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مقاييس اخلصىبت السكاويت لقضائي الفلىجت وهيج للمذة مه عام 
7991- 3172 

 سرحان علي داود حممذ حسني علي عبذ الراوي. د.أ
كليت الرتبيت للعلىم  –جامعت األوبار 

 اإلوساويت 
 

 املستخلص
الرئيسي لمجغرافي في دراسة الخصوبة من تمييز االختالفات المكانية تي اليدف أي

عمى وفق مقياس متدرج عمى مستوى الوحدات االدارية, وقد استخدم معيار يعكس واقع  
الخصوبة السكانية لقضائي الفموجة وىيت وىو معدل الخصوبة العام, واعتمدت النواحي 

الى ثمانية  دراسةال توقد قسم ,الى اخر كوحدات مساحية لبيان صورة التباين من مكان
وحدات ادارية, واعتمدت الدراسة اضافة الى االستبيانات عمى بيانات الجياز المركزي 

والمسوح الجغرافية والنشرات  6991, المستمدة من التعداد العام لمسكان لعام لإلحصاء
 .مبحثينوقسمت الدراسة الى  ,السكانية

الخصوبة السكانية والتي من خالليا يمكن التعرف عمى تناول االول دراسة مقاييس 
التباين المكاني لمستويات الخصوبة السكانية في منطقتي الدراسة وتناول المبحث الثاني 

( 6,541مقياس معدل الخصوبة العام وفق الدرجات المعيارية وتبين انخفاض المعدل من )
  ,حسب نتائج الدراسة الميدانية 3,61لف عام ( باأل6,946الى ) 6991لف عام باأل

وتوصمت الدراسة الى جممة استنتاجات واستندت الدراسة عمى ما توصمت الية من 
 .استنتاجات لوضع عدد من التوصيات التي يرى فييا حال لمشكمة الدراسة

Population fertility standards for judicial Fallujah and Hit for the 
period of 1997- 2013 
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Abstract 

The main objective of geographic comes at a fertility study of 
discrimination spatial differences according to a sliding scale at the level of 
administrative units, has been used as the standard reflects the reality of 
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population fertility judicial Fallujah and Hit the year in the fertility rate, and adopted 
respects as units cadastral a statement image contrast from one place to another, 
has divided the study to eight administrative units, and it adopted the study in 
addition to the questionnaires on the Central Bureau of Statistics data, derived 
from the general population census of 1997 the geographical and demographic 
surveys, newsletters, and the study was divided into two sections 

I dealt with a study population and fertility standards by which they can 
identify the spatial variation of population fertility levels in the areas of study and 
address the second topic scale general fertility rate according to standard grades 
and show lower than average (145.3) per thousand in 1997 to (109.1) per 
thousand in 2013 according to the results of the field study, 

The study found among the conclusions of the study were based on the 
findings of the conclusions of a number of recommendations, which see it as a 
solution to the problem of study. 

 املقذمت
انية من أبرز الظواىر السكانية التي اخذت الدول تعيرىا اىمية تعد الخصوبة السك

بالغة, واصبحت في نظر الحكومات ظاىرة ترتبط ارتباطا وثيقا بمشكمة التنمية االقتصادية 
واالجتماعية, فمنيا ما يعد الخصوبة عامال معوقا لتقدميا, اذ البد من الحد منيما ومنيا ما 

ا واستغالل مواردىا الطبيعية وكان لمجغرافيين دورا لبيان تعد الخصوبة عامال ميما لتقدمي
انتشار ىذه الظاىرة مكانيا وتحديد ابعادىا, اما مفيوم الخصوبة السكانية, فيقصد بيا عدد 
المواليد االحياء في اي مجتمع سكاني, وىي احدى المكونات الرئيسية الثالثة التي تقرر معدل 

 .واليجرةكاني الى جانب الوفيات النمو الس
لذلك وجب دراستيا ألىميتيا البالغة, كونيا احدى المتغيرات المساىمة في ترشيد 
السموك السكاني, أو زيادة عدده بما يتوافق مع خطط التنمية, وأشارت العديد من الدراسات 
النظرية والتطبيقية الى مفيوم الخصوبة السكانية ىي العنصر األكثر فاعمية في نمو السكان, 

لبا ما تفوق عنصري الوفيات واليجرة في ظل الظروف االعتيادية يسود فييا السمم وتقل إذ غا
األوبئة والمجاعات, فضال عن تأثرىا في تغير حجم السكان وتركيبة وتوزيعو ويدخل ايضا في 
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رسم خطط المستقبل فيما يتعمق برعاية االمومة والطفولة وفتح المؤسسات التعميمية او 
 الخدمية.

العديد من العوامل االقتصادية واالجتماعية والديموغرافية التي توثر في وىناك 
 الخصوبة بطرق مباشرة وغير مباشرة.

ان تنوع تمك المؤثرات وتعقدىا وتذبذبيا جعل موضوع الخصوبة مجاال رحبا لمدراسات 
لوفيات تقيدا من عاممي ا والوالدة عامل بيولوجي أكثر الديموغرافية واالجتماعية والسياسية,

قياسيا بصورة , والخصوبة السكانية تعد ظاىرة تتباين من مكان ألخر, اذ يمكن واليجرة
 , ومن ىنا تبرز امكانية دراسة الموضوع كمشكمة جغرافية.مباشرة وغير مباشرة
 مشكلت الذراست 

تعد مشكمة الدراسة في اي دراسة جغرافية النواة االساسية التي تمثل انطالقا لمباحث, 
االجابة عنيا وان اختيار مشكمة البحث وتحديدىا بعناية تمثل الخطوة االولى من  لغرض

  :خطوات الدراسة ومن ىنا يمكن تحديد مشكمة الدراسة بالسؤال االتي
 ؟قضائي الفموجة وىيت يالسكانية فالخصوبة  واقع ما

 فرضيت الذراست 
بعد التطرق  واو عدم وتعد الفرضية تخمين او جواب اولي لمشكمة الدراسة تبين صحت

ويعد التباين المكاني بين مكان واخر  ,الى تفاصيل الدراسة, كما انيا تقدم حال معقوال لممشكمة
وجاءت ىذه الدراسة لمكشف عن ىذا التباين, لذا  لمظاىرات السكانية عماد اي دراسة سكانية.

  .وىيت ضائي الفموجةمن فرضية وجود تباين مكاني لمخصوبة السكانية لق قطمنفان الدراسة ت
 هذف الذراست 

يكمن ىدف الدراسة في تحميل التباين المكاني لمخصوبة السكانية في منطقتي الدراسة 
عمى وفق منيج جغرافية السكان الذي يعني بتحميل التباين المكاني لمظاىرة الدراسية وعمى 

 مستوى الوحدات االدارية لمنطقة الدراسة في المجاالت التطبيقية.
 هجيت الذراست مى

بعد ان حددت مشكمة الدراسة ووضعت الفرضية واليدف منيا حدوث الحدود المكانية 
والزمانية لمدراسة حددت منيجية الدراسة التي اعتمدت عمى المنيج الوصفي التحميمي, وقد 

 لإلحصاءاعتمدت البيانات التي ليا صمو بموضوع الدراسة والمتمثمة ببيانات الجياز المركزي 
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ومقارنتيا بما توصل اليو الباحث من خالل  6991خاصة بقضائي الفموجة وىيت لعام ال
 .3,61الدراسة الميدانية لعام 

 حذود الذراست 
 الحدود المكانية   -1

 ةقضائي الفموجة وىيت بحدودىا االداري وفقد تمثمت بالحيز الجغرافي الذي يشغم
 .(6) خارطةبالنواحي التابعة لكل قضاء  ةالمتمثم
 الحدود الزمانية  -2

( واعتمدت فييا عمى 3,61 -6991تتمثل الحدود الزمانية لمدراسة بين عامي )
 .3,61عام وبيانات وزارة التجارة فييا يخص بيانات  6991لعام  طيطيانات وزارة التخب

 ( موقع قضائي الفموجة وىيت بالنسبة لمحافظة االنبار6خريطة )

       
 .االدارية خارطة محافظة األنبار مديرية المساحة العامة, عمل الباحث باالعتماد عمى وزارة الري, :المصدر
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 مقاييس اخلصىبت السكاويت: املبحث االول
ان ظاىرة الخصوبة السكانية في جغرافية السكان ال تعني شيئًا, اال ان اذا ادخمت في 

ن من خالليا التعرف عمى حجم تمك تعدادات سكانية منتظمة تعطييا دالالت احصائية يمك
الظاىرة وتباينيا مكانيًا وزمانيًا, وىذا ال يتم اال عن طريق وضع مقاييس احصائية قادرة عمى 
التفسير عنيا رقميًا, وىذه المقاييس تتفاوت في مدلوالتيا كمؤشرات ديموغرافية يتفاوت عيوبيا 

رأة ت تفصيمية تتناول الخصوبة ممثمة بالمومزاياىا, وطرائق احتسابيا ومقدار ما تتاح من بيانا
 .(6)في مدة حمميا ووالدتيا الحية

وتعد الخصوبة من المواضيع الحيوية الميمة ذات التأثير الواسع في الدراسات 
الديموغرافية, الن المواليد ىم العامل االساسي في السكان حيث يمثل الفرق بين المواليد 

الطبيعي ان تختمف الخصوبة من مجتمع ألخر ومن مكان  والوفيات )الزيادة الطبيعية( ومن
ألخر داخل الدولة الواحدة, بسبب تداخل العديد من العوامل المؤثرة عمى الخصوبة تبعا لمقيم 

 والموروث الحضاري والثقافي والظروف االقتصادية واالجتماعية السائدة في منطقتي الدراسة.
 معدل ادلواليد اخلام   -2

تحدد بالعالقة بين عدد المواليد االحياء المسجمين في سنة ما ىو مفيوم نسبي ي
منسوبة الى جممة السكان في منتصف العام. وسمي بالخام ألنو ال يميز بين الذكور واالناث 
وال يأخذ بالحسبان اختالف الخصوبة باختالف االعمار, أي ان بعض السكان الذين تنسب 

وال يكون ليم دور في عممية االنجاب, فضال عن تأثير والمسنين  الييم المواليد مثل االطفال,
المعدل باليجرة ورغم عيوبو اال انو يتميز بسيولة حسابة وفيمو سنويًا اذا كان ىناك نظام 

 .(3)بالمعادلة االتيةتسجيل موضوعي لممواليد ويعبر عنو 

 = معدل المواليد الخام  
 عدد الوالدات الحيو في سنة ما

 ×6,,, 
 السكان في منتصف تمك السنوعدد 

م 6991( تصنف منطقتي الدراسة في عام 6وازاء ما ذكر من بيانات في جدول )
  .( باأللف11ضمن معدالت المواليد العالية, إذ بمغ فييا المعدل )

باأللف, حيث انخفضت النسبة عما كانت  (1641) بمغ المعدل 3,61اما في عام 
يعزى الى تغير ظروف المعيشة وزيادة الوعي الثقافي والتعميمي م وىذا ربما  6991عمية عام 

 عما كانت عمية في السابق.
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( توزيع معدل المواليد الخام, حسب الوحدات االدارية والبيئة لقضائي الفموجة وىيت 6جدول )
 ( باأللف3,61-6991لعام )

 الوحدات االدارية
7991 3172 

 مجموع ريف حضر مجموع ريف حضر

 2333 2731 2,37 2,33 2,33 2231 قضاء هيثمركز 

 7,37 01 7,32 ,233 3139 2232 ناحية كبيسة

 2933 ,033 33 - - - ناحية البغدادي

 23 2331 ,3,3 - - - ناحية الفرات

 2731 0733 3,32 2237 2233 22 مركز قضاء الفلوجة

 0333 03 2032 0733 0739 3173 ناحية العامرية

 3939 ,273 3339 2,33 2,30 21 ناحية الصقالوية

 ,333 3333 32 2931 2931 ,233 ناحية الكرمة

 ,273 2030 3937 ,2 2,30 2232 المجموع

( والدراسة الميدانية 33, جدول )لإلحصاء, الجياز المركزي عتماد عمى بيانات وزارة التخطيطباال :المصدر
 .3,61لعام 

 
 معدل اخلصوبة العام   -2

العام النسبة بين العدد السنوي لممواليد الى جممة عدد االناث  يقصد بمعدل الخصوبة
في سن الحمل فيو ال يختمف عن معدل المواليد الخام سوى ان المقام اقتصر عمى االناث في 

 :(1)تمع ويمكن صياغتو رياضيا كما يميسن الحمل عوضا عن كل المج

 = خصوبةمعدل ال 
 معينةفي سنة حياء عدد الوالدات اال

 ×6,,, 
 ( في منتصف السنة9, – 65ناث في سن )عدد اال

( بمغ معدل الخصوبة 3م جدول )6991وتبعا لنتائج التعداد العام لمسكان لسنة 
حسب نتائج الدراسة  3,61باأللف اما في عام  6,543العامة في قضائي الفموجة وىيت 

الى المتغيرات االقتصادية باأللف وىذا يعزى  6,946الميدانية فقد انخفض ىذا المعدل الى 
 واالجتماعية والسياسية.

باأللف  1541وذلك بفارق  6991ولكن معدل الخصوبة انخفض عما كان عميو عام 
يرجع الى الحصار االقتصادي مما حث  6991ولعل سبب ارتفاع معدالت الخصوبة لعام 

, ورفع سب ماديةقوتيم اليومي وتحقيق مكاسكان االرياف باالعتماد عمى الزراعة لتوفير 
مستواىم المعاشي وىذا يتطمب توفير االيدي العاممة لذا تسعى العائمة في المجتمع الريفي الى 
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انجاب اكبر عدد من األطفال باعتبار ان الطفل فييا عامل منتج عمى العكس من المناطق 
 .(,)الذي يعد فييا الطفل عامل مستيمكالحضرية 
لعامة لقضائي الفموجة وىيت بحسب الوحدات االدارية ( توزيع معدالت الخصوبة ا3جدول )

 باأللف 3,61-6991والبيئة لألعوام 
 الوحدات االدارية

7991 3172 

 مجموع ريف حضر مجموع ريف حضر

 9732 1333 ,933 ,72,3 72237 70,31 مركز قضاء هيث

 1139 ,7033 1730 731 779 733 ناحية كبيسة

 739 70132 39,, - - - ناحية البغدادي

 733 73131 711 - - - ناحية الفرات

 9332 72732 ,193 ,7003 70,33 70037 مركز قضاء الفلوجة

 72039 73139 133, 79033 79,32 ,7393 ناحية العامرية

 72139 7,3 1732 ,73 ,7313 73932 ناحية الصقالوية

 7,331 7,331 37,, 7,131 7,333 7,032 ناحية الكرمة

 71937 ,70 ,33, 70332 70039 70339 المجموع

والدراسة الميدانية  (33), جدول لإلحصاء, الجياز المركزي عتماد عمى بيانات وزارة التخطيطباال :المصدر
 .3,61لعام 

 
 معدل اخلصوبة العمروة النوعي اخلاص  -2

نعني بو عدد الوالدات التي تحدث لكل ألف من النساء في فئة عمرية معينة وبمعنى 
( 9,-65معدل لمخصوبة العامة لكل فئة عمرية ويحسب لمنساء في سن الحمل من ) أخر

, االخصاب في فئات العمر المختمفة والنساء ال يكن في درجة واحده من حيث القدرة عمى
سنة( بينما تقل قدرتيا االنجابية  15-,3فالمرأة دون سن العشرين اقل انجابا من المرأة بين )

  .(5)بالتدريج

 الخصوبة العمرية النوعية =معدل 
 عدد المواليد االحياء لفئة عمرية معينة

 عدد النساء لمفئة العمرية نفسيا
( يتضح ان معدل الخصوبة العمرية لقضائي الفموجة وىيت 1ومن مالحظة الجدول )

يتباين من فئة عمرية ألخرى فوجد ان الفئة  6991التعداد العام لمسكان لعام  حسب نتائج
( الذي بمغ المعدل 69-65باأللف والفئة ) 1941( تمثل اقل المعدالت اذ بمغت 9,-,,)

باأللف ثم يبدأ ىذا المعدل باالرتفاع في الفئات التالية ليصل اقصاه في فئات  5646فييا 
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 33141فييما المعدل ( ليبمغ ,1-,1( و)39-35العمر المتوسطة التي تقع بين فئة )
باأللف عمى التوالي ليمثل قمة النضوج لممرأة وتزداد قابميتيا عمى االنجاب اكثر مما  3,9,1و

 .عمية في الفئات الصغيرة والكبيرةىي 
( توزيع معدالت الخصوبة العمرية ومعدالت الخصوبة الكمي لقضائي الفموجة وىيت, 1جدول)

 .م 6991بحسب الوحدات االدارية في عام 

 
 .(33, جدول )لإلحصاء, الجياز المركزي عتماد عمى بيانات وزارة التخطيطباال :المصدر

 
( ويالحظ ان معدالت ,م فمن خالل الجدول )3,61اما الدراسة الميدانية لعام 

باأللف ثم تزداد حتى  145,بمعدل  69-65الخصوبة تبدأ منخفضة في فئة العمر االولى 
باأللف ثم تنخفض بعدىا  3,1( ليسجل ,1-,1العمرية )تصل ذروة القمة في الفئة 

( وىو 9,-5,باأللف في الفئة ) 6941المعدالت تدريجيا في الفئات الالحقة حتى تصل الى 
 اقل معدل.

ان انخفاض الخصوبة في الفئات العمر االولى االخيرة وارتفاعيا في فئات العمر 
االحصائية التي اشارت الى احتماالت الحمل الوسطى قد تم اثباتيا عمميًا من خالل الدراسات 

%( بالنسبة لمنساء في عمر السابعة عشرة والثالثة ,6في اثناء الدورة الطبيعية يصل الى )
 .(1)عاما 11-36اء في عمر يتراوح بين % بالنسبة لمنس11 واالربعين بينما ترتفع الى

م مع معدالت  3,61 وعند مقارنة معدالت الخصوبة العمري لمدراسة الميدانية عام
م يالحظ ان معدالت الخصوبة انخفضت بشكل كبير  6991نتائج التعداد العام لمسكان عام 

في اغمب الوحدات االدارية وقد يكون السبب نتيجة الرتفاع المستوى التعميمي وانفتاح 
يد النشاط االقتصادي وما يتبعو من تزاالمؤسسات الجامعية وما يرافقو من دخول المرأة في 

اذ نجد ان ىناك اختالف في المعدل ففي عام  .ء المستعمالت لوسائل تحديد النسلنسبة النسا
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 ( 2اجمللد )( 2العدد )

 2025( كانون األول)

 

  (3,, (  
 

م فقد انخفض المعدل عما كان عمية اذ  3,61مولود امرأة اما عام  541م بمغ المعدل 6991
م  6991مولود امرأة, وان الفارق بين نتائج عام  149بمغ المعدل في عموم منطقتي الدراسة 

 مولود /امرأة. 641م ىي  3,61سة الميدانية عام والدرا
( توزيع معدالت الخصوبة العمرية ومعدالت الخصوبة الكمية لمنطقتي الدراسة ,جدول )

 .م باأللف 3,61بحسب الوحدات االدارية وفقا لنتائج الدراسة الميدانية  لعام 

 
 باالعتماد عمى الدراسة الميدانية :المصدر

 

 معدل اخلصوبة الكلية  -4

يعد ىذا المعدل من اكثر المعدالت فائدة ألنو يمخص معدالت الخصوبة العمرية 
لمنساء وىو عبارة عن متوسط عدد االطفال الذين يمكن ان تنجبيم المرأة اثناء مدة الحياة 

 .(1)ويحسب عن طريق المعادلة التالية االنجابية

 
 معدل الخصوبة الكمية =

× الحمل  الخصوبة العمرية النوعية لفئات مدةمجموع معدالت 
 ( سنوات5طول الفئة )

6,,, 
يعد ىذا المعدل من افضل المقاييس الخاصة بالخصوبة ومستواىا في المجتمع ألنو 
سيل الفيم وان المقارنة باستعمالو تمثل اسموبا بسيطا في تحديد معالم االنجاب ومستوياتو في 

 .المجتمعات مع الواحد او فيما بينالمجت
ممثمة  3,61والدراسة الميدانية لعام  6991فوفقا لبيانات التعداد العام لمسكان لعام 

( مولود/ امرأة عام 541( انخفض المعدل في قضائي الفموجة وىيت من ),و 1بالجداول )
  .3,61( مولود عام 149) الى 6991
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) 3,5 ) 
 

 معدل التكاثر االمجالي  -5

ياء المواتي يولدن لكل الف من النساء خالل سنوات يقصد بو عدد المواليد االناث االح
االنجاب, وبيذا ىو شبيو بمعدل الخصوبة الكمية من حيث الحساب اال انو يأخذ فقط 
بالحساب المواليد االناث بدال من جممة المواليد لغرض تقدير عدد اميات المستقبل بيدف 

ذ بالحسبان حقيقة ان بعض النساء ورغم اىمية ىذا المؤشر اال انو ال يأخ (1)تحديد االجيال
سوف يتوفين قبل اكمال سنوات حممين اذ ليس كل المواليد االناث سيبقين عمى قيد الحياة 
حتى نياية مدة االنجاب, فاذا كان المعدل ألف, واالناث ألف فأن المرأة سوف تعوض نفسيا 

ازداد المعدل عن ألف فقط وال تسيم في نمو السكان مما تجعل المجتمع يتناقص في حين اذا 
فيعني ان المرأة سوف تعوض نفسيا وتشارك في نمو السكان اما اذا انخفض المعدل عن ألف 

 (9)فيعني ان المرأة ال تعوض نفسيا وال تشارك في نمو السكان أي تناقص السكان مستقبال
 :ويتم حساب المعدل بالطريقة التالية

 الخصوبة العمرية )المواليد االناث(معدل التكاثر االجمالي = مجموع معدالت 
ان معدل التكاثر االجمالي االنثوي في منطقتي  (5ويالحظ من خالل الجدول )

 .مولودات أناث لمنطقتي الدراسة 341بمغ  6991الدراسة لعام 
 ( توزيع معدالت الخصوبة العمرية االنثوية ومعدالت التكاثر االجمالي لقضائي5جدول )

 م باأللف 6991الوحدات االدارية في عام الفموجة وىيت بحسب 

 
( 5,) جدول 6991, نتائج تعداد لإلحصاءالباحث باالعتماد عمى ىيئة التخطيط الجياز المركزي  :المصدر

   .بيانات غير منشورة
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 ( 2اجمللد )( 2العدد )

 2025( كانون األول)

 

  (3,1 (  
 

 641( اذ بمغ المعدل 1) ومن خالل الجدول 3,61اما الدراسة الميدانية لعام 
  .لمنطقتي الدراسةمولودات اناث لمجموع المعدالت 

م  3,61ومن خالل ما ورد يتضح ان المعدل العام لمخصوبة العمرية االنثوية لعام 
( مولودات اناث ولعل السبب يعود 49,-م وان الفارق ىو ) 6991ىي منخفضة مقارنتا لعام 

 الى تغير االوضاع االقتصادية واالجتماعية والسياسية السائدة عما كانت عميو في السابق.

( توزيع معدالت الخصوبة العمرية االنثوية ومعدالت التكاثر االجمالي لمجموع 1جدول )
 .م باأللف3,61قضائي الفموجة وىيت بحسب الوحدات االدارية في عام 

 
  .باالعتماد عمى الدراسة الميدانية: المصدر

 
 :نسبة االطفال اىل النساء -6

( سنوات لممرأة 5اعمارىم عن )يقصد بيذه النسبة متوسط عدد االطفال الذين تقل 
وىذه النسبة ال تخمو من  .(,6)اء في سن االنجاب خالل سنة معينةالواحدة أللف من النس

العيوب منيا عدم امكانية حسابيا سنويا وانما لمسنوات الخمس السابقة لمتعداد ان العدد يشمل 
ويمكن صياغة النسبة  (66)عالين فاالطفال الباقين عمى قيد الحياة فقط دون االشارة الى المولود

 .(63)بطريقتين

 الطريقة االولى =
 ( سنوات,, - ,) عدد االطفال في العمر

×6,,, 
 ( سنة,, - 65) عدد النساء في عمر

 

 = ثانيةالطريقة ال
 ( سنوات9 - 5) عدد االطفال في العمر

×6,,, 
 ( سنة9, - ,3) عدد النساء في عمر
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) 3,1 ) 
 

عمى الطريقة االولى لحساب نسبة االطفال الى النساء وسيعتمد في ىذه الدراسة 
( بمغت نسبة االطفال الى النساء في منطقتي الدراسة 1جدول ) 6991واستنادا الى تعداد 

( وفي الحضر 1,1باأللف مع تفوق ريفيا عمى حضرىا اذ بمغ المعدل في الريف ) 9,1
  .( باأللف41,,,6)

( تبين ان المعدل بمغ 1ومن خالل الجدول )م  3,61اما الدراسة الميدانية عام 
باأللف في منطقتي الدراسة مع تفوق ريفيا عمى حضرىا ايضا اذ بمغ المعدل في  55541
 .(1541,) ( وفي الحضر11141الريف )

االدارية والبيئة  ( توزيع نسب األطفال الى النساء لقضائي الفموجة وىيت ووحداتيا1جدول )
 .م باأللف 6991لعام 

حدات الو 
 االدارية

الوحدات  المجموع ريف حضر
 االدارية

 المجموع ريف حضر

 83164 61,,9 81966 الفموجة. ق. م 61,,9 1,3667 76267 هيت. ق. م
 62,,11 11,666 88466 ناحية العامرية 82463 81265 82662 ناحية كبيسة

 9,7 67,,,1 846 المجموع
 82963 83769 772 ناحية الصقالوية
 1,2762 1,3467 95865 ناحية الكرمة

( 5,) جدول 6991نتائج تعداد  لإلحصاءالباحث باالعتماد عمى ىيئة التخطيط الجياز المركزي : المصدر
  .بيانات غير منشورة

  
بحسب الوحدات  ( توزيع نسب األطفال الى النساء في قضائي الفموجة وىيت1جدول )

 .م باأللف 3,61االدارية والبيئة لعام 
 المجموع  ريف حضر الوحدات االدارية المجموع  ريف حضر الوحدات االدارية

 45268 617 4,1 الفموجة. ق. م 64568 66467 612 هيت. ق. م
 679 735 562 ناحية العامرية  52767 57164 523 ناحية كبيسة

 48962 531 395 ناحية الصقالوية 6669 ,,6 ,48 ناحية البغدادي
 72563 783 435 ناحية الكرمة  56362 571 ,,5 ناحية الفرات

 55563 68366 46566 المجموع 
  .الدراسة الميدانية: المصدر
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 ( 2اجمللد )( 2العدد )

 2025( كانون األول)

 

  (3,1 (  
 

 التىزيع اجلغرايف ملعذل اخلصىبت العام وفق الذرجاث املعياريت: املبحث الثاوي
قات المكانية او النمط ان ابرز مفيومات في الدراسات الجغرافية ىما التوزيع والعال

, وقد وصفا بانيما )قطبا الجغرافية النيائيان المذان يتنازعان نظريًا وفمسفتيما( والعممية
الكشف عن التباين المكاني لتوزيع الظواىر والوصول الى عالقاتيا المكانية يعد من أىم ف

, فمعرفة التباين المذكور يعطي لمجغرافية عمميتيا اف التي تسعى الجغرافية لتحقيقيااألىد
ان التعرف عمى مدى  .(61)ا يميزىا عن حقول المعرفة االخرىاتيا ويمنحيا منيجا فريدووحد

التباين في توزيع الظواىر فيما بينيا وفي درجة حصوليا عمى الخدمات والمرافق يمكن 
 .(,6)مستقبمياالتخطيط ل

وبعد دراسة تحميل مقايس الخصوبة بينت ىذه الدراسة صورًا متباينة وفي احيان اخرى 
وع كررة لمستويات الخصوبة في قضائي الفموجة وىيت بحسب كل مقياس اعتمادا عمى نمت

مما يتطمب اعتماد مقياس واحد لغرض اجراء عممية المقارنة  .البيانات المتوفرة ومدى دقتيا
حدات االدارية في والبحث عن اسباب التباين المكاني لمستويات الخصوبة عمى مستوى الو 

رية كأساس ألجراء اعتمد معدل الخصوبة العام من خالل درجاتو المعيا , وقدمنطقتي الدراسة
, لما يمتاز بو من وضوح وامكانية استخراجو من بيانات التعدادات السكانية عممية المقارنة

 والدراسة الميدانية بسيولة.
م  3,61م والدراسة الميدانية عام  6991وفي ضوء التعداد العام لمسكان لعام 

( وجود تباين في ىذا المعدل يتراوح بين الموجب والسالب, أي ان 9بيانات جدول )اظيرت 
ىناك نواحي يزيد فييا المعدل عن المتوسط العام لمنطقتي الدراسة بينما ينخفض في نواحي 

 .ا المعدلاخرى عن ىذ
م فقد ظير وجود اربعة مستويات 6991اما توزيع معدل الخصوبة العام في عام 

 .(3) لممعدل المذكور وعمى النحو االتي خريطةتوزيعية 
 فاكثر( ,65,المستوى االول ودرجته المعيارية )+ -1

ويتمثل بوحدتين اداريتين ىي ناحية العامرية والكرمة اذ بمغ حجميا السكاني 
, وتراوحت اجمالي سكان قضائي الفموجة وىيت %( من1,46( او ما يعادل )611,91)

( مقارنتا بمنطقتي 61,41( و)69,43ىذا المستوى بين )معدالت الخصوبة العامة في 
( ما يعني ارتفاع معدالتيا عن منطقتي الدراسة ولعل من 3( جدول )6,541الدراسة البالغ )
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) 3,9 ) 
 

اىم السمات التي تتصف بيا ىذه الوحدات ىو انخفاض نسبة التحضر التي تعني انخفاضا 
أسرة تتصف بكبر حجميا اذ ان نسبة في مستويات التعميم الى جانب الزواج المبكر وبناء 

 .%( عمى التوالي9,41و 9141بمغت )الريف في ناحية العامرية والكرمة 
وىيت بحسب  ( توزيع الدرجات المعيارية لمعدل الخصوبة العام في قضائي الفموجة9جدول )

 م 3,61 – 6991الوحدات االدارية والبيئة لألعوام 

 الوحدات االدارية
1997 2,13 

 المجموع ريف حضر المجموع ريف حضر
 -16,2 -2612 163 -1611 683, - 627, مركز قضاء هيت

 - 1652 6,5, - 675, - 655, -1636 6,8, ناحية كبيسة

 638, 625, -696, - - - ناحية البغدادي
 633, -645, 1676 - - - ناحية الفرات

 -698, -633, 6,4, -682, -634, -651, مركز قضاء الفموجة

 659, 655, 685, 1666 1652 -1679 ناحية العامرية
 671, 678, -676, 615, 6,7, 685, ناحية الصقالوية
 1662 1637 -16,3 699, 61, 163 ناحية الكرمة

 1176825 1446612 8,631 161632 15565 14968 المتوسط الحسابي
 2669 3,6,6 1168 1969 26682 11613 االنحراف المعياري

  .(3باالعتماد عمى جدول ) :المصدر
 

ويظير التوزيع البيئي ضمن ىذا المستوى في ريف ناحية الكرمة والعامرية ايضا 
 . حضر العامرية والصقالوية والكرمةو 

 ( ,,6,-649,المستوى الثاني درجته المعيارية )+ -2
( نسمة 1965ويبمغ حجميا السكاني ) يظير ىذا المستوى في ناحية الصقالوية

   .% من اجمالي سكان قضائي الفموجة وىيت141ويشكل ما نسبتو 
ويظير التوزيع البيئي ضمن حضر ناحية كبيسو وريف ناحية الصقالوية البالغ معدل 

 .( عمى التوالي65141( و)655الخصوبة العام فييا )
  



                                         جملة جامعة األنبار للعلوم اإلنسانية

 

 ( 2اجمللد )( 2العدد )
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 ( 649,-و  6,1,-المستوى الثالث درجاته ) -3
التوزيع البيئي ضمن ىذا المستوى في حضر مركز قضاء ىيت وناحية الفرات  يظير

  .وريف مركز قضاء الفموجة
 , فاقل(  ,65,-المستوى الرابع ودرجته المعيارية ) -4

يظير ىذا المستوى ضمن مركز قضاء ىيت وناحية كبيسة ومركز قضاء الفموجة 
% من اجمالي سكان  1143( نسمو ويشكل ما نسبة 311611ويبمغ حجميا السكاني )

قضائي الفموجة وىيت واما التوزيع البيئي فيظير في حضر مركز قضاء الفموجة وريف مركز 
  .قضاء ىيت وناحية كبيسة

 6991المعيارية لعام  ( معدل الخصوبة العام لقضائي الفموجة وىيت وفقا لمدرجات3خريطة )

    
 .(9المصدر: عمل الباحث باالعتماد عمى بيانات جدول )         
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م فقد ظير اربع  3,61اما توزيع معدل الخصوبة العام حسب الدراسة الميدانية لعام 
 .(1) مستويات لتوزيعو عمى النحو االتي خريطة

 فاكثر(  -,65,المستوى االول ودرجته المعيارية ) -1
ويقع ضمن ىذا المستوى ناحية العامرية والصقالوية الكرمة اذ بمغ حجميا السكاني 

%( من اجمالي سكان منطقتي الدراسة وتراوحت معدالت 1145( نسمة ما يعادل )1935)
باأللف عمى التوالي ولعل من  61341و 61149و 61,49الخصوبة العامة في ىذه الوحدات 

لوحدات ىو انخفاض نسبة التحضر التي تعني انخفاضًا اىم السمات التي تتصف بيا ىذه ا
  .في مستوى التعميم الى جانب الزواج المبكر وقمة استخدام وسائل تحديد النسل

اما التوزيع البيئي فيظير ىذا المستوى في ريف ناحية العامرية والصقالوية والكرمة 
 وحضر ناحية  الفرات والعامرية ومركز قضاء ىيت.

 ( ,,6,,  649,ني ودرجته المعيارية )المستوى الثا -2
( نسمة 6635ويقع ضمن ىذا المستوى ناحية البغدادي والفرات اذ بمغ حجم سكانيا )

 %( من اجمالي سكان منطقتي الدراسة.664,5الذي يشكل )
عمى  63149و 631و 639وتراوحت معدالت الخصوبة العامة في ىذه الوحدات 

  .في ريف ناحية كبيسة والبغدادي التوالي اما التوزيع البيئي فيظير
 ( 49,,,-,, 1-المستوى الثالث ودرجته المعيارية ) -3

مركز قضاء الفموجة  يظير التوزيع البيئي ليذا المستوى في ريف ناحية الفرات وريف
 .وحضر الفموجة

 فاكثر(  49-المستوى الرابع ودرجته المعيارية ) -4
( ,5,1وجة اذ بمغ حجم سكانيا )الفم ىذا المستوى مركز قضاء ىيت كبيسةويشمل 
%( من اجمالي سكان منطقتي الدراسة, وتراوحت معدالت الخصوبة 5141نسمة ويشكل )

عمى التوالي, أما التوزيع البيئي ليذا  (9341و 1141و 9641السكانية في ىذه الوحدات )
 .المستوى فيظير في ريف مركز قضاء ىيت وحضر كبيسة والبغدادي والصقالوية والكرمة

ولعل انخفاض ىذا المستوى ىو ارتفاع نسبة التحضر التي تعني ارتفاعًا في مستوى 
التعميم وتطور ىذه الوحدات في المجاالت االجتماعية واالقتصادية والثقافية الى جانب تاخير 
سن الزواج ومعرفة واستخدام وسائل تحديد النسل االمر الذي ادى انخفاض المستوى عن 
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ن غالبية الوحدات االدارية التي تقع ضمن ىذا المستوى ىي الوحدات المعدل العام اذ ا
 االدارية الحضرية.                                        

 3,61لعام  ( معدل الخصوبة العام لقضائي الفموجة وىيت وفقا لمدرجات المعيارية1) خريطة

 
 .(9المصدر / عمل الباحث باالعتماد عمى بيانات جدول )

 
 االستىتاجاث

ان التباين في مستويات الخصوبة السكانية لموحدات االدارية لقضائي الفموجة وىيت 
ثر بمجموعة من العوامل, ولمداللة عمى ذلك التباين اعتمدت المقاييس الخاصة بمعرفة أيت
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مستويات الخصوبة التي تختمف فيما بينيا وأن لكل منة مزاياه وعيوبو, وان تمك المقاييس 
تباينا يرجع الى مجموعة من العوامل التي وضعت عمى انيا حمول مبدئية في ضوء  أبرزت

وبذلك يمكن القول ان اىم النتائج التي  ةاىر ظالفرضيات التي اثبتت الدراسة عالقتيا بال
 توصمت الييا الدراسة ىي ما يمي:

 اذان مستويات الخصوبة السكانية ليست بمستوى واحد في جميع الوحدات االدارية  -6
سجمت وحدات ادارية مستويات مرتفعة من الخصوبة كناحية الكرمة في حين سجمت 

 وحدات ادارية اخرى مستويات منخفضة كناحية كبيسة 

ان اتجاه مستوى الخصوبة لقضائي الفموجة وىيت نحو االنخفاض حيث انخفض  -3
ة أر مولود/ام (149) م الى6991ة عام أمولود /امر  (541معدل الخصوبة الكمية من )

 3,61عام 

ان مستويات الخصوبة العالية ولجميع المقاييس سجمت في المناطق الريفية وذلك  -1
نتيجة الختالف المستوى التعميمي واالقتصادي والثقافي حيث يميل المجتمع الريفي 
الى زيادة االنجاب لدواعي اجتماعية واقتصادية عمى العكس من المجتمع الحضري 

 ل مستيمكالذي يعد فيو المولود عام

تبين ان ىناك تباين لمستويات الخصوبة السكانية بين قضائي الفموجة وىيت اذ  -,
سجمت اغمب المستويات المرتفعة في قضاء الفموجة وربما يعزى السبب لخصائص 
السطح والتربة التي كان ليا دور سمبي في قضاء ىيت نتيجة النحصار المناطق 

 ر الفرات عمى العكس من قضاء الفموجةالسيمية المنبسطة لمناطق محدودة حول ني

 التىصياث
لعمل عمى موازنة معدالت الخصوبة بحيث تكون بمستويات تكون متقاربة عن طريق  -6

سسات الحكومية في المناطق ؤ توفير الخدمات التعميمية وخدمات البنى التحتية والم
 الريفية, وتقميل الفوارق بين الريف والمدينة

التعاون بين دوائر الدولة وخاصة تمك التي تكون عمى عالقة بموضوع  أبمبد األخذ -3
 الدراسة والعمل عمى تقديم العون والبيانات والمعمومات في مجاالت السكان

العمل عمى زيادة اسيام المرأة في العمل في الوحدات االدارية التي سجمت مستويات  -1
ن الريف عن طريق اقامة مرتفعة من الخصوبة وخاصة التي ترتفع فييا نسبة سكا
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وعية األسر بأىمية تسجيل بتمشاريع وتييئة وظائف وذلك المتصاص جزء من قوة 
 وقت حدوثيا في مراكز التسجيل  والدة واقعة ال

, داريةيتناسب مع عدد النساء في الوحدات اال ةضرورة فتح عيادات تنظيم األسر  -,
عمى منع الحمل بل تشمل رعاية  العيادات بأنيا ال تقتصر هوتوعية النساء بأىمية ىذ

 األم والطفل 
من قبل الييئات والمؤسسات الحكومية ذات الشأن لمتوعية من  ارشاديةعقد ندوات  -5

األم وتقديم و اجل رعية األم والطفل ,وايجاد الحمول لكثير من المشاكل التي تواج
 العون المادي والمعنوي ليا

نموية خاصة التي تتعمق بالدراسات تفعيل دور االعالم من اجل بث البرامج الت -1
 ةالسكاني

 

 
 
 

 
 اهلوامش

                                                 

ىيئة  , انماط خصوبة المرأة في العراق,لإلحصاءالجميورية العراقية, وزارة التخطيط, الجياز المركزي  (6)
 .3 م, ص,691التعداد العام والدراسات السكانية, اذار 

, 6 , جلمشكالت الديموغرافية بيت الحكمةمنصور الراوي, جغرافية الوطن العربي دراسة تحميمية في ا (3)
 .6,9 , ص3,,3بغداد, 

 م, ص,,,3, ة العربية لمطباعة والنشر, بيروت, دار النيضمحمد ابو عيانو, جغرافية السكان فتحي (1)
655. 

عباس فاضل السعدي, االنجاب في العراق دراسة في االنتشار المكاني, مجمة جامعة الممك سعود,  (,)
 .,31 , ص6993 الرياض, المجمد الرابع,

 (5) U.n population Bulletin of  the untied Nations ,No7.New York, 1965 p. 101 
رعد مفيد احمد, التباين الماني لمخصب السكاني في محافظة ديالى, اطروحة دكتوراه, كمية التربية ابن  (1)

 .,1 , ص5,,3رشد, جامعة بغداد, 
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 م, ص ,,,3 , دار الكتب لمطباعة والنشر, الموصل,3 , طو حمادي الحديثي, جغرافية السكانط (1)
69,. 

 .111ص ,3,,3, دار الحرية لمطباعة والنشر, بغداد  ,6عباس فاضل السعدي, جغرافية السكان, ج (1)
 .111-111, مصدر سابق, ص6عباس فاضل السعدي, جغرافية السكان ,ج (9)
حسن عموان ابراىيم, الخصوبة السكانية وتباينيا المكاني في محافظة صالح الدين, اطروحة دكتوراه  (,6)

 .11 م, ص 6995غير منشورة, جامعة بغداد, كمية اآلداب, 
 .615 م, ص ,691 جون كالرك, جغرافية السكان, ترجمة شوقي ابراىيم, دار المريخ الرياض, (66)
 .,1 ص رعد مفيدا حمد, مصدر سابق, (63)
 11-11, مصدر سابق صرعد مفيد احمد (61)
عباس فاضل السعدي, التباين المكاني لتنمية سكان الريف في منطقة اىوار جنوب العراق, مجمة  (,6)

 .,69 م, ص 6991, , القاىرة36 البحوث والدراسات العربية, المنظمة العربية والثقافية والعموم, العدد
 
 
 
 

 املصادر
 الكتب

 م,,,,3والنشر, بيروت,  لمطباعة, دار النيضة العربية فتحي محمد, جغرافية السكان بو عيانوأ -6
, دار الثقافة لمنشر والتوزيع, 3, طعمم السكان وتطبيقاتو الجغرافية , اسساسماعيل احمد عمي -3

 م,6911القاىرة , 
 م,,,,3 , الموصل,والنشر, دار الكتب لمطباعة 3, ططو حمادي جغرافية السكانالحديثي,  -1
, الحكمة بيت الديموغرافية في المشكالت ميميةتح دراسة, العربي الوطن جغرافية, منصور الراوي -,

 3,,3, بغداد, 6ج
, الموصل, والنشر لمطباعة الحكمة دار, السكاني االحصاء القيسي الحميم وعبد الحسين عبد زيني -5

 ,م,699
سكان, مراجعة فوزي سياونة, دار وائل لمنشر جغرافية ال ,سياونة فوزي عبد وموسى عبود سمحة -1

     1,,3, الجامعة االردنية عمان والتوزيع
 3,,3, بغداد , دار الحرية لمطباعة والنشر6ج  ,السعدي عباس, جغراقية السكان -1
 م,691, الرياض دار المريخ, ابراىيم شوقي ترجمة, السكان جغرافية, جون ,كالرك -1
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