خيارات متعددة في اختيار الغذاء الصحي على العكس من الشخص  فالشخص المتعلم يملك
 ي يلتزم بعادات غذائية متوارثة وغالبًا ما تكون غير صحية.  األمي أو غير المتعلم الذ

                                                           

 .045( عباس فاضل السعدي ،سكان العراق ، مصدر سابق ، ص0)
 . 001-019فوزي عيد سهاونه وموسى عبودة سمحة ، جغرافية السكان ، مصدر سابق ، ص (6)
 .614داليا عبد الجبار شنيشل ، مصدر سابق ،ص ( 2)
 .09، ص6118يا ،منظمة اليونسيف ، دراسة أسباب الوفيات لألطفال دون سن الخمس سنوات في سور  (5)



 

 

(  تبين لنا أن للتعليم أثرعلى تباين 41خالل تحليل معطيات جدول ) ومنمنطقة الدراسة في 
 2065الوفيات فيها ، حيث ارتفعت نسبة األشخاص األميين أكثر من غيرهم فقد بلغت نسبتهم )

ءت بعدهم فئة األشخاص الذين لديهم تحصيل دراسي يقرأ %( من أجمالي  مجتمع العينة ، وجا
%( من أجمالي مجتمع العينة ، بينما بلغت أقل نسبة لدى  6269ويكتب أو ابتدائي بنسبة )

( من 0068األشخاص الذين يحصلون على تحصيل دراسي جامعة فما فوق حيث بلغت نسبتهم )
سم بصفتها الريفية و ابتعادها عن عملية أجمالي مجتمع العينة ، وذلك ألنه منطقة الدراسة تت

 لبعضم .األخذ بالجانب التعليمي والثقافي وانخراط السكان بالعمل وترك التعليم 

 ( 41جدول )
 6104التوزيع النسبي للتحصيل الدراسي حسب الوحدات اإلدارية والبيئة في قضاء القاسم لسنة 

المستوى 
 الدراسي

 اإلبراهيمية ناحية ناحية الطليعة مركز القضاء
 المجموع
حضر %

 %ريف %
حضر
 %ريف %حضر %ريف %

 2065 466 068 462 066 862 962 أمي
 6269 268 060 566 064 462 861 ابتدائية
 0168 062 064 266 161 265 165 متوسطة
 0460 661 161 666 165 666 162 اعدادية 
 0068 060 168 066 164 069 262 ةجامع

 011 0261 469 0265 562 6060 2862 المجموع
 .3176\2\31, المحور األول, االستبانةالدراسة الميدانية , استمارة  باحث اعتمادًا علىال المصدر:

 
أما بالنسبة لتباين التحصيل الدراسي لألميين حسب الوحدات اإلدارية ، فقد جاء مركز قضاء 

ارتفاع  العينة ، ويعود ذلك إلى %( من أجمالي مجتمع0162القاسم بالمرتبة األولى وبنسبة)
النخفاض  فضال عننسبة األحياء العشوائية والتي تقع خارج حدود الخدمات البلدية ،

المستوى المعاشي لكثير من العوائل مما يدفعهم ال جبار أبنائهم للتسرب من المدارس أو 
اعي وارتفاع عدد ارتفاع أعداد المدارس ذات الدوام المزدوج الثالثي والربفضال عن ، تركها

الطالب في الصف الواحد ،فضال عن انخفاض أعداد المدارس في المناطق الريفية التابعة 
 لمركز القضاء .



 

 

على %(261%( )164وجاء بعده ناحيتي  واإلبراهيمية والطليعة بالمرتبة الثانية والثالثة وبنسبة ) 
لريفي لتلك الناحيتين ، فضال عن من أجمالي مجتمع العينة ، ويعود ذلك إلى الطابع ا رتيبالت

انخفاض أعداد المدارس فيهما  كما ونوعا وكذلك ينخفض بهما نسبة السكان في التعليم كونها 
 مناطق يزداد فيها العمل بالزراعة وبعد المدارس عن مناطق سكناهم.

( 09) ( وخريطة41فمن خالل جدول ) أما بالنسبة لتباين المستوى التعليمي حسب البيئة ،     
%( من 29فقد سجلت أعلى نسبة لمستوى األمية في حضر ناحية اإلبراهيمية بلغت ) (61و)

أجمالي مجتمع العينة ، بينما أدنى نسبة سجلت في حضر مركز قضاء القاسم بلغت 
%( من 29، بينما أعلى نسبة سجلت لمستوى األمية في ريف قضاء القاسم بلغت )%(6560)

%( ، ولتعليم 25الطليعة بلغت ) نما أدنى نسبة سجلت في ريف ناحيةأجمالي مجتمع العينة، بي
، وعنده العودة إلى معدل  راد ومدى تأثير األخير على صحتهمدورًا في تحديد مستوى الدخل لألف

الوفيات وتوزيعها حسب الوحدات اإلدارية وحسب البيئة نجد هناك عالقة طرية بين معدل 
ًا مستوى االمية حيث أن كلما ارتفع مستوى األمية ارتفع الوفيات والتحصيل الدراسي خصوص

 معدل الوفيات في قضاء القاسم وبذات في مركز القضاء.
 مستوى الدخل - 3

أن الدخل األعلى يساعد الفرد على الحصول على مستوى عال من الرفاهية سواء من حيث     
وهذا ينعكس على الحالة  (0)يرة.التغذية أو السكن أو العالج بينما ال يتاح ذلك للفئات الفق

وأن لدخل األسرة تأثير كبير على مستواها االقتصادي واالجتماعي في المجتمع ، الصحية للفرد ، 
فهو أهم المؤشرات لقدرة األسرة على شراء حاجياتها ومتطلباتها وتعليم أبنائها وغيرها من األمور 

الفقراء  فالسكانللصحة في البلدان النامية ،  انخفاض مستوى الدخل العدو األكبر دويع الحياتية، 
يمرضون في الغالب أكثر من الميسورين والمستويات العامة لصحتهم و رفاههم أدنى وهم أكثر 
تعرضًا لألمراض وأن مقاومتهم لها أقل ، وفرصة حصولهم على العناية الصحية أضعف 

  التقديراتهم ، وال يلقون نفس الدرجة من متدنية النوعية وال تلبي احتياجمات التي تتوفر لهم والخد
والوقت من جانب األطباء والممرضات وحظهم للشفاء التام من المرض أقل ويموتون مبكرًا و 

 (6)أنهم يزدادون فقرًا نتيجة لوقت العمل الضائع بسبب اعتالل الصحة وكلفة الرعاية الصحية .

                                                           

 .056،ص6100،االكاديميون للنشر والتوزيع ،عمان ،االردن ، 0مفيد ذنون يونس ، اقتصاديات السكان ، ط( 0)
 .440عبد اهلل عطوي ،السكان والتنمية البشرية ، مصدر سابق ، ص (6)



 

 

 ( 09خريطة )
 ان الحضرللسكالتوزيع النسبي للتحصيل الدراسي 

 6104 عامل حسب الوحدات اإلدارية في قضاء القاسم 

 
 . (51جدول )بيانات الباحث اعتمادًا على  المصدر:

 



 

 

 (61خريطة )
التوزيع النسبي للتحصيل الدراسي للسكان الريف  في قضاء القاسم حسب الوحدات اإلدارية لعام 

6104 

 
 (51جدول )بيانات الباحث اعتمادًا على  المصدر :



 

 

من الدول النامية  (مليون نسمة 01)وبسبب الفقر وسوء التغذية يموت كل عام حوالي     
بأمراض معدية وطفيلية يمكن الشفاء منها مثل اإلسهال والحصبة والمالريا والسل ، وأن األمهات 
الالئي يعانين من سوء التغذية ينقلن نواحي النقص إلى أطفالهن ، مما يجعلهم أكثر عرضة 

مستوى الدخل ويتأثر بذلك األشخاص الذين يبلغون  معدل الوفيات يختلف عكسيًا معو (0)للمرض.
فما  (سنة64)سنة بالنسبة للرجال وكذلك على وفيات النساء بعمر من ( 25-64)من العمر 

وقد عرفت األمم المتحدة الفقر بأنه الحرمان من بعض حاجات الحياة األساسية مثل (6)فوق.
 (2)لملبس والتعليم والرعاية الصحية واألمن.الغذاء والمأوى وا

فقد تبين ارتفاع نسبة األسر ( 48أما بالنسبة لمنطقة الدراسة فمن خالل معطيات جدول )      
%( من أجمالي  58سجلت أعلى نسبة بلغت ) إذألف دينار(  411111الذين يقل دخلهم عن )

فأكثر( فقد بلغت 0111111) بلغت أدنى نسبة  لألسر ذات الدخل فقدمجتمع العينة ، 
وهذا يدل على أن النسبة األكبر من سكان منطقة %( من أجمالي مجتمع العينة ، 6168)

 الدراسة يعاني من الحصول على الخدمات الصحية والطبية الالزمة بسبب انخفاض الدخل مما 
هائية في حالة يعيق تماثل هؤالء األشخاص إلى الشفاء بسرعة ، وقد تؤدي إلى الوفاة كمحصله ن

األصابه بأمراض حادة ،حيث أن مستوى الدخل ذات تأثير قوي على الصحة ومستوى الوفاة 
وهذا يتطابق مع التنظير الديموغرافي الذي يشير إلى أن الوفيات تكون مرتفعة في المستويات 

 (5)المعيشية المتدنية للسكان وتنخفض كلما ارتفع المستوى المعاشي لهم.
( 60ى الدخل متساوي في الوحدات اإلدارية التابعة لمنطقة الدراسة خريطة )لم يكن مستو  
بالمرتبة األولى من حيث نسبة األسر ذات الدخل  القاسم قضاء، فقد جاءت مركز ( 66و)

%( من أجمالي مجتمع العينة ، ويعود ذلك الرتفاع نسبة 6161المنخفض وبنسبة وبلغت )
ارتفاع نسبة الموظفين ذوي الدخل  فضال عنالعينة ، السكان مما أدى إلى ارتفاع مجتمع 
 .اليومي   المنخفض من أصحاب العقود واألجر

                                                           

 .054،ص6110ت، بيرو العربية للطباعة والنشر،  ، دار النهضة 0عبد اهلل عطوي ، جغرافية السكان ، ط( 0)
(2)factors Affeting Adult Mortality in india :Analysis of National Family Health survey 

of 1992-1993 on 1999-1998 ,p15. 
 .  042داليا عبد الجبار شنيشل التميمي ، مصدر سابق ، ص( 2)
 . 82فراس البياتي ، مصدر سابق ،ص 5) )



 

 

 ( 48جدول )
 التوزيع النسبي لدخل األسرة الشهري حسب الوحدات اإلدارية والبيئة 

 6104في قضاء القاسم لسنة 

 البيئة الوحدة اإلدارية
 األسرةمستوى دخل 

أكثر من  7111111 -511111 ألف 511111أقل من  
7111111 

 مركز قضاء القاسم
 0162 0066 0268 حضر
 268 265 0169 ريف

 ناحية الطليعة
 162 062 665 حضر
 662 461 860 ريف

 ناحية اإلبراهيمية
 0 069 260 حضر
 666 561 261 ريف

 6168 2066 58 المجموع
 .3176\4\ 71, المحور الثالث  , االستبانة مارةاستالدراسة الميدانية , الباحث اعتمادًا على: المصدر

 
أما أدنى نسبة فقد سجلت في ناحية اإلبراهيمية ألنها ذات نسبة سكانية منخفضة قياسًا     

بمركز القضاء مما يؤدي النخفاض مجتمع العينة ، فضال عن نسبة سكان الريف والذين 
 .يعتمدون على مصدر دخلهم من الزراعة وتربية الحيوانات

أما من حيث التباين البيئي فأن أعلى نسبة لألسر ذوي الدخل المنخفض سجلت في حضر     
%( من أجمالي مجتمع العينة ، أما الريف فأعلى نسبة سجلت في 44ناحية الطليعة بلغت )

%( من أجمالي مجتمع العينة ، ويختلف دخل األفراد 4064ريف مركز قضاء القاسم  فقد بلغت )
، وعند العودة إلى توزيع معدالت الوفيات الخام يظهر  ًا لنوع المهنة التي يزاولونهابعأو األسر ت

ألف إلى مليون وتتركز في ناحية 411التوافق بين معدل الوفيات واألسر ذات الدخل من 
 اإلبراهيمية.

 
 
 



 

 

 ( 60خريطة )
 للحضر التوزيع النسبي لدخل األسرة الشهري حسب الوحدة اإلدارية والبيئة

 6104قضاء القاسم لسنة  في

 
 (55جدول )بيانات الباحث اعتمادًا على المصدر : 

 



 

 

 ( 66خريطة )
 التوزيع النسبي لدخل األسرة الشهري حسب الوحدات اإلدارية والبيئة للريف

 6104في قضاء القاسم لسنة  

 
 (.55جدول )بيانات الباحث اعتمادًا على المصدر : 

 
 



 

 

 :المهنة -2
فيات بين األشخاص ذوي المهن المختلفة تكون متباينة ، حيث أن متوسط أن نسب الو      

( باأللف ، ولكن 018(سنة يبلغ )45-54معدل الوفيات لكل السكان الذين تتراوح أعمارهم بين )
ينخفض معدل الوفيات عن هذا المعدل بين المزارعين وعمال النسيج ورجال الدين ورجال التعليم 

األطباء عنده اإلداريين وعمال المناجم و  ، بينما يرتفع فوق ذاك المعدلوموظف الخدمات العامة 
لمهنة فبعض المهن تحتاج إلى أفراد ا وباعة المفرد والصحفيين، ويعود ذلك االختالف إلى طبيعة

أقوياء ومن غير الممكن أن يمارسها شخص ذو مستوى منخفض من الصحة البدنية ، وبعض 
ودًا شاقة ومستمرة مما تسبب لهم إعياء الشديد خصوصًا أذا المهن تتطلب من ممارسيها جه

رافقتها ظروف مناخية سيئة كالحرارة والرطوبة العالية وارتفاع نسبة الغبار والدقائق الصغيرة في 
الهواء واإلشعاع بينما بعض المهن ال تسمح لممتهنيها ممارسة أسلوب الحياة الطبيعية من 

وقد (0)،ذة مما ينعكس على معدالت وفياتهمة كاألطباء واألساتالوجهة العائلية أو االجتماعي
أظهرت أحدى الدراسات التي أجريت على إنكلترا والواليات المتحدة ،أن الوفيات بلغت حدها 

 (6)األقصى بين أصحاب الفئات المهنية الدنيا.
ات  في منطقة وللوقوف على نوع المهنة ومدى أهميتها النسبية في التأثير على حجم الوفي     

فقد أتضح هناك تباين في  (65( و)62وخريطة ) (49الدراسة فمن خالل معطيات جدول )
األهمية النسبية حسب المهنة ، فقد جاءت من بمهنة كاسب بالمرتبة األولى وسجلت نسبة 

%( من أجمالي مجتمع العينة، فقد يسبب القلق النفسي والتوتر العصبي لألشخاص 61بلغت)
النخفاض المستوى المعاشي لهم مما يسبب  فضال عنيحصلوا عليه  لى العمل ولمالقادرين ع

ضعف القدرة على حصولهم على الكثير من الخدمات وخاصة الصحية ،  أو هم من كبار في 
%( من 6466سنة( أو ربات بيوت، تلتها مهنة المزارع وبنسبة )24السن وتجاوزت أعمارهم )

%( من 0168أدنى نسبة سجلت لمهنة المتقاعدين حيث سجلت)جمالي  مجتمع العينة ، بينما إ
 جمالي مجتمع العينة.إ

 

                                                           

 .056ات السكان ، مصدر سابق ، صمفيد ذنون يونس ، اقتصادي( 0)
 .094يونس حمادي علي ، مصدر سابق ، ص (6)



 

 

 ( 49جدول )
 والبيئة لمهنة حسب والوحدة اإلداريةالتوزيع النسبي ل

 6104في قضاء القاسم لسنة 

 نوع المهنة
 ناحية اإلبراهيمية ناحية الطليعة مركز القضاء

 % المجموع
 %ريف %حضر %ريف %حضر %ريف %حضر

 6662 661 062 262 060 562 9 موظف
 0168 0 165 164 162 660 264 متقاعد
 61 666 068 669 062 462 0260 كاسب
 6466 461 168 861 164 162 069 مزارع
 0561 661 066 0 060 065 8 ال يعمل

 3176\4\31ي , الدراسة الميدانية , استمارة االستبيان, المحور الثان المصدر عمل الباحث اعتمادا على
 

أما من حيث تباين نسبة األشخاص من هم بمهنة كاسب حسب الوحدات اإلدارية  فقد جاء     
%( من أجمالي مجتمع العينة ، ويعود 0861مركز قضاء القاسم بالمرتبة األولى وبنسبة بلغت)

%( بينما 0260ذلك الرتفاع نسبة سكانه قياسًا بالوحدات اإلدارية األخرى وبلغت نسبة الحضر )
%( من أجمالي مجتمع العينة، ويعود ذلك الرتفاع نسبة سكان الحضر 462بلغت نسبة الريف )

أو يبحث عن عمل أو  فيه عن نسبة سكان الريف ، فيوجد نسبة كبيرة من السكان بدون عمل
 . يحتاجونها يمارسون أعمال بسيطة وذات دخل قليل ال يوفر لهم الخدمات التي

% 566ل من ناحية الطليعة واإلبراهيمية بالمرتبة الثانية والثالثة وبنسبة بلغت)بينما جاءت ك    
من أجمالي مجتمع العينة ، حيث بلغت نسبة الريف لكل منهما  رتيب%( على الت561و
،ويعود  رتيبالت%( على 068 و062بينما بلغت نسبة الحضر )رتيب، %( على الت666و669)

ى نسبة سكان الحضر مما يمارس سكانهما مهنة الزراعة ، ذلك الرتفاع نسبة سكان الريف عل
%( من أجمالي مجتمع 0168بينما أدنى نسبة سجلت لألشخاص من هم بمهنة متقاعد بلغت )

العينة ، ولكن هذه النسبة تباينت بين الوحدات اإلدارية والبيئة ، فقد سجل مركز قضاء القاسم 
%( بينما 264سجلت المناطق الحضرية نسبة )%( من أجمالي مجتمع العينة ، إذ 862نسبة )

 .%( من أجمالي مجتمع العينة 660سجلت المناطق الريفية )
 



 

 

 ( 62خريطة )
 والبيئة للحضر لمهنة حسب الوحدات اإلداريةالتوزيع النسبي ل
 6104في قضاء القاسم لسنة  

 
 . (59جدول )بيانات اعتمادًا على  المصدر: الباحث

 



 

 

 ( 65خريطة )
 والبيئة للريف لمهنة حسب الوحدات اإلداريةع النسبي لالتوزي

 6104في قضاء القاسم لسنة 

 
 .(59جدول )بيانات الباحث اعتمادًا على  المصدر:

 
 



 

 

%( من أجمالي مجتمع العينة ، فقد 168بينما أدنى نسبة سجلت في ناحية الطليعة بلغت )   
%( من 164لمناطق الريفية ما نسبة )%( بينما سجلت ا162سجلت المناطق الحضرية ما نسبه )

أجمالي مجتمع العينة ،  فقد تتباين الحالة العملية والمهنة حسب محل اإلقامة للسكان كما 
( ويالحظ عالقة بين الحالة العملية والمهنة ومعدل الوفيات 65)و (62موضح في خريطة )

 (. %6064بلغت )حيث ساهمت بنسبة تفسير 
 : محل اإلقامة-4

المناطق الحضرية تختلف عن المناطق الريفية من نواح كثيرة ، فالمناطق الحضرية عامة أن     
تتمتع بظروف اقتصادية أعلى ومستوى معاشي وتعليمي أفضل مع توفر المياه الصالحة للشرب 
وخدمات الكهرباء وغيرها من الخدمات األخرى ، بينما تعاني المناطق الريفية في كثير من الدول 

والمتقدمة من ضعف في مستوى الخدمات الصحية المقدمة ، فقد أكدت بعض الدراسات النامية 
التي ناقشت توصيل الخدمات الصحية للسكان في المناطق الريفية في الدول الصناعية المتقدمة 

مقارنة بالمناطق الحضرية ني من ضعف مستوى الخدمات الصحية على أن هذه المناطق تعا
قاعدة الن ما تتصف به األحياء الفقيرة داخل المدن من تزاحم سكاني  ولكن هذا ال يكون (0).

وانتشار النفايات وقلة الصرف الصحي للمياه الثقيلة وتلوت مياه الشرب وظروف السكن السيئة 
فأنها أكثر تأثيرًا وخطورة على الصحة من المناطق الريفية ، وأن لنسبة السكان مابين المناطق 

 رًا في تباين معدالت الوفيات .الحضرية والريفية أث
وفيما يخص منطقة الدراسة فأن سكانها يتصف بالصفة الريفية أي أن نسبة سكان الريف     

%( وبلغت نسبة 4066) 6104تمتاز بكبر حجمها حيث بلغت حسب تقديرات السكان لسنة 
ن الوحدات %( من أجمالي مجموع السكان ، وأن هذه النسبة متباينة مابي5868سكان الحضر )

سكان الريف في مركز (،حيث بلغت نسبة 64( وخريطة )21اإلدارية وكما موضح في جدول )
%( من أجمالي مجموع السكان ، بينما بلغت نسبة سكان الحضر 2862) القاسم قضاء

أما بالنسبة لناحيتي الطليعة واإلبراهيمية فقد حدث ,  %( من أجمالي مجموع السكان6060)
سكان الريف تتغلب على نسبة سكان الحضر بنسبة أكثر من نصف ، حيث العكس فأن نسبة 

من أجمالي مجموع السكان ، بينما بلغت نسبة سكان  رتيب%( على الت0266 و 0462بلغت )
 . من أجمالي مجموع السكان رتيب%( على الت569 و 269الحضر )

                                                           

ة في منطقة أحد رفيدة محمد بن مفرح بن شبلي القحطاني ، التنمية المكانية لمراكز الرعاية الصحية األولي( 0)
 .05، ص0995ر ، الجمعية الجغرافية الكويتية ، ربيع األول ،عسي بإقليم



 

 

 ( 21جدول )
 6104لسنة م دارية في قضاء القاسالوحدات اإلالتوزيع النسبي للسكان حسب محل اإلقامة و 

 % المجموع % ريف %حضر الوحدات اإلدارية
 4961 6060 2862 مركز قضاء القاسم

 6161 0265 562 ناحية الطليعة
 0962 0261 469 ناحية اإلبراهيمية

 011 4066 5868 المجموع
وتكنولوجيا المعلومات , مديرية  هاز المركزي لإلحصاءجوزارة التخطيط , ال:  الباحث اعتمادًا على ر:المصد

 .3175إحصاء بابل , دائرة إحصاء الهاشمية, تقديرات السكان لعام 
 

أما بالنسبة لتوزيع معدل الوفيات الخام حسب محل اإلقامة مابين المناطق الحضرية    
(  فقد تبين أن معدل الوفيات في 62( وخريطة )20والمناطق الريفية ، فمن خالل جدول )

( 661( باأللف ، وقد بلغ معدل الوفيات الخام في المناطق الحضرية )666القاسم بلغ )قضاء 
 ( باأللف .665بينما بلغ معدل الوفيات الخام في المناطق الريفية ) .باأللف 

 ( 20جدول )
 6104معدل الوفيات الخام حسب الوحدات اإلدارية والبيئة في قضاء القاسم لسنة 

 معدل الوفيات باأللف عدد السكان في منتصف السنة ةالبيئ الوحدات اإلدارية

 مركز قضاء القاسم
 062 15168 الحضر
 069 51828 الريف

 ناحية الطليعة
 265 8668 الحضر
 266 20191 الريف

 ناحية اإلبراهيمية
 266 00585 الحضر
 662 62584 الريف

 666 092442  المجموع
 :الباحث اعتمادًا علىالمصدر : 

 3176\5\7راسة الميدانية , استمارة االستبيان , المحور األول والرابع , الد -
 وزارة التخطيط , الجهاز المركزي لإلحصاء , مديرية إحصاء بابل , دائرة إحصاء الهاشمية . -

 



 

 

 (64) ةخريط
 6104في قضاء القاسم لسنة  والبيئة التوزيع النسبي والبيئي للسكان حسب الوحدات اإلدارية 

 
 .(61جدول )بيانات الباحث اعتمادًا على  در :مصال
 
 
 



 

 

 (62خريطة )
 6104والبيئة في قضاء القاسم لسنة معدل الوفيات الخام حسب الوحدات اإلدارية 

 
 . (67جدول )بيانات الباحث اعتمادًا على  المصدر:

 
 



 

 

ات في المناطق أما من حيث التباين بين الوحدات اإلدارية والبيئة فقد بلغ أعلى معدل للوفي    
( باأللف ، وأدنى معدل للوفيات في حضر مركز 265الحضرية في حضر ناحية الطليعة بلغ )

( باأللف ، أما المناطق الريفية فقد بلغ أعلى معدل في ريف ناحية 062قضاء القاسم بلغ )
( 069( باأللف ، بينما أدنى معدل للوفيات بلغ في ريف مركز قضاء القاسم )266الطليعة )
 باأللف .

ويعود ذلك التباين ما بين ارتفاع معدل الوفيات في المناطق الريفية ، وانخفاضها في      
المناطق الحضرية ، وذلك بسبب التزاحم السكاني والضغط على الخدمات الصحية مع قلتها، وما 
اء يرافقه من تلوث بسبب انتشار النفايات على األرصفة وفي المساحات الفارغة داخل األحي

السكنية ، أضافه إلى ما تعانيه المناطق الريفية من نقص كبير بمختلف الخدمات ، فضال عن 
انخفاض المستوى التعليمي والمعاشي ، مما يولد تدني المستوى الثقافي لهم مما يؤثر ذلك على 

، ولم يظهر لمحل االقامة عالقة إحصائية وذلك ألن شكل نسبة أقل حالة السكن ودرجة تزاحمه 
 %(.6من )

 حالة السكن ودرجة التزاحم السكاني )معدل األشغال(-5
اكتظاظ األسر في بيوت صغيرة ال تمتلك المقومات الصحية ، وال أن للسكن غير الصحي و      

 اإلصابةتدخلها الشمس وغير مزودة بشبكات الصرف الصحي أو شبكات المياه العذبة ، تسبب 
 يفةنتقل األمراض من الحيوانات األلفاة األشخاص ، أوقد تبمختلف األمراض التي تكون سببًا لو 

في الريف لعدم وجود فصل صحي بين تلك الحيوانات وأماكن السكن للبشر  المدجنةبالمدن أو 
وأن لنوعية السكن أهمية واضحة على الواقع الصحي في ( 0)في حاالت كثيرة من الدول النامية.
وأن مؤشر المسكن الجيد الذي  (6)لتي تقيس أحوال السكان.المجتمع ، وأنها تُعد أحد المؤشرات ا

، وتتحقق كافي والبعيد عن المناطق الملوثةيمتاز بوجود الهواء النظيف والماء النقي والمأوى ال
 صحة األفراد من خالل البيئة السكنية الصالحة.

عيش في كنفها من منظومة البيئة الصحية التي ي يتجزأوتعد الظروف السكنية جزءًا ال      
اإلنسان، لذا فأن مؤشراتها السلبية تؤثر بالضرورة في األوضاع الصحية للسكان ، ومن ثم فهي 
تؤثر في معدالت الوفيات نظر لعالقة االرتباط القوية والمتداخلة بين هذه المتغيرات ، أما في 

                                                           

 .21يد ، الجغرافية البشرية واالقتصادية ،مصدر سابق، صإبراهيم أحمد سع( 0)
 .69،ص6110حسين عبد المجيد رشوان ، السكان من منظور علم االجتماع ، االسكندرية ،  (6)



 

 

عن استيعاب  العراق ومنها منطقة الدراسة  فمازال قطاع السكن يعاني من تخلف شديد وعجز
الزيادة السكانية التي حدثت بمعدالت عالية وانتشار األبنية السكنية غير الصالحة للسكن مثل 
بيوت الطين وغيرها ، واغلبها غير مجهزة بخدمات الماء والكهرباء وخاصة في األرياف ، فقد 

التنمية  أظهرت نتائج مسح األحوال المعيشية في العراق الصادرة عن وزارة التخطيط وكذلك
( 0245606لى أكثر من )إذ وصل إ( 6111لعام)البشرية بأن العجز السكني قد تضاعف 

وحدة سكنية ، وهذا دليل على وجود وضع متردي، فعلى الرغم من تطور أعداد الوحدات السكنية 
في المناطق الحضرية والريفية ، إال أنها ال تواكب الحجم السكاني الهائل واالنشطار العائلي ، 

( أشخاص وهو أقرب إلى 2وأن حساب متوسط عدد أفراد األسرة الواحدة في الوحدة السكنية )
 (0)( ماليين وحدة سكنية لسد العجز الحاصل حاليًا.2الواقع ، لذا فأن العراق يحتاج حوالي إلى )

بية ( أن غال26أما بالنسبة لمنطقة الدراسة فقد اتضح من خالل الدراسة الميدانية وجدول )      
جمالي إ%( من 4665األسر يسكنون في منازل ذات نوعية متوسطة ، حيث بلغت نسبتهم )

مساكن مجتمع العينة، بينما بلغت نسبة األسر التي تسكن في منازل ذات نوعية الجيدة بلغت 
جمالي مساكن مجتمع العينة،ولكن إ%(من 0164%(،بينما وبلغت نسبة السكن الرديء )2160)

ينة مابين الوحدات اإلدارية وما بين المناطق الحضرية والريفية ، حيث بلغت هذه النسبة متبا
جمالي مساكن مجتمع العينة إ%( من 268أعلى نسبة للسكن الرديء في ناحية اإلبراهيمية هي )

جمالي مجتمع العينة ،بينما أدنى نسبة سجلت إ%( من 264، وجاء بعدها مركز القضاء بنسبة )
 جمالي مجتمع العينة.إ%( من 566غت )في ناحية الطليعة بل

أما من حيث التباين البيئي فقد سجلت أعلى نسبة للسكن الرديء للمناطق الحضرية في     
األحياء العشوائية وكذلك األحياء  تزايد%( ويعود ذلك إلى 261حضر مركز القضاء بلغت )

الشمس في أكثر األوقات  الشعبية القديمة التي ال تمتلك المقومات الصحية وال تدخلها أشعة
وغير مزودة بشبكات الصرف الصحي ،أما بالنسبة للمناطق الريفية فقد سجلت أعلى نسبة في 

%( ويعود ذلك لما تعانيه المناطق الريفية من نقص كبير في 466ريف ناحية اإلبراهيمية بلغت ) 
وكما موضح  ث جديدوكون الناحية ذات استحدا مختلف الخدمات ألنها بعيده عن مركز الناحية

 (68( و)61في خريطة )

                                                           

 .51،ص6111وزارة التخطيط ، الجهاز المركزي لإلحصاء وتكنلوجيا المعلومات ، المجموعة اإلحصائية لسنة  (0)



 

 

 ( 26جدول )
 6104في قضاء القاسم لسنة والبيئة التوزيع النسبي والبيئي للنوعية السكن حسب الوحدات اإلدارية

 نوعية السكن
 المجموع ناحية اإلبراهيمية ناحية الطليعة مركز القضاء

 %ريف %حضر % ريف %حضر % ريف %حضر %
 21.7 7.6 2.7 4.4 7.7 3.9 71.1 جيد

 53.4 6.5 7.2 9.7 7.9 74.1 75.6 متوسط
 71.5 5.3 7.6 3.9 7.2 2.5 2.1 رديء

 711 72.6 6 76.6 4.2 37.1 25.5 المجموع
 .3176\4\35الدراسة الميدانية , استمارة االستبيان , المحور الثالث , المصدر عمل الباحث اعتمادًا على

 

سكن فقد اتضح من خالل الدراسة الميدانية أن اغلب األسر تسكن أما بالنسبة لمساحة الم     
%( من أجمالي مساكن مجتمع 2065م( فأكثر وبنسبة بلغت )511في منازل ذات مساحة )

العينة ، ويعود ذلك إلى ارتفاع نسبة سكان الريف وأنهم يسكنون في أراضي ذات ملك زراعي وال 
 – 611بة المساكن التي تتراوح مساحتها بين )يوجد تقيد من حيث مساحة المسكن ، أما نس

%( من أجمالي مجتمع العينة ، أما المساكن التي تقل مساحتها عن 6565م( فقد بلغت )511
%( من أجمالي مجتمع العينة ، على العكس من محافظة التي شكلت 0566م( فقد بلغت )611)

مساكن مجتمع العينة ،بينما  %( من أجمالي22م( نسبة ) 611المساكن ذات المساحة أقل من )
%( ، بينما شكلت المساكن ذات 2165م( نسبة )511- 611شكلت المساكن  ذات المساحة )

 (0)%( .262م فأكثر( نسبة )511المساحة ) 

افتقارها ، ُيعد تدهور البيئة السكنية و  ()أما بالنسبة لدرجة التزاحم السكني )معدل األشغال(    
العوامل التي تساعد على زيادة عدد الوفيات ، إذ أكدت بعض الدراسات لشروط السكن الجيد من 

االزدحام في المنازل وعدم كفاية ات الكثافة العالية و زيادة انتشار األمراض المعدية في المدن ذ
 (6)الخدمات العامة هي من أهم أسباب انتشار األوبئة في العالم.

                                                           

ارة التخطيط ، الجهاز المركزي لإلحصاء ، المسح االجتماعي واالقتصادي لألسر في جمهورية العراق ، وز  (0)
 .19، ص6106العراق ،

( معدل األشغال : هو دليل يستعمل لقياس معدل عدد األفراد في الغرفة الواحدة والمسكن الواحد وفي هذا )
ن داخل الوحدة السكنية ويعد مكتب الدليل يمكن تحديد درجة التزاحم التي تعني عدد األفراد الذين يعيشو

غرفة , \( فرد 7,5اإلحصاء االمريكي أن االزدحام يكون متحققاً بالفعل إذ بلغ معدل األفراد للغرفة الواحدة )
ينظر: سمير غبور , التعريف القضايا وجهات نضر حاجات اإلنسان االساسية في الوطن العربي , ترجمة: عبد 

 . 91, ص7991دة العربية , برنامج األمم المتحدة , الكويت , السالم رضوان , دراسات الوح

 .91سها وليد مصطفى ، مصدر سابق ، ص (6)



 

 

 (  61خريطة )
 والبيئة للحضر السكن حسب الوحدات اإلدارية التوزيع النسبي والبيئي لنوعية

 6104في قضاء القاسم لسنة  

 
 .(63جدول )بيانات الباحث اعتمادًا على  المصدر:

 
 



 

 

 ( 68خريطة )
 والبيئة للريف التوزيع النسبي والبيئي لنوعية السكن حسب الوحدات اإلدارية 

 6104في قضاء القاسم لسنة  

 
 .(63جدول )بيانات ى الباحث اعتمادًا عل المصدر:

 
 



 

 

أن وجود أعداد كبيرة من العائلة في غرفة صغيرة طول اليوم)في األيام الباردة( يؤدي إلى      
مع و إذ توافق سوء التهوية, سوء التهوية ويساعد على خلق أجواء مناسبة لنشوء األمراض 

 (0)وخاصة التنفسية .الرطوبة واد ذلك من احتمال حدوث العدوى لكثير من األمراض الفيروسية 
في فصل الصيف مما (السيما ساعات يومياً 01)عن انقطاع تيار الكهرباء أكثر من  فضالً 

 يساعد على خلق أجواء مناسبة النتشار الحشرات وتفشي األمراض.
( فقد 22وللوقوف على درجة التزاحم السكني في قضاء القاسم  فمن خالل معطيات جدول )     

غرفة ، وهذه ُتعد مرتفعة مقارنة بالمعدل الذي وضعه \( فرد666احم بلغت )اتضح أن درجة التز 
مكتب اإلحصاء األمريكي ، أما من حيث توزيع درجة التزاحم حسب الوحدات اإلدارية إذ تالحظ 

( ، فقد جاء مركز قضاء 69أنها متباينة بين وحدة إدارية وأخرى ، وكما موضح في خريطة )
غرفة ،ويعود ذلك الرتفاع الكثافة السكانية والسكنية مع \( فرد662)القاسم بمعدل أشغال بلغ 

ارتفاع أسعار المنازل مما يجعل أكثر من عائلة تسكن في منزل واحد ، فضال عن صغر مساحة 
،  لكل منهما (660الوحدة السكنية ،  بينما جاء ناحيتي الطليعة واإلبراهيمية بمعدل أشغال )

أنها تتسم بالبساطة وأن اغلب المنازل فيها  فضال عنالريفي ، تمتاز بالطابع وذلك ألنها 
مصنوعة من الطين وخاصة في المناطق والقرى الريفية ، ذلك انخفاض حجم السكان فيها مقارنة 

 بمركز قضاء القاسم. 
 (22جدول )

 6104درجة التزاحم السكني حسب الوحدات اإلدارية والبيئة لسنة في قضاء القاسم  
 درجة التزاحم )معدل األشغال( البيئة درجة التزاحم داريةالوحدة اإل

 3.2 مركز قضاء القاسم
 2.2 الحضر
 7.4 الريف

 3.7 ناحية الطليعة
 7.5 الحضر
 3.2 الريف

 3.7 ناحية اإلبراهيمية
 7.9 الحضر
 3.3 الريف

 3.3 المعدل العام  3.7 المجموع
 .3176\5\72راسة الميدانية , استمارة االستبيان , المحور الثالث , الد:  المصدر عمل الباحث اعتمادًا على

                                                           

 . 99، ص 0986أحمد نجم الدين ، جغرافية سكان العراق ،  (0)



 

 

 ( 69خريطة )
 6104درجة التزاحم السكني حسب الوحدات اإلدارية والبيئة في قضاء القاسم لسنة 

 
 .(62جدول )بيانات الباحث اعتمادًا على المصدر : 



 

 

مابين الحضر والريف ، إذ سجلت  من حيث التوزيع البيئي فقد تباينت درجة التزاحم السكني     
، بينما سجلت غرفة\( فرد262أعلى درجة للتزاحم السكني في حضر مركز قضاء القاسم بنسبه )

غرفة ، أما المناطق الريفية فقد  \( فرد068أدنى درجة تزاحم في حضر ناحية الطليعة بنسبه )
غرفة ، وأدنى نسبة \( فرد662سجلت أعلى درجة للتزاحم السكني في ريف ناحية الطليعة بنسبه )

، وعند العودة إلى العالقة بين معدل  غرفة\( فرد065قضاء القاسم بلغت )سجلت في ريف مركز 
الوفيات وحالة السكن فقد تبين أن كما ارتفع نسبة السكن الرديء ارتفع معدل الوفيات في قضاء 

 القاسم.
 الخدمات الصحية والخدمات األخرى-6

مات الصحية باهتمام كبير وذلك بسبب حاجة اإلنسان المستمرة والمتزايدة لقد حظيت الخد     
لها بعد التطور الذي شهدنه المجتمعات السكانية بعد الثورة الصناعية والذي كان للخدمات 

وقلة مستوى الوفيات بين الطبية أثرًا واسعًا فيه من خالل انخفاض مستوى األمراض بشكل كبير 
عمر ورفع مستوى النشاط البشري بزيادة السيطرة على المعوقات الصحية أمد ال أطالةالسكان و 

وأن المستوى الصحي في أي بلد ما يعكس مستوى التطور  (0).التي تؤثر على نشاطاتهم المختلفة
وخدمة  السريريةفيه ، فزيادة الخدمات الصحية هو إيضاح  لإلمكانيات الطبية المقدمة للعالجات 

حيث تمثل الخدمات الصحية ركنًا أساسيًا من االحتياجات الواجب المرضى بشكل أفضل ، 
 (6)توفيرها للسكان .

أما بالنسبة للعراق فقد تعرضت الحالة الصحية لسكانه  إلى نكسات كبيرة بسبب عقود من       
الحروب والعقوبات االقتصادية واالحتالل ، زادت من سوء الخدمات الصحية والطبية في جميع  

العراق فقد حُرمت المؤسسات العلمية الطبية والمستشفيات والمرافق الصحية من مواكبة  محافظات
التطور العلمي الذي حصل في مجال تطوير المعدات الطبية والفحص السريري ، كما رافق ذلك ظهور 

ا أدى أمراض جديدة سببها تلوث البيئة العراقية نتيجة استعمال أنواع من األسلحة المحرمة دوليًا . مم
إلى انخفاض حاد في الناتج المحلي اإلجمالي السيما في األنفاق العام على الصحة مما أدى إلى تدهور 

قه من وما راف 6112وأن احتالل العراق عام (2)نوعية الخدمات ونقص في األدوية واللوازم.
                                                           

( قسمة نجم عبد هللا منهل , التباين المكاني لوفيات األطفال دون سن الخمس سنوات في محافظة ديالى للمدة 7)
 .611, ص 6174( , رسالة ماجستير , كلية التربية , جامعة ديالى , 6177 -6116من )

 .005ناصر ،وفيات األطفال الرضع في النجف ، مصدر سابق ، ص حسين جعاز (6)
 . 6، ص6119( وزارة الصحة ، منظمة الصحة العالمية ، حقيبة الخدمات الصحية األساسية للعراق ، 2)



 

 

ياه والكهرباء ، فقد تسبب بتدمير البيئة التحتية الذي شملت المرافق الصحية ومنشآت المتداعيات
والصرف الصحي ، ومن ثم استهداف الكوادر الطبية والتي أدت الى تراجع كبير في القدرات 

تفاقم الوضع الصحي والبيئي الى مستويات  فضال عنالفنية لقطاع الصحة البشرية والتمويلية و 
ة لسكانها لذا تُعد الخدمات الصحية من أهم الخدمات التي يجب أن تقدمها الدول ،متدنية جداً 

لمى لها أهمية بالغة في حياة المجتمع على مستوى الحضر والريف ، وأن نظام الخدمات 
والرعاية الصحية في العراق يعاني الكثير من المشاكل التي تقف عقبة أمام تطورها كالحروب 

لطبية التي تعرض لها البلد التي دمرت المستشفيات واألجهزة أضافه إلى قلة الخبرة لدى الطواقم ا
 .الحزبيةوكذلك التفككات السياسية والمحاصصة 

الخدمات الصحية  ، ويتضح ذلك من خالل  قليلةالدراسة ُتعد من المناطق ال أما منطقة    
( ، أما من حيث التوزيع النسبي للمؤسسات الصحية فقد حظيت ناحية الطليعة 25جدول )

الصحية ، وجاء بعدها مركز القضاء %( من أجمالي المؤسسات 5169بالجزء األكبر وبنسبة )
%( من أجمالي المؤسسات الصحية ، ومن ثم ناحية اإلبراهيمية جاءت بنسبة 2068وبنسبة )

 %( من أجمالي المؤسسات الصحية. 6162)
 ( 25جدول )

 والبيئة الوحدات اإلدارية للمؤسسات الصحية حسب النسبيالتوزيع العددي و 
 6104في قضاء القاسم لسنة  

سسات المؤ 
 الصحية

 المجموع ناحية اإلبراهيمية ناحية الطليعة مركز القضاء
 %ريف %حضر % ريف %حضر % ريف %حضر %

 0 _ _ _ _ _ 0 مستشفى حكومي
 _ _ _ _ _ _ _ مستشفى أهلي

 06 2 0 5 0 0 6 مستوصف
 9 6 _ 5 _ 2 _ بيت صحي
 66 4 0 8 0 5 2 المجموع
 011 6668 564 2265 564 0866 0262 النسبة

 : الباحث اعتمادا على: المصدر
 .3176\4\31الدراسة الميدانية , استمارة االستبيان , المحور الثاني ,  -
 دائرة صحة بابل , قطاع الهاشمية , قسم التخطيط , بيانات غير منشورة. -



 

 

أما من حيث التباين البيئي فقد سجلت أعلى نسبة للمؤسسات الصحية في ريف ناحية    
%( من أجمالي مجموع المؤسسات الصحية ، بينما أدنى نسبة سجلت في 2265ة بلغت )الطليع

%( ، أما المناطق الحضرية فقد سجلت حضر مركز 0866ريف مركز قضاء القاسم بلغت )
%( من أجمالي مجموع المؤسسات 0262قضاء القاسم أعلى نسبة للمؤسسات الصحية بلغت )

حيتي الطليعة واإلبراهيمية بنفس النسبة للمؤسسات الصحية ، بينما تساوى كل من حضر نا
 %(.   564الصحية بلغت )

ومن أجل الوقوف على نسبة اإلرضاء عن الخدمات الصحية فقد كشفت الدراسة الميدانية أن     
%( من مجتمع العينة 5664أنها رديئة، ونسبة ) اأجابو %( من مجتمع حجم العينة 6962نسبة )
 أنها جيدة. اأجابو %( من مجتمع العينة 6866ونسبة ) أنها متوسطة ، اأجابو 

أما بالنسبة للمياه الصالحة للشرب ، حيث تُعد المياه الصالحة للشرب ضرورة أساسية لصحة 
اإلنسان والماء الغير صالح للشرب يمكن أن يكون ناقاًل خطيرًا لألمراض وقد يكون ماء الشرب 

ضارة على صحة اإلنسان ، حيث تتفاوت نسبة  وهذه لها أثار والفيزيائيةة  ملوثًا بالمواد الكيمياوي
مصادر المياه التي يحصل عليها سكان منطقة الدراسة ، فقد بلغت نسبة األسر الذين تتوفر 

%( من أجمالي مجتمع العينة ، بينما بلغت نسبة األسر الذين 4661لديهم مياه اإلسالة )
ري أو اآلبار المكشوفة غير المغطاة بلغت يحصلون على المياه من األنهار أو قنوات ال

%( من أجمالي مجتمع العينة ، بينما بلغت نسبة األسر الذين يحصلون على مياه محسنة 2160)
(RO( بلغت )من أجمالي مجتمع العينة .0161 ) 

أما بالنسبة لخدمات الصرف الصحي ، حيث تفصل المرافق المحسنة للصرف الصحي     
تماس البشر بطريقة مراعية لألمور الصحية ، فالصرف الصحي المحسن  الفضالت البشرية عن

يمكن أن يخفض من حاالت اإلصابة باألمراض الخطيرة مثل التهاب الكبد الفيروسي ويقلل من 
حيث بلغت نسبة األسر التي ال يمكنها االنتفاع بمرافق محسنة  (0)خطر انتشار الجراثيم واألوبئة.
%( من أجمالي مجتمع العينة ، بينما بلغت نسبة األسر التي 20للصرف الصحي بمقدار )

 %( من أجمالي مجتمع العينة.29يمكنها االنتفاع  بمرافق محسنة للصرف الصحي بمقدار )

 
                                                           

از المركزي لإلحصاء ، تقرير ضمان توفر أسباب بقاء البيئة، قسم إحصاءات التنمية وزارة التخطيط ، الجه (0)
 .22البشرية،ص



 

 

 المبحث الثاني
 العالقة بين معدل الوفيات والعوامل المؤثرة فيها

تحليلها باستخدام لى الحاسب االلكتروني و إعاله أدخال بيانات المتغيرات إبعد     
هنا  تعرضعاله والتي لم أصفوفة االرتباطات بين المتغيرات حصلنا على م (SPSS)برنامج

ن العالقة بين إي أموجبة  بإشارةبسبب كبر حجمها. كانت معظم معامالت االرتباط قيمها قويه 
تحليل سلوب الأاظهر  ، يةزواج المتغيرات المدروسة كانت عالقة قوية وطردأعدد كبير من 

،  مكن اشتقاقها هي خمسة عواملأن عدد العوامل التي إملي لبيانات المتغيرات المدروسة العا
لكل عامل من العوامل  المشتقة تزيد عن الواحد الصحيح وهي تتفق مع  ةوكانت القيمة المميز 

احد عن الو  ةها المميز بقاء العوامل المشتقة التي تزيد قيمأالتي تنص على  (Kaisers)طريقة 
 ()،التدوير( العوامل المستخلصة من التحليل للبيانات بعد 24) ويعرض الجدول، الصحيح

 والنسبة المئوية للتباين المفسر  لكل عامل والنسبة التراكمية للتباين المفسر.
لنسبة بلغت ا إذربعة عوامل، أن عدد العوامل  المشتقة هي إ( 24يتضح من الجدول رقم )

تعود  (%016422)وتبقى نسبة مقدارها  (%896525)لى هذه العوامل إالمفسر التراكمية للتباين 
لى إدى أن هناك موضوعية في البيانات مما إلى إسير العالية خرى. وتشير نسبة التفألعوامل 

قليل من العوامل لى عدد إعداد الوفيات وتقليصها أالعوامل المشتركة التي تؤثر في  الكشف عن
حصائي ضمنت في المعلومات التي دخلت التحليل اإل لغالبية العظمى منن اإيضا أوهذا يعني 

 حصائي. عملية التفسير اإل
 (24) جدول

 د التدويرالعوامل المشتقة والنسبة التراكمية للتباين المفسر للبيانات بع  

 القيمة المميزة العامل او البعد المؤشر
المميزة من  النسبة

 )%(التباين الكلي
المفسر نسبة التباين 

 )%(التراكمية

التحصيل الدراسي للمتوفي  االول
 46.501 46.501 15.227 ونوعية السكن

 68.062 21.561 12.139 عمر المتوفي ومهنته الثاني
 79.994 11.932 6.718 العامل االقتصادي )الدخل( الثالث
 89.464 9.470 2.549 الخدمات الصحية الرابع

                                                           

( ) التحليل العاملي  بانها  بأسلوباسلوب رياضي يستخدم لغرض التحقق من النتائج التي يتم الحصول عليها
 التتغير فيما لو اعيد التحليل مره ثانية على نفس المتغيرات. 



 

 

هم العوامل المستخلصة من حيث نسب التفسير أ( من 24دول )ول في الجيعد العامل األ    
من المعلومات التي اشتملت عليها متغيرات %( 526410)هما نسبتحيث فسر هذا العامل 

 نسبته وفسر العامل الثالث ما %(606420)نسبته ما صلية وفسر العامل الثانيراسة األالد
 . %(96511) نسبته وفسر العامل الرابع ما %(006926)

المتغيرات المدروسة  ( االشتراكيات )درجات الشيوع( لكل متغير من21)ويعرض الشكل     
ة  لتعذر كتاب ونظراً  ، متغيرات الدراسة في جميع العواملسهامات كل متغير من إوالتي تمثل 

تها الموجودة في لى المتغيرات باستخدام تسلسالإشارة ( تم اإل21)سماء المتغيرات في الشكل أ
في العوامل هو الشهادة  كثر المتغيرات المدروسة  شيوعاً أن إ( 21)ويتضح من الشكل ، ملحقال

وبدرجة شيوع رتيب، على الت( 65)و  (05)المتغيران رقم مي ونوعية السكن رديء أالدراسية 
همية كبيره أمي  ونوعية السكن رديء لهما أن الشهادة الدراسية إي ألكل منهما ) (1699)مقدارها 

 (61)و (4)المتغيران رقم ن فئة كبار السن والمهنة متقاعد عمر مالتفسير ظاهرة الوفاة( يليه  في
 المتغير  (مليون)و (لفأ 411)ثم الدخل بين لكل منهما  (1691)بدرجة شيوع رتيب، على الت

خرى، في حين كانت اقل ثم تأتي بعد ذلك المتغيرات األ (1692)بدرجة شيوع ، ( 06رقم)
 . (1640)( بدرجة شيوع مقدارها 6)المتغير رقم نثى إفي العوامل هو الجنس  ت شيوعاً المتغيرا

 (21شكل )
 درجات شيوع المتغيرات )االشتراكيات(. 
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 التحصيل الدراسي ونوعية السكن: العامل األول -7
 ةيز وقد بلغت القيمة المم بالتحصيل الدراسي ونوعية السكن يشمل هذا العامل متغيرات تتعلق   

وقد تشبع به  %(526410) ونسبة التباين المفسر حوالي (046661) لهذا العامل بعد التدوير
عدادية، جامعي، رديء ، متوسط، جيد، دون سن إابتدائي، متوسطة،  مي،أ) ( متغيراً 02)

يل كانت جميع تشبعات عامل التحص، رمل(أبار السن، مركز صحي، موظف، الزواج، فئة ك
الى قوة  حول هذا العامل موجبة وهذا يشير وجميع المتغيرات المتكثفة لسكنالدراسي ونوعية ا

وقد وجد ان هناك متغيران )الشهادة ، عامل على الوفيات في قضاء القاسمتأثير خصائص هذا ال
و  1641) لها تشبعات بين متغيراً ( 00( و)1691) امي، السكن رديء(  لها تشبعات تزيد عن

1681.) 
 عمر ومهنتهال ني:العامل الثا - 3

لهذا العامل  ةوكانت القيمة المميز  ومهنته  يشمل هذا العامل متغيرات تتعلق  بعمر المتوفي     
 %(606420) في تفسير التباين الكلي حوالي هوكانت نسبة مساهمت( 066029) بعد التدوير

( من 00)له ول  حيث تكثفت حو همية بعد العامل األيأتي بالدرجة الثانية من حيث األ وهو
 عمار، فئة كبار السن، الية)فئة صغار السن، فئة متوسطي األصلالدراسة األفي  متغيراتال

وفي ذلك ، الف، متزوج( 411يعمل، متقاعد، كاسب، مزارع، اعزب، مطلق، الدخل اقل من 
وقد وجد ان هناك ، ي تفسير التحليل المكاني للوفياتاشارة واضحة الى اهمية هذه المتغيرات ف

لها تشبعات  ( متغيرات9( و)1684) متغيران )فئة كبار السن والمتقاعدين( لها تشبعات تزيد عن
 (. 1681و 1641) بين

 االجتماعيةدخل والحالة الالعامل الثالث:  -2
لهذا  ةوكانت القيمة المميز  يشمل هذا العامل متغيرات تتعلق  بالدخل والحالة االجتماعية   

 في تفسير التباين الكلي حوالي هوكانت نسبة مساهمت(26108) العامل بعد التدوير
)اقل من صليةسة األمتغيرات من متغيرات الدرا( 1) وتكثفت حول هذا العامل %(006920)

عزب ، متزوج ، ارمل، فئة صغار أفأكثر،  0111111 و0111111 – 411111و411111
ي تفسير التحليل المكاني همية هذه المتغيرات فألى إشارة واضحة أيضا أ وفي ذلك،السن(
 الى مليون( له تشبع يزيد عن 411111وقد وجد ان هناك متغير واحد )الدخل من  ، للوفيات

 (. 1681و  1641) متغيرات لها تشبعات بين (2) و( 1684)



 

 

 جنس الالخدمات الصحية و  العامل الرابع: - 4
لهذا  ةوكانت القيمة المميز  جنساليشمل هذا العامل متغيرات تتعلق  بالخدمات الصحية و     

 %(96511) في تفسير التباين الكلي حوالي هوكانت نسبة مساهمت(66459) العامل بعد التدوير
خرى، أصحي،  من متغيرات الدراسة االصلية )مستشفى، مركز (2)وتكثفت حول هذا العامل 
تغيرات في همية هذه المألى إشارة واضحة أيضا أ وفي ذلك ،نثى(أموظف، جنس ذكر، جنس 

(هو 1681) وقد وجد ان هناك متغير له تشبع يزيد عن ، التحليل المكاني للوفيات تفسير
 (. 1681و  1641) تشبعات بينمتغيرات لهما  (4))مستشفى( و

امل المشتقة ويالحظ ان العامل الدرجات العاملية للعو ( 21والجدول )( 22يوضح جدول )    
وبلغت نسبة ، متغيراً  (02)حيث نسب التفسير والتصقت به  هم العوامل المشتقة منأول هو األ

وهي اكبر نسبة مفسرة من التباين الكلي وقد تركزت الدرجات العاملية  %(526410) التفسير
براهيمية.  ويالحظ في ناحية اإل لهذا العامل في مركز القضاء واظهر اقل تركز للدرجات العاملية

ول من حيث نسب المهمة التي تأتي بعد العامل األ لمشتقةن العامل الثاني هو من العوامل اإ
من التباين الكلي وقد  %(606420) وبلغت نسبة التفسير متغيراً ( 00) التفسير والتصق به

ت العاملية في واظهر اقل تركز للدرجا ة  لهذا العامل في ناحية الطليعةتركزت الدرجات العاملي
لث فيأتي بالمرتبة الثالثة  حيث بلغت نسبة التفسير لهذا اما العامل الثا،  براهيميةناحية اإل
والتصق بهذا العامل سبعة متغيرات وتركزت الدرجات من التباين الكلي %(006926) العامل

، درجات العاملية في ناحية الطليعةواظهر اقل تركز للبراهيمية ذا العامل في ناحية اإلالعاملية  له
متغيرات وتركزت الدرجات  (2)والتصق به  %(96511) بتهفي حين فسر العامل الرابع مانس

 واظهر اقل تركز للدرجات العاملية في ناحية الطليعة. براهيميةهذا العامل في ناحية اإلالعاملية ل
 بناء على تحليل البيانات، فقد تم التوصل الى النتائج التالية: ج:ــــــائــــتـــالن
من مجموع التباين الكلي  %(896525) نسبته بعة فسرت مار ن العوامل المشتقة األإاتضح  - 0
ن إلى إعالية تشير  وهي نسبة جداً %( 96511% و )006926% و 606420% و 526410)

حصائي ضمنت ت التي دخلت في عملية التحليل اإلالغالبية العظمى من المعلومات في المتغيرا
 في عملية التفسير. 

 
 



 

 

 (22جدول )
 عوامل المشتقةالدرجات العاملية لل

 العوامل المشتقة داريةالوحدات اإل
 العامل الرابع العامل الثالث العامل الثاني العامل االول

 0.471- -0.332 0.371 2.05 مركز القضاء
 1.001- -0.446 1.392 0.88- ناحية الطليعة

 1.532 0.791 1.634- 1.16- براهيميةناحية اإل

 

 ( 21جدول )
 ة للمتغيرات وتسلسالتهاالمستويات الوصفي

 المستويات الوصفية للمتغيرات التسلسل المستويات الوصفية للمتغيرات التسلسل
 متوسطة 76 ذكر –جنس المتوفي  7
 اعدادية 71 انثى –جنس المتوفي  3
 جامعي 75 فئة صغار السن -عمر المتوفي  2
 اليعمل 79 فئة متوسطي االعمار -عمر المتوفي  4
 متقاعد 31 فئة كبار السن -وفي عمر المت 5
 كاسب 37 دون سن الزواج 6
 مزارع 33 اعزب 1
 موظف 32 متزوج 5
 رديء 34 مطلق 9

 متوسط 35 ارمل 71
 جيد 36 511111اقل من  77
 مستشفى 31 7111111 - 511111 73
 مركز صحي 35 فأكثر 7111111 72
 اخرى 39 امي 74
  ابتدائي 75

 
 
 
 



 

 

)امي، ابتدائي،  متغيراً  (02)هم العوامل المشتقة حيث ارتبط به أول هو من ل األالعام ديع - 6
عدادية، جامعي، رديء ، متوسط، جيد، دون سن الزواج، فئة كبار السن، مركز إمتوسطة، 

اغلبها كانت متغيرات تخص التحصيل الدراسي للمتوفي ونوعية  سكن ،، ارمل(صحي، موظف
صيل الدراسي ونوعية سكن للمتوفي لق على هذا العامل بعامل التحولذلك يمكن ان يط، المتوفي 

عاله ألقول ان المتغيرات يمكن او ، ملية لهذا العامل في مركز القضاء وقد تركزت الدرجات العا ،
ادة امي، وبما ان المتغيران   )الشه، سير ظاهرة الوفاة في مركز القضاءفي تف ساسياً أ تلعب دوراً 

ببقية المتغيرات لذلك يمكن االعتماد على هذين  على تشبع قياساً ألهما السكن رديء(  كان 
 المتغيرين عند دراسة ظاهرة الوفاة في مركز القضاء.

ارتبط به  إذ ولتي اهميته بعد العامل األأني من العوامل المشتقة المهمة وتالعامل الثا ديع - 2
عمار، فئة كبار سن، فئة متوسطي األية)فئة صغار الصلمن متغيرات الدراسة األ متغيراً  (00)

، الف، متزوج( 411عزب، مطلق، الدخل اقل من أيعمل، متقاعد، كاسب، مزارع،  السن، ال
اغلبها كانت متغيرات تخص عمر المتوفي ومهنته ولذلك يمكن ان يطلق على هذا العامل بعامل 

يمكن القول ان ، و ة الطليعة ا العامل في ناحيوقد تركزت الدرجات العاملية لهذ ، مهنةالعمر و ال
وبما ان المتغيران  ،ر ظاهرة الوفاة في ناحية الطليعةفي تفسي ساسياً أ عاله تلعب دوراً أالمتغيرات 

ببقية المتغيرات لذلك يمكن االعتماد  على تشبع قياساً أبار السن والمتقاعدين( كان لهما )فئة ك
 حية الطليعة.على هذين المتغيرين عند دراسة ظاهرة الوفاة في نا

حيث  هميته بعد العامل الثانيأتي ألث من العوامل المشتقة المهمة وتيعتبر العامل الثا - 5
 – 411111و 411111)اقل من صليةمتغيرات الدراسة األمن  اً متغير  (1)ارتبط به 
اغلبها كانت  ،رمل، فئة صغار السن(أعزب ، متزوج ، أفأكثر،  0111111 و 0111111

مل بالعامل ن يطلق على هذا العاإوالحالة االجتماعية ولذلك يمكن دخل المتغيرات تخص 
براهيمية  عامل في ناحية اإلوقد تركزت الدرجات العاملية لهذا ال ، االقتصادي واالجتماعي

رة الوفاة في ناحية في تفسير ظاه ساسياً أ عاله تلعب دوراً أن المتغيرات إويمكن القول 
ببقية  على تشبع قياساً ألى مليون( كان له إ 411111خل من تغير )الدوبما ان الم، براهيميةاإل

 براهيمية.سة ظاهرة الوفاة في ناحية اإلالمتغيرات لذلك يمكن االعتماد على هذا  المتغير عند درا
من متغيرات الدراسة  متغيراً  (2)ارتبط به  الذي لعامل الرابع من العوامل المهمةا ديع - 4

اغلبها كانت  ،، جنس انثى(ركز صحي، اخرى، موظف، جنس ذكراالصلية)مستشفى، م



 

 

ى هذا العامل بالعامل متغيرات تخص الحالة الصحية وجنس  المتوفي ولذلك يمكن ان يطلق عل
ن إبراهيمية ويمكن القول امل في ناحية اإلوقد تركزت الدرجات العاملية لهذا الع ،الصحي 

ن إوبما ، براهيميةهرة الوفاة في ناحية اإلتفسير ظافي  ساسياً أ المتغيرات اعاله تلعب دوراً 
ببقية المتغيرات لذلك يمكن االعتماد على هذا  على تشبع قياساً أالمتغير)مستشفى( كان له 

 . براهيميةدراسة ظاهرة الوفاة في ناحية اإل المتغير عند
 والسيما، خالصة لما سبق فأن الدراسة قد كشفت عن أثر المتغيرات على معدل الوفيات 

عن عمر المتوفي  ومهنة  والدخل  المتغيرات البشرية كالمستوى التعليمي ونوعية السكن ، فضالً 
والحالة االجتماعية والخدمات الصحية والجنس  وغيرها من الخدمات األخرى المؤثرة على معدل 

 .الوفيات في قضاء القاسم التي تتباين بين وحدة أدارية وأخرى
ن األثر الكبير للمتغيرين المستوى التعليمي ونوعية السكن التي شكلت نسبة وقد كشفت الدراسة ع

من أثر المتغيرات على معدل الوفيات وكان جميع تشبعات  متغيرات التحصيل  (5264%)
الدراسي ونوعية السكن وجميع المتغيرات المكثفة حول هذا العامل موجبة ، وقد وجد أن هناك 

وهذا يدل على وجود  (1691)كن الرديء( لها تشبعات تزيد عن متغيران )الشهادة أمي ، الس
عالقة طردية بين معدل الوفيات وهذين العاملين ، أي أن كلما ارتفع مستوى األمية ونسبة السكن  

 الرديء في المجتمع  ارتفع معدل الوفيات في قضاء القاسم . 
 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 



 

 

 
 

 
 االستنتاجات واملقرتحات 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 نتاجاتاالست أواًل:
%( مقابل 4066يتصف توزيع السكان حسب البيئة بزيادة عدد سكان الريف بنسبة ) – 7
 . 6104%( لسكان الحضر من إجمالي مجموع السكان لقضاء القاسم لعام 5868)
كشفت الدراسة عن عدم دقة البيانات المثبتة في شهادة الوفاة من الجهات المعنية ،  - 6

 للمتوفي وعدم ذكر أسباب الوفاة بصورة دقيقة.محل اإلقامة  وبخاصة
عدد الوفيات المسجلة التي تم حصرها من مكاتب التسجيل الحيوي في  كشفت الدراسة عن – 2

( وبمتوسط 6102-0991( حالة وفاة خالل المدة )5885قسم اإلحصاء الخاصة بالوفيات )
 ( باأللف.666اء القاسم )( وفاة ، بينما بلغ معدل الوفيات الخام في قض681سنوي بلغ )

لم تأخذ الوفيات اتجاهًا زمانيًا ومكانيًا وبيئًا منتظمًا خالل مدة الدراسة ، وذلك بسبب  - 5
عدم الدقة واإلهمال في تسجيل معلومات  رت بها منطقة الدراسة ، فضال عنالظروف التي م

 كافية عن المتوفي.
وفيات ، فقد أظهرت ارتفاع عدد الوفيات كشفت الدراسة عن وجود تباين فصلي في حجم ال - 4

في فصل الشتاء وخصوصًا شهري كانون األول والثاني ، بينما انخفضت الوفيات في الفصول 
األخرى وخصوصًا في فصل الخريف ، وهذا ما يؤكد عن وجود عالقة عكسية بين درجات 

 الحرارة والوفيات.
%( ، 4266شكلت نسبه ) إذفيات اإلناث كشفت الدراسة عن تفوق وفيات الذكور مقارنة بو  - 2

 جمالي الوفيات .%( من إ5268بينما شكلت وفيات اإلناث نسبه )
أما عن الوفيات حسب العمر كشفت الدراسة عن تباين األهمية النسبية للفئات العمرية فيما  - 1

فئات قد تصدرت ال (سنة فأكثر24)يخص حجم الوفيات الواقع ضمنها ، بين أن فئة كبار السن 
جمالي %( من إ5261( حالة وفاة وشكلت نسبه )6025العمرية األخرى بعدد الوفيات البالغة )

( 0541( سنة وبعدد وفياتها البالغة )25-04الوفيات ، ومن ثم تلتها فئة متوسطي األعمار )
جمالي الوفيات ، وخصوصًا ارتفع عدد وفيات هذه الفئة بعد %( من إ6961حالة وفاة وبنسبة )

 الوضع األمني.تراجع وما ألحقه من  6112ر النظام في عام تغي



 

 

( حالة وفاة بسبب 2915أما ما يتعلق بأسباب الوفيات فقد كشفت الدراسة عن وقوع ) - 8
( حالة وفاة 901%( ، في حين بلغت الوفيات بسبب الحوادث )8065األمراض وشكلت نسبه )

 جمالي الوفيات .%( من إ0862وشكلت نسبه )
صلت الدراسة إلى سيادة أربع أمراض رئيسه مثلت عن الوفيات بسبب األمراض ، وقد تو  - 9

جمالي الوفيات بسبب األمراض ، وجاءت أمراض جهاز الدوران %( من إ4162شكلت نسبه )
%( ، ومن ثم تلتها أمراض الشيخوخة 0264والدم بالمرتبة األولى من بين تلك األمراض بنسبة )

 -0160بعدها األمراض السرطانية وأمراض الجهاز العصبي بنسبة )%( ، وجاء 0566بنسبه )
 . %( على الترتيب968
ثنان فقط من حيث األهمية النسبية هما حوادث السير ظهرت اأما بالنسبة للحوادث  - 01

%( على التوالي ، من أجمالي الوفيات بسبب 0864 -62والطلق الناري وقد شكلت نسبه )
 الحوادث.

راسة من خالل التوزيع الجغرافي للوفيات بسبب األمراض عن زيادة نسبة كشفت الد - 00
( من أجمالي الوفيات بسبب %8065الوفيات بسبب األمراض في قضاء القاسم إذ سجلت نسبه )

األمراض ، أما بالنسبة للتوزيع الجغرافي للوفيات بسبب الحوادث فقد اتسم بالتباين بين الوحدات 
 اإلدارية.

جم الوفيات بالتباين نتيجة لتفاعل مجموعة من العوامل والمتغيرات الطبيعية اتسم ح - 06
المستوى التعليمي ونوعية  ضح للمتغيرات البشرية يتقدمهاوالبشرية ، وقد كان التأثير األكبر والوا

 %( من مجموع المتغيرات وما تبقى للمتغيرات األخرى.5264السكن بنسبة )
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 ثانيًا: المقترحات
االهتمام بشهادة الوفاة كونها وثيقة إحصائية مهمة تترجم خصائص المتوفي ومالها من  - 0

أهمية في الدراسات السكانية وغيرها ، فيجب على المختصين التعامل االيجابي مع هذه الوثيقة 
 وملؤها بكل دقة ومصداقية .

التدابير الالزمة من اجل التأكيد على أهمية تسجيل حاالت الوفاة لمختلف األعمار واتخاذ  - 6
 النهوض بواقع التسجيل الحيوي .

بدراسة ظاهرة الوفيات كونها أحد عناصر النمو السكاني والبد من توجه طلبة  العناية - 2
الدراسات العليا للوقوف على هذه الظاهرة ومعرفة أسبابها ومعدالتها وتباينها الزماني والمكاني 

 والبيئي .
ت الصحية في قضاء القاسم ولجميع الوحدات اإلدارية وزيادة عدد المراكز االرتقاء بالخدما - 5

الصحية وخاصة في الريف ، فضال عن توفير الخدمات المجتمعية كالتعليم والخدمات الترفيهية 
للسكان ورفع المستوى المعاشي لهم ، مما يقلل اإلصابة باألمراض وهذا يساهم في خفض حجم 

 الوفيات .
الحوادث من أهمية في حجم الوفيات فالبد من التقليل من أسبابها ، من  تسببه نظرًا لما - 4

عداد المركبات التي تزيد اء طرق جديدة وواسعة لكي تستوعب أخالل االهتمام بطرق النقل و إنش
 يومًا بعد أخر . 

شخاص دون ترخيص ومحاسبتهم عند رمي العيارات لحد من استخدام السالح من قيل األا - 2
 نارية لتوفير شروط السالمة في البيت والشارع . ال
أقامت حمالت توعيه وتثقيف للسكان من خالل وسائل األعالم ، وخاصة األمهات الحوامل  - 1

، دة من أجل سالمتها وسالمة جنينهاواألطفال الرضع ، ومن ثم رعاية األم أثناء الحمل وبعد الوال
 من األمراض التي تفتك بحياة الطفل . أضافة إلى االهتمام بتغذية الطفل للحفاظ

إصدار بطاقات خاصة لألشخاص الذين يعانون من األمراض المزمنة للحصول على  - 8
العالج مجانًا من المراكز الصحية الحكومية دون اللجوء إلى الصيدليات الخارجية مما يقلل تكلفة 

 النفقة لديهم .
التقليدية ، والمراقبة المستمرة والمتواصلة لموظفي االهتمام بالسجالت الحيوية وترك الطرق   - 9

دخالهم بدورات تدريبة من اجل معرفة تسجيل المعلومات بالشكل الدقيق مما  مكاتب اإلحصاء وا 
 يسهل على الباحث أن يوظفها في كتابة البحث . 
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،  ،دار المعرفة الجامعية 5فتحي محمد ابو عيانة، جغرافية السكان أسس وتطبيقات ، ط .54

 .0992االسكندرية ، 
،  6وعلم المنهج الجغرافي ، ط ةبين نظرية المعرف ةالبشري ةفتحي محمد مصيلحي ، الجغرافي .52

 .0995،دار االهرام للطبع
 . ا السكان،دار االنتشار العربي ، بدون سنة طبعالبياتي، مورفولوجيعباس فراس  .51
، دار غيداء للنشر 0فراس عباس البياتي ، الحرب والسكان دراسة تحليلية ألبعاد الحرب،  ط .58

 .6105، عمان ، والتوزيع
 .0989،،االردنة االردني ة، المطبعة الديموغرافي ئمبادفوزي سهاونه ، .59
 .6111، دار وائل للنشر،عمان،6ة السكان،طموسى عبد سمحة ، جغرافيسهاونة و فوزي عبد  .41
 .بدون سنة طبع،ة ، مكتبة االنجلو المصرية االقتصادي ةفيليب رفله، الجغرافي .40
 .6104،دار وائل للنشر،عمان،0كايد عثمان ابو صبحه،جغرافية السكان،ط .46
 . 0916،ةالقاهر محمد السيد غالب واخرون، :ليث سمث،اساسيات علم السكان،ترجمة .42
، دار  0،ط ةطبية محتوى ومنهج وتحليالت مكانيالصاحب المظفر ، الجغرافية المحسن عبد  .45

 . 6116العربية الليبية ،  شموع الثقافة للطباعة والنشر ، الجماهيرية
محسن عبد الصاحب مظفر، التحليل المكاني ألمراض متوطنة في العراق ، مطبعة الرشاد  .44

 .0919،  ،بغداد
للنشر والتوزيع،  ،االكاديميون0سكاني العشوائي واالرهاب ،طمصطفى محمد موسى ، التكدس ال .42

 .6105عمان، 



 

 

 .جتماعية لغربي اسيا )االسكو(واال ةاالقتصادي ةديموغرافي المتعدد اللغات، اللجنالمعجم ال .41
 .6100، االكادميون للنشر والتوزيع، عمان ، 0مفيد ذنون يونس ، اقتصاديات السكان، ط .48
 .0982، بيروت، 0العربي، طللوطن  ةبشريال ةناجي علوش، الجغرافي .49
 ، دار صفاء للتوزيع 0ة ، االساليب الكمية  في الجغرافية باستخدام الحاسوب ، طدنعمان شحا .21

 .0991والنشر ، عمان ، 
 .6119األردن ، ة ، علم المناخ ،دار الصفاء للنشر والتوزيع ،عمان ،دنعمان شحا .20
 .0915 القاهرة، المعارف، دار خليل، نالدي بدر محمد: ترجمة السكان، هالهلمان، .26
 .0912، مطبعة المعارف ، بغداد، 5وصفي محمد غالب ، الطب العدلي علما وتطبيقا ، ط .22
 .العربية، بدون سنة طبعيوسف عبد المجيد فايد، جغرافية المناخ والنبات، دار النهضة  .25
 ة ، مبادى الديموغرافييونس حمادي علي، .24

 
 والدوريات :  البحوث - ب
جون، علم سياسة وفيات االطفال في العالم الثالث، ثورة بقاء الطفل ،مجاة تعني االطفال  ادورد .0

 0984والشيبة والنساء)منظمة اليونسيف(،
في وسط وجنوب العراق وطرق معالجتها ،مجلة  ةاحمد المعموري ،العواصف الترابي بدر جدوع .6

العدد الثامن ايلول ه ابن رشد،جامعة بغداد،االستاذ،وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ،كلية التربي
،0992. 

م الحسناوي وأحمد حامد عليوي وغازي فيصل عطشان، التحليل المكاني للوفيات ظكاجواد  .2
حوث (، مجلة الب6991-6114(سنة للمدة)04-4المسجلة في محافظة المثنى لألعمار )

 .6100،لسنة04الجغرافية، العدد
جامعة ني لمعدالت النمو السكاني في العراق ،مجلة كلية االداب،حازم داود سالم،التباين المكا .5

 .98،العددةالقادسي
حسين وحيد عزيز وسعد عبد الرزاق محسن ، تحليل خصائص التركيب النوعي والعمري لسكان  .4

جامعة بابل، ( ، مجلة كلية التربية االساسية،0991-0981محافظة بابل للفترة)
 .6119،لسنة0العدد

داهلل ، اثر العناية الصحية في تباين معدل وفيات االطفال الرضع في الوطن ذنون يونس عب .2
 6116(،49(، مجلة كلية االداب،جامعةبغداد،العدد )0994 -0914العربي للمده )

ومعدالت نموهم خالل  المملكةالعربيةالسعوديةرشود بن محمد الخريف،التوزيع الجغرافي لسكان  .1
 .0998،ةالكويتي جمعيةالجغرافيةاله(،مجلة 0502 –ه 0295)ة الفتر 



 

 

المجلد  رياض ابراهيم السعدي، الوفيات واتجاهاتها في الجزائر، مجلة الجمعية الجغرافية العراقية، .8
 .0981بغداد،  ،مطبعة العاني،09

سعاد عبد المحسن الشمري ،دور المناخ في التباين المكاني لإلصابة الجبوري و  سالم هاتف .9
( مجلة األستاذ ، كلية 6116 – 0916ة الجنوبية من العراق للمدة )بمرض المالريا في المنطق

 .6119، 90، جامعة بغداد ، العدد التربية أبن رشد 
صادق جعفر إبراهيم وأسامة حميد مجيد ، التباين المكاني لوفيات األطفال الرضع في محافظة  .01

، العدد 28المجلد  ، اإلنسانية(، مجلة أبحاث البصرة للعلوم 6119-0991البصرة للمدة )
 .6102،السنة 0
طه رؤوف شبر محمد وأزهار سلمان هادي ، االنحرافات السنوية في كميات األمطار المتساقطة  .00

، مجلة ديالى 6111\0999 – 0910\0911خالل المدة  العامةعلى العراق عن معدالتها 
 .6106،العدد الرابع والخمسون،

المرتبطة بتباين وفيات االطفال  للمتغيراتمي عباس فاضل السعدي، التحليل الجغرافي الك .06
 0995(، 01-9الرضع في اليمن، مجلة الدراسات العربية،بيروت،العدد )

في  التنميةالحضريةفي تشكيل وتوجيه  ةوالموضعيةاهلل محمد، دور الخصائص الموقعي فؤاد عبد .02
 .6112(،6-0(،العدد)9، مجلد)القادسية، مجلة الحلةمدينة 

بن شبلي القحطاني ، التنمية المكانية لمراكز الرعاية الصحية األولية في منطقة محمد بن مفرح  .05
 .0995لكويتية ، ربيع األول ،ير ، الجمعية الجغرافية اعس بإقليمحد رفيدة أ
 -0992) محمد رفعت المقداد،النمو الديموغرافي واثره في السكان في سلطنة عمان مابين  .04

 .6111،عددالثاني،ال(62)،مجلة دمشق ،المجلد(6112
محمود بدر علي السميع ، الخصائص الجغرافية والطبيعية لمحافظة بابل ، مجلة البحوث  .02
 .6115لجغرافية ، العدد الخامس ، ا
مضر خليل العمر ، وحسين علون إبراهيم ،التغير الجغرافي للنمط المكاني لوفيات األطفال  .01

لسنة  1، العدد  06لد األنسانية ،المجالرضع في الوطن العربي ،مجلة جامعة تكريت للعلوم 
6114 . 

 
 
 
 
 
 



 

 

 الرسائل واالطاريح الجامعية -ج
 القادسيةاحمد حمود محيسن السعدي، التحليل المكاني لتباين تركيب السكان في محافظة  .0

 .6114جامعة بغداد، اآلداب،كلية ه (،اطروحة دكتورا0991-0981للمده)
،رسالة الفلوجةفي تملح تربة قضاء  جغرافيةالاحمد خميس حمادي محمد،دور العوامل  .6

 .6115جامعة بغداد،ماجستير ،كلية تربيه ابن رشد،
، رسالة احمد فاضل فتاح،التنبؤ بمعدالت الوفيات وبناء جداول الحياة لدولة فرنسا .2

 .6112، كلية االدارة واالقتصاد، الجامعة المستنصرية،ماجستير
مكاني للوفيات المسجلة في محافظة بابل للمده أزهار جابر مراد الحسناوي، التحليل ال .5

 .6111، رسالة ماجستير، كلية االداب ، جامعة الكوفه،6114 -0992
لمدة أسامه حميد مجيد السلطاني، التحليل المكاني للوفيات المسجلة في محافظة البصرة ل .4

 .6102التربية ،جامعة البصرة، ،كلية  ه(، اطروحة دكتورا0991-6119)
ي )غير االنتقالية( ف ةالمزمنالكعبي ، النمط الجغرافي لبعض األمراض  امال صالح .2

 .0999،جامعة البصرةداب ، ، كلية اآله محافظة البصرة ، اطروحة دكتورا
 -0911في جغرافية السكان من ) ةقضاء المدائن دراسانعام سمير محي العبادي، .1

 . 6116ابن رشد،جامعة بغداد، ةكلية التربي(رسالة ماجستير،0991
انعام عبد الصاحب محسن الياسري،اثر المناخ في االمراض التي تصيب االبقار في  .8

 .6115ابن رشد،جامعة بغداد، ةكلية التربيمحافظتي بغداد وبابل،رسالة ماجستير،
،اطروحة ة في مدينة الحل ةالسكني ةالغزالي ،البعد الجغرافي للوظيف جاسم شعالن كريم .9

 . 6111،ة المستنصري ةمع،الجاة تربيكلية ال هدكتورا
االبتدائي في محافظات جمعه علي داي باقي،جغرافية التعليم  .01

 . 6112،ة المستنصري ة،الجامع ة،كلية التربي هاطروحة دكتورا،اربيل،دهوك(،ة)السليماني
 -0911) ةينوى للمدجواد كاظم الحسناوي،التوزيع الجغرافي لمحافظتي صالح الدين ون .00

 .6114داب، جامعة بغداد، ، كلية اآله(، اطروحة دكتورا0991
ناصر،التباين المكاني لوفيات االطفال الرضع في محافظة النجف ،رسالة  حسين جعاز .06

 .0998، ةداب جامعة الكوفكلية اآلماجستير ،
ة كلية التربيفي محافظة المثنى،رسالة ماجستير، ةحجم االسر حميد وكاع سيسانالجياشي، .02

 .6101،،جامعة واسط
الجبار شنيشل التميمي، التباين المكاني للوفيات المسجلة في محافظة ميسان داليا عبد  .05

 .6100(، رسالة ماجستير، كلية التربية، جامعة واسط،0991-6101)



 

 

-0911)ة تغير سكان محافظة ديالى للمددانيال محسن بشار عبد خطاوي، .04
 . 6115ابن رشد،جامعة بغداد، ةكلية التربي(،رسالة ماجستير،0991

عبود محي الغزالي،تحليل جغرافي لخصائص السكان النشطين اقتصاديا فيمحافظة دعاء  .02
 . 6119،جامعة بابل،ةكلية التربي(،رسالة ماجستير،6119-0991من ) ةللمد بابل

ابل، رسالة ماجستير، في محافظة ب ةوالسياحي ةحيم حايف كاظم، الخدمات الترفيهير  .01
  .6114،ة المستنصري ة، الجامعة كلية التربي

رفاه مهاوي هاني ، التحليل الجغرافي ألشكال الهرم السكاني في محافظة بغداد ،رسالة  .08
 .6114جامعة بغداد ،داب ،كلية اآلماجستير ،

زينة خالد حسين ،التباين المكاني لوفيات األطفال أقل من الخمس سنوات في مدينة  .09
 .6110امعة بغداد، ( رسالة ماجستير، كلية التربية أبن رشد، ج0999-0989بغداد من )

سحرعبدالهادي حسين الشريفي،التركيب التعليمي لسكان محافظة بابل،رسالة  .61
 .6119،جامعة بابل،ةكلية التربيماجستير،

بأمراض سرطانية في  ةالشمري، التباين المكاني لألصاب سعاد عبد المحسن صخيل .60
 .6115ة ابن رشد ،جامعة بغداد، العراق، رسالة ماجستير، كلية التربي

، رسالة  ةمحافظة البصر  سها وليد مصطفى ، االبعاد الجغرافية لمرض التدرن الرئوي في .66
 .6119داب ، جامعة البصرة، ماجستير ، كلية اآل

أطروحة دكتوراه صادق جعفر إبراهيم ، التركيب السكاني في محافظات الفرات االوسط ، .62
 . 6112داب ، جامعة البصرة،، كلية اآل

ي ف ةاني لوفيات االطفال الرضع المسجللشام،التحليل المكصباح حسن علي بقر ا .65
جامعة بنات، ةكلية التربيرسالة ماجستير،،  (6101-0992)ة محافظة المثنى للمد

 . 6100،ةالكوف
ضياء جعفر عبد الزهره نجم،تحليل ديموغرافي لهرم السكان في محافظة  .64

جامعة االداب، ،رسالة الماجستير،كلية6101وتوقعات (0991-0981-0911النجف)
 .6119،ةالكوف

،رسالة ةلخضراوات ومستقبلها في لواء الحلعبد االله رزوقي كربل ،زراعة ا .62
 . 0921،ةجامعة البصر ،اآلدابماجستير،كلية 

عبد اإلله رزوقي كربل ، التباين المكاني لكفاية أنظمة الصرف واستصالح األراضي في  .61
 . 6110جامعة بغداد ، آلداب ،محافظة بابل ، أطروحة دكتوراه، كلية ا

عبد الحسن مدفون ابو رحيل ، اثر المناخ في تخطيط المناطق العمرانية وتصميم  .68
 . 0994، جامعة بغداد، ، كلية التربيةهلسكنية في العراق، اطروحة دكتوراالوحدات ا



 

 

ة ي للوفيات في محافظة ذي قار للمدعبدالعالي حبيب حسين الركابي،التحليل المكان .69
 . 6101،ة جامعة البصر ،ة كلية التربي،ه دكتوراة ،اطروح(0991-6111)
علي حسين الظويهر،تحليل جغرافي لخصائص الترب في محافظة النجف،رسالة  .21

 . 6111، ةجامعة الكوفماجستير،كلية االداب،
ن وتوزيعه في محافظة كربالء لنمو السكا ةتحليل العالقات المكانيعلي حسين ناصر، .20

 .6118، ة جستير ،كلية االداب، جامعة الكوفلة ما(، رسا6111 -0911)ة للمد
رسالة ،ة االقليمي ةفي الجغرافي ةدراس ةقضاء الهاشميعواد عبود مطر ال واوي، .26

 . 6105،جامعة بابل،ة ماجستير، كلية التربي
قسمة نجم عبد اهلل منهل ، التباين المكاني لوفيات األطفال دون سن الخمس سنوات في  .22

بية ، جامعة ( ، رسالة ماجستير ، كلية التر 6100 -6116من )محافظة ديالى للمدة 
 .6102ديالى ، 

اطروحة في العراق، ةلتغير المناخي وبعض اثاره البيئيقصي فاضل الحسيني،مؤثرات ا .25
 .6106، داب ،جامعة بغداد، كلية اآله دكتورا

محمد سمير محمد التكريتي،وفيات االطفال حديثي الوالدة في العراق، رسالة  .24
 .0982اجستير،كلية االدارة واالقتصاد، جامعة بغداد،م
اطروحة النتاج االلبان في محافظة بابل،ة،المقومات الجغرافيمحمود بدر علي السميع .22

 .0999،ة كلية االداب جامعة البصر ،ه دكتورا
-0920)ة جاهات سكان الحضر في االردن للمدممدوح عبداهلل مصطفى ابو رمان،ات .21

 ،  ،كلية االداب،جامعة بغدادهاطروحة دكتورا(،0995
في جغرافية  ة، حي الممداره في مدينة عدن دراسناصر عبداهلل علي مرعي الكثيري .28

 . 6115جامعة الموصل،،ةكلية التربي،هاطروحة دكتوراالسكان،
افظات الفرات حالمناخ في زراعة الخضراوات في م ،اثرين نبراس عباس ياس .29

 .6112جامعة بغداد،ابن رشد، ةكلية التربياالوسط،رسالة ماجستير،
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 :الرسميةالدوائر مصادر  -د
 . 6112،،نيويوركة السكان والتعليم والتنمي،ة االمم المتحد .0
جمهورية العراق ، وزارة التخطيط ، الجهاز المركزي لإلحصاء ، المسح االجتماعي  .6

 .6106صادي لألسر في العراق ،واالقت
في محافظة بابل،بيانات غير  ةمديرية الموارد المائي،ة ئيوزارة الموارد الماجمهورية العراق، .2

 .6105منشوره،
،مسح الفقر ووفيات االمهات لإلحصاءالعراق،وزارة التخطيط،الجهاز المركزي  ةجمهوري .5

 .6105هاز المركزي لالحصاء،،مطبعة الج0،ط6102لسنة 
ائية الخاصة كتاب وزارة التخطيط ، الجهاز المركزي لإلحصاء ، ادراج الرموز اإلحص .4

بقضاء القاسم ونواحيه التي تم أدخالها في دليل الوحدات اإلدارية الخاصة بالجهاز المركزي 
والذي يتضمن األرقام اإلحصائية  6104\06 \21والمؤرخ  526لإلحصاء ، ذي العدد 

( وناحية الطليعة 65116( ناحية اإلبراهيمية )65110وهي مركز قضاء القاسم )
(65112. ) 

 .6110،في الوطن العربي السكانية،السياسات ةليونسكو االقليمي للتربيمكتب ا .2
الخمس سنوات في سوريا  منظمة اليونسيف ، دراسة أسباب الوفيات لألطفال دون سن .1

،6118. 
 . الحلةوالرصد الزلزالي، قسم المناخ، محطة  العامةلألنواءالجويةالهياة  .8
 بابل،مديرية بلدية قضاء القاسم.في  البلديةوزارة البلديات واالشغال،مديرية  .9

 المرآه،تقرير التنميةالبشرية،قسم احصائيات لإلحصاءطيط،الجهاز المركزي خوزارة الت .01
 .6105والرجل في العراق احصائيا،

وزارة التخطيط ، الجهاز المركزي لإلحصاء ، تقرير ضمان توفر أسباب بقاء البيئة، قسم  .00
 .إحصاءات التنمية البشرية

، المجموعة اإلحصائية  يط ، الجهاز المركزي لإلحصاء وتكنلوجيا المعلوماتوزارة التخط .06
 .6111لسنة 

التنمية  تإحصاءاومات ، لوزارة التخطيط ، الجهاز المركزي لإلحصاء وتكنولوجيا المع .02
 (.68، جدول )0991والرجل في العراق ، لسنة  المرأةالبشرية ، تقرير 

، جدول 6111سكان العراق لعام ، تقديرات حصاءلإلوزارة التخطيط ، الجهاز المركزي  .05
02. 

 .( 68،جدول ) لإلحصاءوزارة التخطيط الجهاز المركزي  .04



 

 

 لألطفال، الوضع التغذوي والصحي لإلحصاءوزارة التخطيط الجهاز المركزي  .02
 .6104العراق،

وزارة الصحة ، دائرة صحة بابل ، مستشفى الحلة التعليمي العام ، الطب العدلي ،  .01
 ت غير منشورة .بيانا

وزارة الصحة ، دائرة صحة بابل ومكاتب الوفيات التابعة لها في قضاء القاسم ،بيانات  .08
 غير منشورة.

وزارة الصحة ، منظمة الصحة العالمية ، حقيبة الخدمات الصحية األساسية للعراق ،  .09
 .6، ص6119

 ( .6102\5\1( والمؤرخ ) 58ذي الرقم )القرار مجلس محافظة بابل ،  .61
والمؤرخ في  0285، مكتب وزير الدولة لشؤون المحافظات ذي العدد  الوزراءلس مج .60

02\2\6102 . 
 .6102\1\6والمؤرخ في  212ذي الرقم قرار ديوان محافظة بابل ، مكتب المحافظ ،  .66

 المقابالت الشخصية :  -ه
المقابلة الشخصية مع الدكتور عبد الحمزه حميد حسون ، أخصائي األمراض القلبية  .0

 .6102\2\61الباطنية والصدرية ،مستشفى الحلة التعليمي العام،الموافق األحد و 
المقابلة الشخصية اجراها الباحث مع الرائد ماجد محمد علي برتبة ضابط في مديرية  .6

 6102\6\65المرور العامة في محافظة بابل ،االربعاء بتاريخ 
 

 المصادر والمراجع االنكليزية -ثانيًا:
(1) Ahmed ,A.m and kraft .a, contribution to the hdroliyocal western 
desert of Iraq, jornal of the geological society of Iraq, cit1972.    
(2) Christopher tencza and Andrew stokes& Samuel preston , Factors 
responsible for Mortality rariation in the united states : A latent variable 

research .org./volumes/31/2/2014. – http://www.demographicanalysis,  
(3) factors Affeting Adult Mortality in india :Analysis of National Family 
Health survey of 1992-1993 on 1999-1998. 
(4) faisal G. khamis, inrestigating the spatial pattern of mortality in Jordon 
-2008 AL-zaytoonah university, American journal of scientific 
,http://www.scihub. org\ Ajsir. 2010. 

http://www.demographic/


 

 

(5) Sir George Newman, infant mortality; A continuing social problem, 
edited by eilidhgarrett and ohohher,2006. 
(6) U.n."methods of projecting the economically active 
population,manulv,populationstadies,now York,1971.            
(7) zelinsk"prologue to population geography" London,1970.          
(8) Goseph Bixbg Hoyet '' Manand Earth'' 3d edition , Pretice , Hall Inc , New Jersag , 
1973 , P21.                                                                            

 
 مصادر االنترنيت ثالثًا:
 www. Ph.net/ vb/ showthphp                بحث منشور في االنترنت على الموقع : -0
 موقع:بحث منشور في االنترنت على ال -6

ttsi/en;wikipeda,org,wiki/rate,populationGrowth 
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 التعليم وزارة العالي والبحث العلمي
 دابكلية اآل\ة جامعة القادسي
 الماجستير\الدراسات العليا

 

 استبانةاستمارة 
)التحليل المكاني للوفيات في الموسومةالماجستير  اخي المواطن الكريم هذا االستبيان خاص برسالة

بالوفيات في  الخاصة( والتي تهدف الى جمع البيانات 6102-0991قضاء القاسم للمده من 
من جنابكم  يرجىالقضاء ،وسوف تكون معلوماتها سريه واستخدامها لغرض البحث فقط ،لذا 

 بدقه وصوره صحيحه. األسئلةعن  اإلجابةالكريم ان تكون 
 بأشراف                                             عداد الطالبا

 .م.د عبد الرضا مطر الهاشميأ                            عمار عبيس شمباره
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 : ةللمنطقة:البيانات التعريفياوالً 
 ---------ريف  -2      ----------حضر  -6       ----------ناحية-0  

 : باألسرةثانيا: بيانات خاصه برب 
 (  لتحصيل الدراسي  )       ا -2    المهنة )        (  -6العمر )       (   - 0

 ًا :بيانات خاصة باألسرةثالث
 اناث )            (            ذكور)         (          ة عدد افراد االسر -0
 التعليميةألفراداألسرةةالحال-6

 

 

 الجنس ت
 التحصيل الدراسي

 عليا جامعه اعداديه متوسطه ابتدائيه امي
        
        
        
        
        



 

 

 ؟لألسرةالدخل الشهري  ماهومعدل -2
 ()      0111111اكثرمن -2)  (    0111111-411111 -6)     (    411111اقل من  -0
 ضعيف)    (      جيد)        (     متوسط)       (            لألسرةلمستوى الغذائي ا -5
 :الصحية في منطقتك المؤسسةماهو نوع  -4
 (  توجد مؤسسة صحية ) ال -(  د بيت صحي )  -وصف )  (   جمست -(  ب مستشفى ) -ا  
 مؤسسة صحية:   المقطوعةألقربالمسافة  -2
 م فاكثر)      ( 0111م)     (  0111-411م )   (          411اقل من    
 :هل مراجعتك للطبيب   -1
 اخرى )      (  -عند الشعور بالمرض )     (     د -شهريا ) (    ج-اسبوعيا )   ( ب -ا
 صحية في منطقتك ؟عن الخدمات ال كم تبلغ نسبة رضاك -8 

01% 61% 21% 51% 41% 21% 11% 81% 91% 011% 
          

 
 الخاصةبالوحدةالسكنيةرابعا :البيانات 

 ما هي مساحة السكن:   -0
 م فاكثر)     (511م)      (          511-611م )    (           611اقل من 

 هل نوعية السكن -6
 (                   رديء)    (      (              متوسط)      جيد)     

 :نوع حيازة السكن -2
 ملك )     (               ايجار )       (                   اخرى)  ( 

 :السكنيةعدد االسر في الوحدة  -5
 واحده)        (         اثنان)         (        اكثر)       (

 (  )          :الوحدةالسكنيةراد في عدد االف -4
 :الوحدةالسكنيةفي  العامةالخدمات  -2

 المستخدمةنوع المياه -أ
 )    ( ROماء  -5بئر ارتوازي)    (  -2نهر)    (  -6ماء اساله)   (  -0
 :الكهرباء   -ب 
 االثنان معا)     (-2اهليه)     (   -6حكوميه)    (    -0 
 :المجاري-2



 

 

 سبتتنك )    (-2مجاري مفتوحه)      (  -6(   صحي)    شبكة صرف -0
 :الوحدةالسكنيةعدد الغرف داخل -1
 (  ) لكمن ذاكثر -(  ج   اثنان) -واحده)    (      ب-أ  
 هل يضم المسكن حديقة او فضاء مفتوح     نعم )    (          كال )      (-8

 خامسا:بيانات عن الوفيات :
 6104 \06 \20إلى 6104 \0 \0دى األسرة خالل الفترة من هل حصلت حالة وفاة ل -

العمر عند  الجنس ت
 الوفاه

مهنة  سبب الوفاه
 المتوفي

 المستوى التعليمي للمتوفي الحالة االجتماعية للمتوفي
تاريخ 
 الوفاه

مرض)نوع  حادث شيخوخه   
 جامعه اعدادي متوسط ابتدائية امي ارمل مطلق متزوج اعزب  المرض(

7                 
3                 
2                 
4                 

 

 (6ملحق )
 (6105 – 0991عدد سكان منطقة الدراسه ومحافظة بابل للسنوات )

 6102 6100 6101 6111 0991 المنطقة
 085181 015012 029001 052199 012519 قضاء القاسم
 0918604 0861901 0169222 0240424 0080140 محافظة بابل

(,تقديرات السكان 35,جدولرقم)7991,نتائج تعداد  لإلحصاءالمصدر:وزارة التخطيط ,الجهاز المركزي 
 (.3172- 3177- 3171- 3111للسنوات)

 ,مديرية احصاء بابل. لإلحصاءجمهورية العراق,وزارة التخطيط,الجهاز المركزي -
 (2ملحق )

 البيئةحسب ومحافظة بابل  الدراسةسكان منطقة 

 .3172-3177و3171و3111,وتقديرات السكان للسنوات7991,تعداد لإلحصاءالمصدر:وزارة التخطيط ,الجهاز المركزي 
 .الهاشمية,مديرية احصاء بابل,دائرة احصاء لإلحصاءوزارة التخطيط,الجهاز المركزي -

 الوحدةاإلدارية
7991 3111 3171 3172 

 ريف حضر ريف حضر ريف حضر ريف حضر
 714613 51715 52711 55941 53479 61651 52555 53937 قضاء القاسم
 911613 971673 972621 576126 516235 115341 676195 565656 محافظة بابل



 

 

 ( 5ملحق )
 (6111توزيع السكان  حسب الفئات العمرية والجنس في محافظة بابل لسنة )

 المجموع ث ذ الفئة
 681192 029894 051610 5-0أقل من 
4 – 9 065612 001116 650918 
01 – 05 015621 011202 615881 
04 – 09 90211 88405 081090 
61 – 65 11251 15992 046222 
64 – 69 25880 22290 068416 
21 – 25 42218 42294 012112 
24 – 29 56919 55148 81121 
51 – 55 26210 24101 21288 
54 – 59 64262 68015 42161 
41 – 45 09585 60142 50651 
44 – 49 05992 02846 20858 
21 – 25 00640 06554 26292 
24 – 29 1986 9112 01121 
11 – 15 4061 2021 00625 
14 – 19 2051 2984 1064 
 9145 4166 5126 فأكثر 81

 0240424 860268 821621 المجموع
 .36, ص72اء , جدول وزارة التخطيط الجهاز المركزي لإلحص المصدر :

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 (4ملحق )
 0991لعام  العمريةحسب الفئات  الدراسةعدد سكان منطقة 

 عدد االناث عدد الذكور العمريةالفئات 
 9986 01622 5-0اقل من 
4 – 9 8282 8018 
01 – 05 2850 2109 
04 – 09 2212 2610 
61 – 65 5980 4192 
64 – 69 5564 5224 
21 – 25 2154 2024 
24 – 29 0261 0818 
51 – 55 0904 6918 
54 – 59 0296 0292 
41 – 45 815 881 
44 – 49 486 245 
21 – 25 259 585 
24 – 29 280 424 
11 – 15 684 416 
14 – 19 644 699 
81 – 85 018 098 
 621 662 فأكثر 84

 45000 46228 المجموع
 ي لإلحصاء,مديرية احصاء بابل,دائرة احصاء الهاشمية.المصدر:وزارة التخطيط,الجهاز المركز

 

 

 

 

 



 

 

 (2)ملحق
 6101لعام  العمريةحسب الفئات  الدراسةعدد السكان لمنطقة 

 عدد االناث عدد الذكور العمريةالفئات 
 05612 04154 5 - 0اقل من 
4 – 9 06541 00818 
01 – 05 01511 01151 
04 – 09 9222 9225 
61 – 65 8011 1812 
64 – 69 2164 2222 
21 – 25 4266 4249 
24 – 29 5522 5216 
51 – 55 2512 2282 
54 – 59 6251 6908 
41 – 45 0996 6655 
44 – 49 0404 0112 
21 – 25 0002 0656 
24 – 29 141 812 
11 – 15 545 428 
14 – 19 650 228 
81 – 85 026 604 
 666 082 فأكثر 84

 85621 85812 المجموع
 المصدر:وزارة التخطيط,الجهاز المركزي لالحصاء,مديرية احصاء بابل,دائرة احصاء الهاشميه.

 
 

 

 

 

 



 

 

 (1ملحق )
 (6174– 7991عدد سكان منطقة الدراسة ومحافظة بابل حسب النوع والبيئة للسنوات )

 المنطقة

1991 2313 2313 

 ريف حضر ريف حضر ريف حضر

 ث ذ ث ذ ث ذ ث ذ ث ذ ث ذ

 قضاء القاسم

2
2
3

8
3

 

2
2
8

8
1

 

3
3
3

2
8

 

3
1
1

8
6

 

3
3
4

1
1

 

3
8
2

3
8

 

1
2
2

6
8

 

4
1
1

6
3

 

3
8
4

3
8

 

4
3
8

8
6

 

1
8
1

3
8

 

1
3
1

6
4

 

 محافظة بابل

2
8
2

8
1

1
 

2
8
2

8
3

1
 

3
3
4

6
3

6
 

3
1
1

4
8

9
 

3
8
1

8
1

6
 

4
3
4

2
2

3
 

4
8
9

4
2

1
 

4
2
4

2
3

1
 

4
2
1

1
1

3
 

4
8
1

4
3

9
 

1
3
3

4
3

3
 

4
6
4

1
1

2
 

, وتقديرات 2313رقيم , والحصر والت1991المصدر : وزارة التخطيط , الجهاز المركزي لإلحصاء , تعداد 
2313. 

 ( 8ملحق )
 6102توزيع السكان حسب الوحدة اإلدارية والبيئة في قضاء القاسم حسب تقديرات 

 المجموع الريف الحضر الوحدة اإلدارية
 001224 28991 10254 مركز قضاء القاسم

 28612 21241 1842 ناحية الطليعة
 22640 64682 01924 ناحية اإلبراهيمية

 085196 95262 91022 موعالمج
المصدر : وزارة التخطيط ,الجهاز المركزي لإلحصاء ,مديرية أحصاء بابل, دائرة إحصاء الهاشمية , تقديرات 

 .3172السكان لسنة 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 (9ملحق )
 (6102 -0991معدل الوفيات الخام في قضاء القاسم للمدة ) 

سكان منتصف  عدد السكان السنه
معدل الوفيات الخام  ياتعدد الوف (*)السنة 

 (*)باأللف 

7996 711197 - - - 
7991 716419 717612 393 3,9 
7995 719612 715155 213 3,5 
7999 773561 777251 341 3,3 
3111 776167 774113 325 3,7 
3117 779355 771575 791 7,1 
3113 732425 737151 332 7,5 
3112 731747 735212 249 3,5 
3114 721956 739163 397 3,2 
3115 724554 723925 341 7,5 
3116 725115 726932 215 3,3 
3111 742199 741764 215 3,1 
3115 741293 745363 413 3,5 
3119 757574 749679 395 3 
3171 769771 754715 316 7,5 
3177 714712 717666 396 7,1 
3173 719419 716515 356 7,4 
3172 754151 753731 391 7,6 

لمصدر: جمهورية العراق , وزارة التخطيط , الجهاز المركزي لالحصاء ,ومديرية احصاء بابل ودائرة احصاء الهاشمية, ا
 (3172-3173-3177وتقديرات السكان للسنوات) 3171والحصر والترقيم عام 7991بيانات تعداد عام 

 تب تسجيل الوفيات التابعة لها في القضاء.جمهورية العراق,وزارةالصحة,مديرية صحة بابل ومكا-
 الدراسة الميدانية.-
( )       )*( تم استخراج سكان منتصف السنه وفق المعادلة-  حيث ان  
- Pn- عدد السكان في منتصف السنه P0         - عدد السكان في السنه السابقة 

E-- لوغارتيم طبيعيr     -           معدل النموT-  1,5-عدد السنوات بين التعدادين 
 ينظر

 ×   7111      )*(  ثم استخرج معدل الوفيات الخام وفق المعادلة         

 
 

 عدد الوفيات المسجله في منطقة معينه في سنه معينه -Dحيث ان 
P- اجمالي عدد السكان في منتصف تلك السنه ينظر 

 .41,ص3177الكتب للطاعبه والنشر,الموصل, ,دار3طه حمادي الحديثي ,جغرافية السكان ,ط



 

 

 ( 01ملحق )
 (6102-0991دارية للمدة)حسب الوحدات اإل توزيع الوفيات الخام في قضاء القاسم

 المجموع براهيميةناحية اإل ناحية الطليعة مركز القضاء السنة
0991 611 96  696 
0998 612 99  216 
0999 011 11  651 
6111 084 42  628 
6110 068 29  091 
6116 052 11  662 
6112 626 001  259 
6115 098 92  690 
6114 040 89  651 
6112 699 19  218 
6111 601 015  214 
6118 619 062  516 
6119 092 99  694 
6101 086 95  612 
6100 061 91  692 
6106 028 88  642 
6102 068 99 11 691 
 5885 11 0424 6062 المجموع

 المصدر: وزارة الصحة ,مديرية صحة بابل ومكاتب تسجيل الوفيات التابعة لها في القضاء
 
 

 

 

 

 



 

 

 ( 00ملحق )
 (6102 -0991توزيع الوفيات الخام في قضاء القاسم حسب البيئة والوحدة االدارية للمدة )

 السنة
 ناحية اإلبراهيمية ناحية الطليعة مركز قضاء القاسم

 المجموع
 ريف حضر ريف حضر ريف حضر

0991 85 002 52 59 - - 696 
0998 94 018 58 40 - - 216 
0999 28 000 20 29 - - 651 
6111 26 062 64 68 - - 628 
6110 42 14 26 21 - - 091 
6116 22 82 22 50 - - 662 
6112 81 046 44 26 - - 259 
6115 29 069 56 40 - - 690 
6114 25 81 52 52 - - 651 
6112 81 056 52 22 - - 218 
6111 92 018 58 42 - - 214 
6118 011 016 29 45 - - 516 
6119 11 009 58 40 - - 694 
6101 16 001 58 52 - - 612 
6100 29 021 55 52 - - 692 
6106 22 014 56 52 - - 642 
6102 80 51 59 41 22 21 691 
 5885 21 22 189 151 0995 0682 المجموع
 - 46،9 51،0 40،5 58،2 29،4 2164 النسبة

 المصدر: دائرة صحة بابل ،مكاتب الوفيات في قضاء القاسم ،بيانات غير منشورة.      
 
 
 
 



 

 

 ( 06ملحق )
 (6102-0991توزيع الوفيات الخام المسجلة في قضاء القاسم حسب فصول السنة للمدة )

 السنة
 الفصول

 المجموع فالخري الصيف الربيع الشتاء
0991 81 11 91 28 696 
0998 016 49 80 21 216 
0999 009 51 28 02 651 
6111 22 56 95 29 628 
6110 85 20 46 21 091 
6116 92 66 91 08 662 
6112 82 20 025 10 259 
6115 011 45 19 48 690 
6114 89 58 15 69 651 
6112 016 28 91 50 218 
6111 004 11 021 52 214 
6118 058 29 069 42 516 
6119 81 16 15 29 694 
6101 12 48 14 21 612 
6100 016 22 21 20 692 
6106 92 42 29 24 642 
6102 81 80 28 28 691 
 5885 199 0518 988 0209 المجموع

 المصدر : دائرة صحة بابل ومكاتب تسجيل الوفيات في قضاء القاسم ,بيانات غير منشورة.
 
 
 

 

 



 

 

 (74ملحق )
 6174توزيع الوفيات الخام حسب فصول السنة والوحدات اإلدارية في قضاء القاسم لسنة  

 الوحدات اإلدارية
 المجموع فصول السنة

  الخريف الصيف الربيع الشتاء
 068 09 69 51 22 مركز قضاء القاسم

 99 62 66 62 68 ناحية الطليعة
 11 62 01 01 61 ناحية اإلبراهيمية

 691 28 28 81 80 مجموعال
 المصدر: دائرة صحة بابل ومكاتب تسجيل الوفيات في قضاء القاسم , بيانات غير منشورة.

 

 (05ملحق )
 6102التوزيع العددي للسكان والوفيات الخام حسب الوحدات اإلدارية والبيئة في قضاء القاسم لسنة

 الوحدات اإلدارية
 الريف الحضر

 عدد الوفيات عدد السكان تعدد الوفيا عدد السكان
 51 28991 80 10254 مركز قضاء القاسم

 40 21241 58 1842 ناحية الطليعة
 21 64682 22 01925 ناحية اإلبراهيمية

 024 95262 026 91024 المجموع
 المصدر:

 دائرة صحة بابل ومكاتب تسجيل الوفيات في قضاء القاسم ، بيانات غير منشورة. -
 بابل ، دائرة إحصاء الهاشمية ، بيانات غير منشورة. مديرية إحصاء -
 

 

 

 



 

 

 ( 04ملحق )
 (6102 -0991توزيع الوفيات في قضاء القاسم حسب الفئات العمرية للمدة )

 سنه فأقل05فئة األطفال  السنة
-04فئة متوسطي األعمار

 سنة25
سنه 24فئة كبار السن
 المجموع فأكثر

0991 016 12 005 696 
0998 069 51 062 216 
0999 11 24 006 651 
6111 42 10 000 628 
6110 48 26 011 091 
6116 49 45 001 662 
6112 28 061 020 259 
6115 22 12 059 690 
6114 46 11 008 651 
6112 12 96 052 218 
6111 98 008 049 214 
6118 019 051 042 516 
6119 21 000 001 694 
6101 10 89 002 612 
6100 86 92 060 692 
6106 49 91 011 642 
6102 80 99 001 691 
 5885 6025 0541 0211 المجموع

 .المصدر: مديرية صحة بابل ومكاتب تسجيل الوفيات في قضاء القاسم ,بيانات غير منشورة
 
 
 

 

 



 

 

 (02ملحق )
 (6102 -0991توزيع الوفيات في قضاء القاسم حسب النوع للمدة )

 المجموع اثأالن الذكور السنة
0991 058 055 696 
0998 016 021 216 
0999 055 012 651 
6111 066 002 628 
6110 012 95 091 
6116 011 002 662 
6112 081 026 259 
6115 046 029 690 
6114 062 005 651 
6112 085 065 218 
6111 091 018 214 
6118 604 081 516 
6119 041 028 694 
6101 028 028 612 
6100 059 051 692 
6106 050 004 642 
6102 041 051 691 
 5885 6684 6499 المجموع

 .المصدر: دائرة صحة بابل ومكاتب تسجيل الوفيات التابعة لها في قضاء القاسم, بيانات غير منشورة

 
 
 
 
 

 

 



 

 

 (01ملحق )
 (6102 -0991لمدة )التوزيع العددي للوفيات حسب فئات األعمار والجنس في قضاء القاسم ل

 السنة
فئة صغار 

 المجموع السن
فئة متوسطي 

 المجموع األعمار
 فئة كبار السن

 المجموع
 إناث ذكور إناث ذكور  إناث ذكور

0991 41 54 016 56 25 12 44 49 005 
0998 11 49 069 69 08 51 21 22 062 
0999 29 20 11 21 68 24 45 48 006 
6111 26 65 42 29 26 10 46 49 000 
6110 20 61 48 08 05 26 58 49 011 
6116 26 61 49 21 65 45 59 20 001 
6112 22 26 28 29 40 061 86 19 020 
6115 24 20 22 50 24 12 10 18 059 
6114 69 62 46 28 26 11 45 25 008 
6112 29 25 12 41 56 96 25 19 052 
6111 40 51 98 22 44 008 18 80 049 
6118 48 40 019 80 49 051 15 19 042 
6119 21 21 21 21 40 000 45 22 001 
6101 29 26 10 40 28 89 44 20 002 
6100 55 28 86 41 52 92 41 25 060 
6106 26 61 49 42 55 91 51 42 011 
6102 52 28 80 46 51 99 44 26 001 
 6025 0064 0119 0541 251 812 0211 492 115 المجموع

 52،1 46،1 51،2 69،1 55،2 44،5 62،2 54،8 45،6 نسبةال
 دائرة صحة بابل ومكاتب تسجيل الوفيات في قضاء القاسم .بيانات غير منشورة.  -المصدر :

 
 

 



 

 

 (08ملحق )
 (6102-0991التوزيع العددي للوفيات بسبب األمراض وحسب الجنس في قضاء القاسم للمدة)

 المجموع اإلناث الذكور األمراض
 564 217 362 أمراض الشيخوخة

 296 715 337 األمراض السرطانية
 395 722 763 أمراض الجهاز الهضمي

 654 361 251 أمراض جهاز الدوران والدم
 363 732 729 أمراض الجهاز البولي
 361 731 741 أمراض الغدد الصماء

 297 755 316 أمراض الجهاز العصبي
 391 743 755 أمراض ما حول الوالدة

 253 764 755 أمراض الجهاز التنفسي
 321 771 731 األمراض المعدية

 359 731 729 أمراض أخرى
 2914 7541 3731 المجموع

 المصدر: دائرة صحة بابل ومكاتب تسجيل الوفيات في قضاء القاسم, بيانات غير منشورة.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 (6102 -0991ض في قضاء القاسم للمدة )( التوزيع العددي للوفيات بسبب األمرا09ملحق )

 السنة
 األمراض

 األخرى األمراضالمعدية الجهاز البولي الغدد الصماء الجهاز الهضمي ما حول الوالدة الجهاز التنفسي الجهاز العصبي السرطانية الشيخوخة جهاز الدوران والدم
7991 45 41 32 33 35 33 71 71 76 21 31 
7995 57 46 31 75 37 35 75 74 75 31 75 
7999 39 31 33 79 31 74 75 31 72 32 79 
3111 24 21 31 76 71 74 72 76 75 79 75 
3117 36 33 31 75 77 71 76 71 73 71 71 
3113 21 35 37 72 71 71 72 73 79 75 73 
3112 47 25 31 23 32 71 79 79 75 76 31 
3114 21 21 34 31 79 73 75 76 76 72 77 
3115 31 36 76 35 73 74 71 73 9 1 77 
3116 29 21 31 31 32 33 75 75 76 73 75 
3111 56 26 36 26 35 36 36 33 79 77 36 
3115 59 45 22 21 35 32 21 36 34 5 31 
3119 41 41 33 75 31 75 71 9 74 1 75 
3171 26 35 31 37 79 71 31 74 76 6 77 
3177 21 23 33 36 33 75 75 76 31 6 75 
3173 23 27 36 32 76 31 77 73 71 5 71 
3172 26 25 31 36 31 75 36 73 72 4 74 

 359 321 363 361 395 391 253 297 296 564 654 المجموع
 المصدر : دائرة صحة بابل ومكاتب تسجيل الوفيات في قضاء القاسم , بيانات غير منشورة.



 

 

 (61ملحق )
 (6102 -0991ض حسب الفئات العمرية في قضاء القاسم للمدة )التوزيع العددي بسبب األمرا 

فئة صغار السن بعمر  األمراض
 سنة74أقل من 

-75فئة البالغين)
 (سنة64

فئة كبار 
 المجموع سنة فأكثر65السن

 565 545 31 -- أمراض الشيخوخة
 291 735 792 19 األمراض السرطانية

 396 771 53 91 أمراض الجهاز الهضمي
 655 247 315 719 جهاز الدوران والدم أمراض

 363 774 95 51 أمراض الجهاز البولي
 361 731 715 25 أمراض الغدد الصماء

 297 713 751 69 أمراض الجهاز العصبي
 395 -- -- 395 أمراض ما حول الوالدة

 253 772 93 741 أمراض الجهاز التنفسي
 325 29 56 772 األمراض المعدية

 361 51 715 95 ألخرىاألمراض ا
  7151 7729 7193 المجموع

 دائرة صحة بابل ومكاتب الوفيات في قضاء القاسم , بيانات غير منشور.  -المصدر:
 ( 60ملحق )

 6102التوزيع العددي للوفيات بسبب األمراض حسب الوحدات اإلدارية ونوع المرض في قضاء القاسم لسنة 
 ناحية اإلبراهيمية الطليعةناحية  مركز قضاء القاسم األمراض

 5 77 71 أمراض جهاز الدوران والدم
 5 72 71 أمراض الشيخوخة

 1 9 77 األمراض السرطانية
 1 71 9 أمراض الجهاز العصبي
 5 9 4 أمراض ما حول الوالدة

 71 9 5 أمراض الجهاز التنفسي
 2 71 72 أمراض الجهاز الهضمي

 7 4 5 أمراض الجهاز البولي
 2 5 4 ض الغدد الصماءأمرا

 _ 3 3 األمراض المعدية
 2 5 6 األخرى

 مديرية صحة بابل ومكاتب تسجيل الوفيات في قضاء القاسم , بيانات غير منشورة. -المصدر:



 

 

 (66ملحق )
 (6102 -0991التوزيع العددي للوفيات بسبب الحوادث حسب الجنس في قضاء القاسم للمدة )

 جموعالم اإلناث الذكور الحوادث
 619 91 006 حوادث السير
 028 29 99 الطلق الناري

 028 012 24 الحرق
 022 54 90 الغرق
 22 60 04 الخنق

 069 44 15 الصعق الكهربائي
 22 02 61 القتل بالة حادة

 48 69 69 أخرى
 901 524 514 المجموع
 لي,بيانات غير منشورة.دائرة صحة بابل, مستشفى الحلة التعليمي العام,الطب العد -المصدر:

 
 (62ملحق)

 (6102-0991التوزيع العددي للوفيات بسبب الحوادث حسب فصول السنة في قضاء القاسم للمدة )
 المجموع الخريف الصيف الربيع الشتاء الحوادث
 619 50 29 59 81 حوادث السير
 028 08 69 20 21 الطلق الناري

 028 21 60 21 41 الحرق
 022 62 84 09 2 الغرق
 22 04 1 9 4 الخنق

 069 22 22 69 25 الصعق الكهربائي
 22 8 01 00 1 القتل بالة حادة

 48 09 09 00 9 أخرى
 901 091 652 609 648 المجموع

 دائرة صحة بابل , مستشفى الحلة التعليمي العام, الطب العدلي , بيانات غير منشورة. -المصدر:
 



 

 

 (6102-0991يات بسبب الحوادث حسب فئات األعمار في قضاء القاسم للمدة )(التوزيع العددي للوف65ملحق )
 المجموع سنة فأكثر65فئة كبار السن  (سنة64-75فئة البالغين والشباب) سنة74فئة صغار السن أقل من  الحوادث

 319 51 711 53 حوادث السير
 765 39 93 41 الطلق الناري

 725 79 62 56 الحرق
 726 79 65 53 الغرق
 26 1 71 73 الخنق

 739 25 54 41 الصعق الكهربائي
 26 6 32 1 القتل بالة حادة

 55 74 29 5 أخرى
 971 756 452 317 المجموع

 دائرة صحة بابل, مستشفى الحلة التعليمي العام,الطبالعدلي,بيانات غير منشورة. -المصدر:
 (6102-0991بسبب الحوادث في قضاء القاسم للمدة ) (االتجاه الزمني والتوزيع العددي للوفيات في64ملحق )

 المجموع أخرى القتل بالة حادة الصعق الكهربائي الخنق الغرق الحرق الطلق الناري حوادث السير السنوات
7991 1 7 - 3 7 3 - 3 75 
7995 5 - 73 1 - 2 7 - 35 
7999 9 2 9 - - 2 7 7 36 
3111 9 3 2 5 3 - 3 - 32 
3117 77 4 1 1 4 3 -- 2 31 
3113 4 7 77 72 -- 5 3 4 26 
3112 74 36 1 74 5 71 1 6 59 
3114 71 71 71 9 2 5 2 4 17 
3115 73 79 5 77 2 77 3 5 17 
3116 75 1 73 1 4 73 2 1 65 
3111 72 74 9 5 3 75 2 2 64 
3115 71 72 76 75 6 71 3 4 16 
3119 79 75 71 1 7 71 7 4 61 
3171 76 9 71 9 - 9 3 5 61 
3177 75 72 3 71 3 5 2 2 59 
3173 74 72 1 6 7 71 3 4 51 
3172 76 77 5 9 3 77 3 2 59 
 971 55 26 739 26 726 725 765 319 المجموع

 بيانات غير منشورة. دائرة صحة بابل,مستشفى الحلة التعليمي العام, الطب العدلي, -المصدر:



 

 

Abstract 
          The second vital factor affecting population growth deaths, and that the 

impact is not limited to only change the size of the population, but goes beyond 
that to the distribution and Kthavthm qualitative and their composition and the 
age and the duration of their lives, they also give an indication of the progress 
of health services in the state and death as a phenomenon of biological, social, 

demographic and geographic.                                                               
       And mortality in spite of its importance in the demographic analysis has 

not received adequate attention by the researchers as happened fertility, and 
this is what prompted us to study this phenomenon in the district denominator 
for the period (1997 - 2013) and the disclosure of the causes and factors 
affecting it, as well as variability in time and space, as well as It revealed the 

size of the deaths and the reality and the direction of change rates.            
     Was adopted researcher descriptive and analytical definition of the study 
area and the disclosure of the size of the deaths in which the rate and contrast 
the spatial and temporal statement affecting the grounds, as well as the 
fundamentalist approach through which the study of geographical factors 
affecting the deaths in the study area, along with the use of some statistical 
techniques, has the method of factor analysis to adopt, as well as the relative 
importance of achieving the goal of the study, the most important findings of 
the study is the detection of deaths size in the study area for the duration of 
the (1997 -2013), amounting to (4884) deaths, and an annual average (287) 
case death.                                                                                       

      The study also revealed the superiority of the male deaths to female 
deaths accounting for ratio (53.2%), while the formed female mortality rate 
(46.8%) of the total deaths, as well as the study revealed issued deaths older 
category (65 years and over) on categories other age, has reached its 
size(2134) deaths and percentage (43.7%) of all deaths, followed by the 



 

 

category of middle-aged (15-64 years) the size of fatalities (1450) case of the 
death rate (29.7%) of the total deaths.                                                   

      The study showed for the high mortality size due to the disease has 
reached (3974) deaths, and by (81.4%), while deaths size was due to 
accidents (910) deaths, and by (18.6%) of the total deaths, it has been 
marked by size deaths contrast as a result of the interaction of a variety of 
factors, natural and human variables, and it was the largest and obviously the 
impact of human variables, which spearheaded the educational level and 
quality of housing is the most influential on the deaths of other variables size 
has formed a proportion (46.5%) of the total affecting the deaths size 
variables.                                                                                          
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