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 التحليل المكاني لنمط الوفيــات بحسـب النوع في محافظة القادسية
 ( 6112 – 1991للمدة ) 

 

سليمة جواد كاظم :أ.م.د. حمادي عباس حمادي الشبري &  الباحثة  

 كلية اآلداب / جامعة القادسية                                     

 ٕ٘ٔٓ/ٔٔ/ٖٕ-تاريخ قبوؿ النشر:                       ٕ٘ٔٓ/ٓٔ/ٛ -:تاريخ تسميـ البحث 
 الخالصة

ُيعد نمط الوفيات بحسب النوع متغيرًا ثانيًا بعد العمر وقد حظي تبايف الوفيات بحسب النوع 
بأىتماـ كبير مف ِقبؿ عمماء السكاف إذ يالحظ اف الوفيات تتبايف بحسب النوع إذ تتفوؽ وفيات الذكور 

عالـ الخارجي وتحمميـ أعباء المعيشة الصعبة ونظرًا لندرة عمى االناث بسبب تعرضيـ لمخاطر ال
الدراسات السكانية التي تخص ظاىرة الوفيات ، فقد أثر الباحثاف دراستيا والكشؼ عف أسباب التبايف بيف 

 وفيات الذكور واالناث ومعرفة اتجاىاتيا الزمانية والمكانية .
وتحميؿ ىذه الظاىرة فضاًل عف االعتماد عمى واعتمَد الباحثاف عمى المنيج التحميمي في دراسة 

األساليب اإلحصائية وقد أظيرت الدراسة اف مجموع الوفيات التي تـ حصرىا في محافظة القادسية بمغت 
( ، وكشفت الدراسة عف تفوؽ وفيات الذكور عمى  ٖٛٔٗ( حالة وفاة وبمتوسط سنوي بمغ )  ٕٗ٘ٔٙ) 

% ( ، أما وفيات ٘.ٔ٘( حالة وفاة وبنسبة      )  ٜٖٛٙٔاالناث فقد بمغ مجموع وفيات الذكور ) 
% ( ، وقد  بمغ معدؿ الوفيات النوعي لمذكور ٘.ٛٗ( حالة وفاة وبنسبة )  ٕٜٕٙٛاالناث فقد بمغت ) 

( أما معدؿ الوفيات النوعي لألناث فقد ٕٗٔٓ – ٜٜٚٔ( باأللؼ لممدة )  ٖ.ٖفي محافظة القادسية ) 
 ة نفسيا .( باأللؼ لممد ٕ.ٖبمغ ) 

وتتبايف نسبة الوفيات بيف الذكور واالناث عمى مستوى الوحدات اإلدارية في منطقة الدراسة إذ 
% ( في حيف بمغت نسبة وفيات ٗ.ٖ٘سجمت أعمى نسبة وفيات الذكور في قضاء الديوانية فبمغت ) 

ت                   % ( ، أما أدنى نسبة وفيات لمذكور فقد سجمت في قضاء عفػؾ إذ بمغٙ.ٙٗاالناث ) 
 % ( .ٔ.ٗ٘%( أما وفيات االناث فكانت ) ٜ.٘ٗ) 

 
 

 المقدمة
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ُتعد الوفيات عنصر ميـ مف عناصر التغير السكاني الثالث ) الوالدات ، والوفيات ، واليجرة ( 
وىي تفوؽ اليجرة في أثرىا ، وأف كانت الخصوبة تسبقيا ، وتمثؿ الوفيات العنصر السالب في معادلة 

و السكاني لكونيا تؤدي الى تناقص في عدد السكاف ، ولكنيا في الوقت نفسو يمكف أف تكوف عنصرًا النم
إيجابيًا في حالة معرفة أسباب الوفيات ) األمراض، والحوادث ( والسيطرة عمييا ،  وىي ظاىرة ليا أىمية 

الجغرافية الميمة ، والمؤثرة في كبيرة وتستحؽ البحث والدراسة والتحميؿ ألنيا مف الظواىر الديموغرافية ، و 
نمو السكاف وتركيبيـ العمري والنوعي، فضاًل عف أّف ىذه الظاىرة تعكس مدى تطور الواقع الصحي في 
 المنطقة ، فانخفاضيا يدؿُّ عمى التقدـ في مستوى الخدمات الصحية ، وأرتفاع في مستوى المعيشة .     

ًا كبيرًا ، كذلؾ فأف ىناؾ اعتبارات أخرى تؤثر في الوفاة باإلضافة تتأثر الوفاة بعاممي السف  والنوع تأثر   
الى ىذيف العامميف البيولوجييف كنمط الحياة في الريؼ والحضر ، والتفاوت االجتماعي واالقتصادي بيف 

 ( ٔ)المجموعات السكانية في البيئة الواحدة .
االناث ال سيما بالنسبة لوفيات األطفاؿ وكبار  وغالبًا ما تكوف معدالت الوفيات بيف الذكور أعمى منيا بيف

وعمى الرغـ مف أف أعداد مواليد الذكور أكثر مف مواليد االناث في  (ٕ)السف بالنسبة لبقية فئات السف  .
أغمب األحياف وىو ما يسمى بنسبة )الذكور(  إال أف الذيف يبقوف عمى قيد الحياة يتساوى عددىـ في سف 

 ة ديموغرافية مألوفة في أغمب المجتمعات .وىي ظاىر  (ٖ)الخامسة.
 مشكمة البحث 

إّف اختيار مشكمة البحث وتحديدىا بعناية تمثؿ الخطوة األولى مف خطوات البحث العممي ، كما ُتعد 
 ( ٗ)المشكمة في إي بحث جغرافي النواة األساسية التي تمثؿ أنطالقة الباحث لغرض اإلجابة عنيا .

 -ث الرئيسة بالتساؤؿ اآلتي :ويمكف صياغة مشكمة البح
 ىؿ ثمة تبايف في معدالت الوفيات بحسب النوع ؟ وىؿ إنيا ترتفع عند الذكور عف االناث . -

 وألجؿ البحث في المشكمة بصورة تفصيمية فقد أنبثقت عنيا تساؤالت فرعية ُأخرى وعمى النحو األتي :
 خرى داخؿ منطقة الدراسة؟ كيؼ تتوزع ظاىرة الوفيات ؟ وىؿ تتبايف مف وحدة أدارية أل -

 ما المتغيرات التي توضح ذلؾ التبايف خالؿ مدة الدراسة ؟  -

 
 
 

 فرضية البحث 
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ُتعرؼ الفرضية بانيا تفسير مؤقت أو محتمؿ يوضح العوامؿ أو االحداث أو الظروؼ التي 
 ( ٘)يحاوؿ الباحث أف يفيميا . 

 بيف الذكور وتنخفض عند االناث.ويفترض البحث اف ىناؾ تباينًا نوعيًا لموفيات فترتفع 
ولما كانت الفرضية العامة ال تقاس إاّل بفرضيات صغرى فقد تمْت صياغة الفرضيات الثانوية عمى النحو 

 األتي : 
 تتسـ الوفيات بتباينيا المكاني والزماني وبحسب الوحدات اإلدارية . -

خؿ مع بعضيا البعض كالعوامؿ ثمْت مجموعة مف العوامؿ واألسباب المؤثرة في الوفيات وىي تتدا -
 األقتصادية واألجتماعية والديموغرافية . 

 هدف البحث 
ييدؼ البحث الى تسميط الضوء عمى نمط الوفيات بحسب النوع مف حيث معدالتيا واتجاىيا الزماني 
والمكاني في محافظة القادسية وذلؾ لندرة الدراسات السكانية التي تخص ظاىرة الوفيات في منطقة 

 دراسة .ال
 أهمية البحث 

ُتعد دراسة الوفيات ميمة في الدراسات السكانية الف التغيرات التي حدثت في مستويات الوفاة 
خالؿ العصر الحاضر كاف ليا األثر األكبر عمى النمو السكاني في العالـ ، ودراسة نمط الوفيات بحسب 

 بحسب العمر.النوع لو أىمية كبيرة في تحديد اتجاه الوفيات بحسب النوع و 

  -الحدود والمكانية والزمانية لمبحث :

تقع محافظة القادسية في الجزء االوسط مف السيؿ الفيضي العراقي ، وتمثؿ قمب منطقة الفرات 
 (  شمااًل ، وخطي  ْ ٕٖ –ََ  ٕٗ( و  )   َْ  ٖٓ –ََ  ٚٔفيي تمتد بيف دائرتي عرض )  )*(األوسط،
شرقًا،، وتحدىا خمس محافظات مف جياتيا المختمفة ،  َْ ( ٘ٗ –ََ  ٜٖ( و )  ْ ٗٗ –ََ  ٖٗطوؿ ) 

فمف الشماؿ تحدىا محافظة بابؿ، ومف الجنوب محافظة المثنى ، ومف الشرؽ والشماؿ الشرقي  محافظتي 
 (   .ٔواسط وذي قار ، ومف الغرب محافظة النجؼ ، ينظر خريطة )

وبذلؾ فيي تشكؿ نحو                 ٕـ( ك ٖ٘ٔٛوتبمغ المساحة الكمية لمحافظة القادسية نحو )      
 . ٕ( كـ ٕٖٛٔٗٗ% ( مف أجمالي مساحة العراؽ البالغة ) ٜ.ٔ) 

( اقضية ، و )  ٗ( وحدة ادرية بييكمية ادارية تضمنت )  ٘ٔوتتكوف محافظة القادسية مف ) 
 – ٜٜٚٔ)   ( ، أما الحدود الزمانية لمدراسة فقد اعتمدت عمى السنوات  ٔ( ناحية خريطة رقـ ) ٔٔ

 ( بشكؿ أساسي مع االستعانة ببعض السنوات في حاؿ عدـ توافر البيانات في السنوات المذكورة  .ٕٗٔٓ
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 منهج البحث 
استخدـ الباحثاف المنيج التحميمي بشكؿ أساسي في دراسة ىذا الموضوع مف خالؿ تحميؿ البيانات 

 اينيا الزماني والمكاني  .والمعطيات التي تخص الظاىرة وتحميميا ومعرفة انماطيا وتب

      ) * ( تشمؿ منطقة الفرات االوسط محافظات ) كربالء والنجؼ والقادسية وبابؿ و المثنى ( . 
 ( الوحدات اإلدارية في محافظة القادسية  ٔالخريطة ) 

 
 المصدر : الباحثاف اعتمادًا عمى :ػ

 خرائط جميورية العراؽ ، الييئة العامة لممساحة ، قسـ أنتاج ال -

  ٓٓٓ.ٓٓ٘:  ٔ، بمقياس  ٕٕٔٓخريطة محافظة القادسية اإلدارية لعاـ  -

 نمــط الوفيــات بحســب النوع
ال شؾ في اف التبايف في معدؿ الوفيات النوعي سيؤدي الى تبايف توقع الحياة النوعي أيضًا، إذ 

ؿ معدؿ الوفيات النوعي إف توقع الحياة لدى االناث أطوؿ منو عند الذكور وىذا يبدو واضحًا مف خال
األمر الذي يفسر زيادة عدد  (ٙ)الخاص بالعمر فيكوف أعمى في حالة الذكور منو في حالة االناث .
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األناث عمى عدد الذكور في معظـ المجتمعات السكانية ، فقد أثبتْت الدراسات عمى مستوى العالـ أّف 
 ىناؾ ثالث نساء مقابؿ كؿ رجميف في األعمار المتقدمة .

تشير الدراسات الديموغرافية وجغرافية السكاف الى اف أىمية دراسة نمط الوفيات تأتي مف القيمة و 
المحدودة لمعدؿ الوفيات الخاـ ، فالمعدؿ الخاـ ال يخدـ في مجاؿ المقارنات الدولية وذلؾ بفعؿ عالقة 

ناث في معظـ الفئات وتظير زيادة ممموسة لوفيات الذكور عمى وفيات اال( ٚ)الوفيات بتركيب السكاف .
العمرية وخاصة في المناطؽ ذات الوفيات المنخفضة، فكمما قؿَّ المستوى العاـ لموفيات أخذْت الوفيات 

(ٛ)بيف الذكور بالتفوؽ عمى وفيات االناث .
 

وال شؾ في اف التبايف في معدؿ الوفيات النوعي سيؤدي الى تبايف توقع الحياة النوعي أيضًا، إذ إف توقع 
اة لدى االناث أطوؿ منو عند الذكور وىذا يبدو واضحًا مف خالؿ معدؿ الوفيات النوعي الخاص الحي

 (. ٔكما يشير إليو الجدوؿ رقـ) (ٜ)بالعمر فيكوف أعمى عند  حالة الذكور منو في حالة االناث.
  ٖٕٔٓجدوؿ توقع الحياة في العراؽ لسنة  ( ٔجدوؿ ) 
 أناث ذكور المحافظة

 28.42 13.86 بغداد

 28.74 28.27 البصرة

 22.74 26.87 نينوى

 27.56 28.44 ميسان

 24.74 25.88 القادسية

 24.73 13.42 ديالى

 24.74 21.54 االنبار

 24.26 26.57 بابل

 25.63 26.88 كربالء

 27.24 26.53 كركوك

 25.23 27.34 واسط
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 27.84 25.14 ذي قار

 24.77 28.45 المثنى

 24.14 27.77 صالح الدين

 25.66 27.54 النجف

المجموع بدون أقميم 
 28.22 26.68 كردستان

 25.84 26.25 أربيل

 13.77 26.21 دهوك

 23.21 21.81 السميمانية

 24.47 26.46 المجموع الكمي

 من عمل الباحثان أعتمادًا عمى : -المصدر :                    
 . 87( توقع الحياة في العراق ص 7 – 6، جدول )  8765نة وزارة الصحة، التقرير االحصائي السنوي لس  -

( يتضح إف متوسط العمر بيف االناث أكبر مما ىو عميو بيف الذكور في  ٔفمف خالؿ متابعة جدوؿ ) 
جميع محافظات العراؽ ، ما عدا محافظة البصرة فقد كاف توقع الحياة بيف الذكور واالناث متساٍو ، عممًا 

، بينما بمغ توقع ٖٕٔٓ( لإلناث لسنة  ٘ٗ.ٗٚ( لمذكور، و )  ٔٗ.ٔٚكمي لمعراؽ بمغ ) اف توقع الحياة ال
 ( لإلناث لمسنة ذاتيا . ٗٓ.ٗٚ( لمذكور و ) ٕٕ.ٖٚالحياة في منطقة الدراسة ) 

%( مف ٘.ٔ٘( الى اف وفيات الذكور التي تشكؿ نسبة )  ٔ( والشكؿ رقـ )  ٕوتشير بيانات الجدوؿ ) 
( ، بينما سجمت  ٕٗٔٓ – ٜٜٚٔ( وفاة لممدة )  ٕٗ٘ٔٙي محافظة القادسية البالغة ) مجموع الوفيات ف
 % ( مف مجموع وفيات المحافظة لممدة نفسيا . ٘.ٛٗوفيات االناث ) 

ويعكس االتجاه الزمني لموفيات تفوؽ وفيات الذكور عمى وفيات االناث خالؿ سنوات الدراسة ، وقد برزْت 
% ( عمى  ٘.ٖٗ% ( و )  ٗ.ٙ٘وفيات الذكور عمى االناث اذ شكمت ) في زيادة نسبة  ٖٕٓٓسنة 

بسبب االحتالؿ  ٖٕٓٓالتوالي وتعزى ىذه الزيادة في وفيات الذكور الى تدىور األوضاع األمنية سنة 
األمريكي ، إذ أف معظـ وفيات الحرب ىي بيف الذكور باإلضافة الى تعرضيـ لمخاطر العمؿ والحوادث 

 وذلؾ الحتكاكيـ بالعالـ الخارجي .أكثر مف االناث 
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وال تعكس ىذه المعدالت المستوى الحقيقي لموفيات النوعية بسبب األىماؿ والقصور في تسجيؿ الوفيات 
وخاصة بالنسبة لوفيات األطفاؿ الرضع ، الى جانب اإلىماؿ في تسجيؿ وفيات األناث وخاصة في 

 ـ إدراكيـ بإىمية ىذا الموضوععدالمناطؽ الريفية لصعوبة الوصوؿ الى المستشفيات و 
 (  8764 – 6442التوزيع النسبي لموفيات بحسب النوع في محافظة القادسية لممدة )  ( 8جدول ) 
 المجموع االناث )%( الذكور )%( السنوات

ٜٜٔٚ ٖ٘.٘ ٗٙ.٘ ٔٓٓ 

ٜٜٔٛ ٕ٘ ٗٛ ٔٓٓ 

ٜٜٜٔ ٘ٔ.٘ ٗٛ.٘ ٔٓٓ 

ٕٓٓٓ ٘ٔ.٘ ٗٛ.٘ ٔٓٓ 

ٕٓٓٔ ٖ٘.٘ ٗٙ.٘ ٔٓٓ 

ٕٕٓٓ ٘ٓ.ٖ ٜٗ.ٚ ٔٓٓ 

ٕٖٓٓ ٖ٘.ٖ ٗٙ.ٚ ٔٓٓ 

ٕٓٓٗ ٘ٔ.ٚ ٗٛ.ٖ ٔٓٓ 

ٕٓٓ٘ ٘ٓ.٘ ٜٗ.٘ ٔٓٓ 

ٕٓٓٙ ٘ٔ.ٕ ٗٛ.ٛ ٔٓٓ 

ٕٓٓٚ ٘ٓ.ٜ ٜٗ.ٔ ٔٓٓ 

ٕٓٓٛ ٘ٔ.ٔ ٗٛ.ٜ ٔٓٓ 

ٕٜٓٓ ٘ٓ.ٚ ٜٗ.ٚ ٔٓٓ 
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ٕٓٔٗ ٘ٔ.٘ ٗٛ.٘ ٔٓٓ 

 صدر : مف عمؿ الباحثاف  اعتمادًا عمى:ػػ الم
 ( ٔ ٓػػ بيانات الممحؽ )

 (ٔالشكؿ )
 ( 8764 – 6442التوزيع النسبي لموفيات بحسب النوع في محافظة القادسية لممدة ) 
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الذكور واالناث عمى مستوى الوحدات اإلدارية  في منطقة الدراسة ، إذ  وتتبايف النسبة بيف وفيات
(  إف ىناؾ تباينًا طفيفًا ما بيف نسب الوفيات لمذكور  ٕ( والخريطة رقـ )  ٖيتضح مف الجدوؿ ) 

% ( في حيف بمغت  ٗ.ٖ٘واالناث مكانيًا فترتفع نسبة وفيات الذكور في قضاء الديوانية حيث سجمت ) 
% ( عمى أف ثمة تفاوت واضح بيف نسب الوفيات المؤشرة في السجالت  ٙ.ٙٗت االناث ) نسبة وفيا

الحيوية الرسمية وتمؾ التي سجمت مف خالؿ الدراسة الميدانية إذ ُسجمت نسبة وفيات الذكور في قضاء 
 % ( . ٕ.ٖٛ%( ونسبة وفيات االناث ) ٛ.ٔٙالديوانية نحو ) 

ت الذكور المؤشرة في السجالت الحيوية الرسمية نحو ) أما قضاء عفؾ فقد بمغْت نسبة وفيا
% ( في ٔ.ٗ٘% ( ، أما وفيات االناث فكانت ) ٓٚ% ( بينما سجمت الدراسة الميدانية نسبة ) ٜ.٘ٗ

 %( في الدراسة الميدانية.ٖٓالسجالت الحيوية الرسمية  بينما بمغت نحو )
لحالتيف ، أي في السجالت الحيوية وفي قضاء الحمزه ارتفعت نسبة وفيات الذكور في كمتا ا

% ( عمى التوالي  ، بينما انخفضت نسبة االناث  ٚ.ٓٚ% ( و )  ٔ.ٓ٘والدراسة الميدانية إذ بمغت ) 
 % ( عمى التوالي .  ٖ.ٜٕ% ( و )  ٜ.ٜٗالى ) 

أما في قضاء الشامية فقد ظير التبايف واضحًا، فقد ُسجمت نسبة الوفيات انخفاضًا واضحًا في 
% ( ، في  ٗ.ٓٚ% ( بينما ارتفعت في الدراسة الميدانية الى )  ٚ.ٛٗالت الحيوية إذ بمغت ) السج

% ( وانخفضت في الدراسة الميدانية  ٖ.ٔ٘حيف ارتفعت نسبة وفيات االناث في السجالت الحيوية الى ) 
 % ( . ٙ.ٜٕالى ) 

تأثيره عمى صحتيـ فضاًل عف وتعزى أسباب االرتفاع في وفيات الذكور الى طبيعة عمؿ الذكور و    
 رئيسًا ألمراض القمب والشراييف. التعرض لمحوادث المختمفة واإلدماف عمى التدخيف الذي يكوف سبباً 

أما الوحدات اإلدارية التي أرتفعت فييا نسبة وفيات االناث فيي تشمؿ كؿ مف النواحي ) السنية، الشافعية    
ميناوية والصالحية ( ويعزى أرتفاع نسبة وفيات االناث في ىذه ، الدغارة ، نػفر ، البدير ، غماس ، ال

النواحي مف خالؿ تأثير األمراض عمى االناث في فترة الحمؿ والرضاعة، فضاًل عف سيادة أمراض 
 سنة ( فأكثر .   ٘ٙالشيخوخة في فئات العمر الكبيرة ) 
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 (  ٕٗٔٓ – ٜٜٚٔوالنوع في محافظة القادسية لممدة) ( التوزيع النسبي لموفيات بحسب الوحدات اإلدارية ٖجدوؿ ) 
 المجموع االناث) % ( الذكور ) % ( الوحدات اإلدارية

 677 41.8 75.3 الديوانية

 677 75.2 41.5 السنية

 677 77.6 44.4 الشافعية

 677 78.6 42.4 الدغارة

 677 41.1 75.4 المجموع

 677 72.4 48.1 عفـــك

 677 74 41 نــفـــــر

 677 76.6 43.4 البدير

 677 42.1 78.4 سومر

 677 74.6 47.4 المجمـوع

 677 77.4 44.6 الشامية

 677 76.7 43.7 غماس

 677 78.4 42.1 المهناوية

 677 75.5 41.2 الصالحية

 677 76.5 43.2 المجموع

 677 77.4 44.6 الحمزه

 677 44.4 77.1 السدير

 677 42.5 78.2 الشنافية
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 677 44.4 77.6 جموعالم

 المصدر : الباحثاف اعتمادًا عمى :ػػ
 (ٔٔػػ    بيانات الممحؽ )       

 التوزيع النسبي لموفيات بحسب الوحدات اإلدارية والنوع في محافظة القادسية  ( ٕخريطة ) 
 ( ٕٗٔٓ – ٜٜٚٔلممدة ) 

 
 (  ٖبيانات الجدوؿ )     المصدر :ػػ الباحثاف اعتمادًا عمى :

إف التبايف النوعي لموفيات يخضع لمتغيرات عدة منيا صحية تتعمؽ بطبيعة الخدمات الصحية          
أغمب المناطؽ ال سيما الريفية التي تعاني مف المقدمة لمسكاف وما يعترييا مف تدني في مستوى األداء في 

نقص واضح في عدد المؤسسات الصحية ، ومستوى خدماتيا ناىيؾ عف التأثيرات السمبية لمبيئة عمى 
  (ٓٔ)حياة االنساف .

ويعكس مستوى الوفاة أثر االختالؼ في التركيب العمري لمسػكاف ولػذلؾ يكػوف  مسػتوى او معػدؿ           
ًا بالنسبة لألطفاؿ الرضع ، ويصدؽ ىػذا القػوؿ بصػفة خاصػة عمػى السػاعات واأليػاـ األولػى الوفيات مرتفع

مف حياة لمطفؿ بعد ذلؾ ينخفض معدؿ الوفيات انخفاضًا تػدريجيًا حتػى سػف العاشػرة ، وفػي خػالؿ سػنوات 
اع بشػكؿ المراىقة تقؿ نسب  الوفاة ، ولكف عندما يبمغ سػف الخامسػة عشػر يأخػذ معػدؿ الوفيػات فػي االرتفػ

ممحػػوظ ويسػػتمر ىػػذا االتجػػاه نحػػو الصػػعود ولػػو اف سػػرعة ىػػذه الزيػػادة ال تصػػبح كبيػػرة إال عنػػد بمػػوغ سػػف 
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الخامسة والخمسيف أو نحو ذلؾ ، وعند بموغ سػف السادسػة والسػتيف تتسػاوى مخػاطر الحيػاة تقريبػًا مػع تمػؾ 
  (ٔٔ)التي تقابميا في أثناء الطفولة .

ات فػػي محافظػػة القادسػػية عػػف محافظػػات العػػراؽ األخػػرى وىػػذا مػػا تشػػير لػػو وال يختمػػؼ واقػػع الوفيػػ       
( إذ ترتفػػع نسػػبة وفيػػات الػػذكور قياسػػًا باالنػػاث ، فقػػد أسػػتأثرت  ٕ( والشػػكؿ رقػػـ  ) ٗمعطيػػات الجػػدوؿ ) 

%( بينمػػا سػػجمت وفيػػات االنػػاث نسػػبة بمغػػت ) ٜ.ٖٙمحافظػػة نينػػوى بػػأعمى نسػػبة وفيػػات لمػػذكور فبمغػػت )
ٖٙ.ٔ. ) % 

% ( بينمػػا بمغػػت  ٛ.ٕٙتمييػػا محافظػػة ديػػالى فػػي ارتفػػاع نسػػبة وفيػػات الػػذكور حيػػث بمغػػت ) ثػػـ 
% ( ، اما محافظة النجؼ فقد سجمت أدنى نسب وفيات لمذكور حيث بمغػت  ٕ.ٖٚنسبة وفيات االناث ) 

 %( ، وفػػي  محافظػػة القادسػػية فقػػد كانػػت نسػػبة وفيػػات الػػذكور فييػػا تفػػوؽ نسػػبة وفيػػات االنػػاث إذ ٜ.ٔ٘) 
% ( لكػػؿ منيمػػا ، ومػػف خػػالؿ مػػا تقػػدـ يتضػػح اف ىنػػاؾ تفاوتػػًا نوعيػػًا مػػا  ٗ.ٚٗ% ( و )  ٙ.ٕ٘بمغػػت ) 

بيف وفيات الذكور واالناث واف ىذا التبػايف فػي معػدؿ الوفيػات النػوعي يرجػع ألسػباب عػدة  منيػا عػدـ دقػة 
فية وذلؾ لعدـ أدراؾ أىمية السجالت الحيوية ال سيما بيف وفيات الوالدات المبكرة وخاصة في المناطؽ الري

ذلؾ فضاًل عف التمؼ في السجالت الحيوية، وعػدـ االىتمػاـ بيػا أو عػدـ القيػاـ بتخزينيػا  ألكترونيػًا حفاظػًا 
 عمييا مف التمؼ والضياع . 

 م 8764التوزيع النسبي لموفيات في العراق بحسب المحافظة والنوع لسنة  ( 4جدول ) 
 المجموع ) %(االناث  الذكور) % ( المحافظة

 677 46.2 16،5 بغداد

 677 76.5 77 البصرة

 677 51.6 15،4 نينوى

 677 47.1 74،4 ميسان

 677 42.4 78،1 القادسية

 677 52.8 18،3 ديالى

 677 44.6 18،5 االنبار

 677 44.3 72،4 بابل

 677 47.7 77،5 كربالء
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 677 47.8 17،4 كركوك

 677 47.5 74،1 واسط

 677 41.5 74،8 ذي قار

 677 41.3 75،4 المثنى

 * * * صالح الدين

 677 43.6 76.4 النجف

 677 46.5 73.2 المجموع بدون أقميم كردستان

 677 48،8 72.3 أربيل

 677 47.3 74.8 دهوك

 677 48.6 72.4 السميمانية

 المصدر : من عمل الباحثان اعتمادًا عمى :ـــ     
 .43( الوفيات الكمية في العراق ، ص 68 – 5الجدول ) 8764التقرير االحصائي السنوي لعام ـــ  وزارة الصحة ،      

 (.68ـــ  بيانات الممحق ) 
 ) * ( عدم توفر البيانات 
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(  حيػػث تشػػير معطياتػػو الػػى أرتفػػاع  معػػدؿ  ٖ( والشػػكؿ رقػػـ )  ٘ومػػف خػػالؿ تحميػػؿ الجػػدوؿ ) 
وفيػػات الػػذكور فػػي مراكػػز أقضػػية الديوانيػػة وعفػػؾ والحمػػزه ، وفػػي نػػواحي السػػنية والشػػافعية والػػدغارة ونػػػفر 

ع  الػػػى طبيعػػػة عمػػػؿ الػػػذكور وتعرضػػػيـ لمحػػػوادث المختمفػػػة والبػػػدير والسػػػدير ، وتعػػػزى أسػػػباب ىػػػذا االرتفػػػا
كػػالحوادث المروريػػة أو االطالقػػات الناريػػة أو الصػػعقات الكيربائيػػة أو حػػوادث الغػػرؽ وسػػواىا فضػػاًل عمػػا 

و  ٜ.٘يتعػػرض لػػو الػػذكور فػػي ظػػروؼ الحػػرب ، وعميػػو فقػػد بمػػغ معػػدؿ وفيػػات الػػذكور لالقضػػية الثالثػػة ) 
الي . فػػػي حػػػيف ارتفػػػع معػػػدؿ وفيػػػات االنػػػاث فػػػي مركػػػز قضػػػاء الشػػػامية ، ( بػػػااللؼ عمػػػى التػػػو ٗ.ٕو  ٜ.ٖ

( بػػااللؼ بينمػػا ٛ.ٖونػػواحي الميناويػػة والشػػنافية وسػػومر ، إذ سػػجؿ مركػػز قضػػاء الشػػامية معػػدؿ بمػػغ   ) 
( بػػػااللؼ لمػػػذكور ي فػػػي حػػػيف تسػػػاوى المعػػػدؿ لكػػػال الجنسػػػيف فػػػي نػػػاحيتي الصػػػالحية  ٗ.ٖسػػػجؿ معػػػدؿ ) 
 ( بااللؼ عمى التوالي ولكال الجنسيف .ٕ.ٔو  ٓ.ٔوغماس فبمغ ) 

وُيعزى سبب ارتفاع معدالت وفيات االناث في مركز قضاء الشامية والنواحي التي مرَّ ذكرىا الى 
االمراض الشائعة في الفئات العمرية الكبيرة ال سيما أمراض الشيخوخة مثؿ أمراض القمب ، والجياز 

لنسبة لإلناث وخاصًة في سف الحمؿ ، والتي ترجع بدورىا اليضمي، وكذلؾ ارتفاع معدالت الوفيات با
لمزواج المبكر وتعدد مرات الحمؿ ونقص التغذية واالشراؼ الطبي أباف الحمؿ والوالدة ، وانتشار العادات 

  (ٕٔ)والتقاليد التي تجبر االـ لمخضوع لموصفات الشعبية .
( بػااللؼ ، بينمػا انخفػض معػدؿ  ٖ.ٖ) أما معدؿ الوفيات النوعي لمذكور فػي المحافظػة فقػد بمػغ  

 ( بااللؼ . ٕ.ٖالوفيات النوعي لإلناث الى ) 
 (   ٘جدوؿ ) 

 ( ٕٗٔٓ – ٜٜٚٔمعدؿ الوفيات النوعي بحسب الوحدات اإلدارية لمحافظة القادسية لممدة ) 

 الوحدات اإلدارية
السكاف الذكور 
في منتصؼ 

 السنة
 المعدؿ بااللؼ وفيات الذكور

ث السكاف االنا
في منتصؼ 

 السنة
 المعدؿ بااللؼ وفيات االناث

 ٚ.٘ ٕٚٓٔ ٓٓٓٓٛٔ ٜ.٘ ٓٙٔٔ ٜٓ٘ٔٗٔ ـ.ؽ الديوانية

 ٓ.ٔ ٕٕ ٕٕ٘ٔٓ ٔ.ٔ ٕ٘ ٕٕ٘ٔٔ ف .السنية

 ٔ.ٔ ٕ٘ ٕٕٕٓٓ ٕ.ٔ ٕٓ ٖٖٖٕٓ ف.الشافعية

 ٓ.ٔ ٖٓ ٕٕٜٕٔ ٔ.ٔ ٖ٘ ٕٖٔٔٓ ف.الدغارة

 ٚ.ٖ ٜٛ ٕٓٓٓٗ ٜ.ٖ ٜ٘ ٕٕٚٔٗ ـ.ؽ عفػػػؾ
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 ٖ.ٔ ٖٔ ٕٖٜ٘ ٛ.ٔ ٜٔ ٕ٘ٓٓٔ ف.نفػػر

 ٕ.ٔ ٖٖ ٖٕٗٔٙ ٗ.ٔ ٓٗ ٖٖٕٔٛ ف.البدير

 ٔ.ٔ ٜٔ ٓٔٔٚٔ ٓ.ٔ ٜٔ ٕٖٗٛٔ ف.سومػػر

 ٛ.ٖ ٚٙٔ ٖٓٓٓٗ ٗ.ٖ ٔ٘ٔ ٖٓ٘ٔٗ ـ.ؽ الشامية

 ٕ.ٔ ٘٘ ٕٖٚٔٗ ٕ.ٔ ٘٘ ٙٔٔٗٗ ف.غمػػاس

 ٔ.ٔ ٕٔ ٜٕٜٓٔ ٓ.ٔ ٕٓ ٖٜ٘ٗٔ ف.المينػػاوية

 ٓ.ٔ ٗٔ ٖٗ٘ٔٔ ٓ.ٔ ٗٔ ٕٖٖٚٔ ف.الصالحيػػػة

 ٖ.ٕ ٖٙٔ ٖٙٔ ٗ.ٕ ٔ٘ٔ ٗٓٓٗٙ لحمزهـ.ؽ ا

 ٖ.ٔ ٕ٘ ٕ٘ ٗ.ٔ ٕٛ ٕٜٓٓٔ ف.السديػػػر

 ٚ.ٔ ٘ٗ ٘ٗ ٘.ٔ ٔٗ ٖٖٕٗٙ ف.الشنافية

 ٕ.ٖ ٙٙٚٔ ٘ٓٙٓ٘٘ ٖ.ٖ ٖٚٛٔ ٚٛٗٓٙ٘ المجموع

 المصدر : الباحثان اعتمادًا عمى :ــ
 دائرة صحة الديوانية ،مكاتب تسجيل الوفيات في  المستشفيات والمراكز الصحية . -

 . 62( ، ص 7، جدول )  8764يرية إحصاء الديوانية تقديرات السكان لمحافظة القادسية لعام مد -
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 (ٖشكؿ )

 (ٕٗٔٓ –ٜٜٚٔمعدؿ الوفيات النوعي بحسب الوحدات اإلدارية لمحافظة القادسية لممدة ) 

 
 :ػػ المصدر : الباحثاف اعتمادًا عمى

 (  ٘ػػػ بيانات الجدوؿ ) 
 االستنتاجات

% ( بينما  ٘.ٔ٘كشفْت الدراسة عف تفوؽ وفيات الذكور عمى وفيات االناث ، إذ بمغت نسبة وفيات الذكور )  .ٔ
 ( . ٕٗٔٓ – ٜٜٚٔ% ( مف اجمالي الوفيات لممدة )  ٘.ٛٗسجمت االناث نسبة ) 
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( فقد سجمت نسبة وفيات  ٕٗٔٓ – ٜٜٚٔؿ مدة الدراسة ) لـ تسجؿ وفيات الذكور اتجاىًا زمنيًا منتظمًا خال .ٕ
  ٕٗٔٓ% ( عاـ  ٘.ٔ٘% ( واخذت باالنخفاض حتى وصمت )  ٘.ٖ٘)  ٜٜٚٔالذكور في عاـ  

كشفت الدراسة عف وجود تباينًا مكانيًا بيف الوحدات اإلدارية فترتفع نسب وفيات الذكور واالناث في قضاء  .ٖ
% ( . في حيف ٙ.ٙٗ% ( ، في حيف بمغت نسبة االناث )  ٗ.ٖ٘ذكور ) الديوانية إذ بمغت نسبة وفيات ال

% ( ، في ٚ.ٛٗسجمت أدنى نسبة وفيات لمذكور واالناث في قضاء الشامية إذ بمغت نسبة وفيات الذكور ) 
 %(.ٖ.ٔ٘حيف ارتفعت نسبة وفيات االناث فبمغت ) 

( بينما  ٕٗٔٓ – ٜٜٚٔبااللؼ لممدة )  ( ٖ.ٖبمغ معدؿ الوفيات النوعي لمذكور في محافظة القادسية )  .ٗ
 ( بااللؼ ولممدة نفسيا . ٕ.ٖانخفض معدؿ الوفيات النوعي لألناث في المحافظة الى ) 

اف التبايف النوعي لموفيات يتأثر بمجموعة مف المتغيرات كالعوامؿ االجتماعية ، واالقتصادية ، والسياسية  .٘
 ر .والسيما بالنسبة لمعدؿ الوفيات النوعي لمذكو 

ىناؾ تباينًا مكانيًا لمعدؿ الوفيات النوعي بحسب الوحدات اإلدارية ، فقد اتسمت مراكز أقضية الديوانية وعفػػؾ  .ٙ
والحمزه ، في ارتفاع معدؿ الوفيات النوعي لمذكور في حيف ارتفع معدؿ الوفيات النوعي لألناث في مركز 

 قضاء الشامية .

 المقترحات 
ر الخدمات المجتمعية المختمفة ال سيما الصحية منيا ، وخاصة في المناطؽ الريفية التأكيد عمى االىتماـ بتوفي .ٔ

 التي تفتقر ألبسط متطمبات الحياة .

االبتعاد عف العادات االجتماعية التي مف شأنيا اف تزيد مف حاالت الوفيات بالنسبة لمذكور ، واالقالع عف  .ٕ
 التدخيف والمخدرات وسواىا .

الصحية لدى المرأة وخاصة أثناء فترة الحمؿ والرضاعة ، فالعناية باألـ الحامؿ سوؼ ضرورة متابعة الحالة  .ٖ
 يوفر سالمًة ليا ولجنينيا .

التأكيد عمى أنشاء قاعدة بيانات مف ِقبؿ الجيات والمؤسسات ذات العالقة بالعمؿ االحصائي لرصد ومتابعة  .ٗ
 تحميميا .الظاىر السكانية المختمفة ، كي يتسنى لمباحثيف دراستيا و 

 هوامش البحث

 .ٔٙٔ،صٕٚٓٓفتحي أبو عيانو ، جغرافية السكاف ، دار المعرفة الجامعية ، اإلسكندرية ،   -ٔ
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 ٜٔٚٔعبد الفتاح محمد وىيبة ، جغرافية السكاف ، دار النيضة العربية لمطباعة والنشر والتوزيع، بيروت ،  -ٕ
 .ٛٔ،ص

 ٜ٘ٚٔ،ص.ٕ٘ٔحرية لمطباعة ، بغداد،ص، دار ال ٕعبد الحسيف زيني ، اإلحصاء السكاني ، ط  -ٖ

ت . اليف سميث ترجمة محمد السيد غالب ، فؤاد إسكندر، اساسيات عمـ السكاف ، المكتب المصري الحديث ،  -ٗ
 .ٜٙٗ،ص ٜٔٚٔاإلسكندرية ، 

 ٜٜٛٔشاكر خصباؾ ، وعمي محمد المياح ، الفكر الجغرافي تطويره وطرؽ بحثو ، مطبعة جامعة بغداد ، بغداد   -٘
 .ٖٕٚ.،ص

 .ٔٛ،ص ٕٔٔٓ، دار الحرية لمنشر والتوزيع ،  ٔماجد محمد الخياط ، أساليب البحث العممي ، ط  -ٙ

ازىار جابر الحسناوي ، التحميؿ المكاني لموفيات المسجمة في محافظة بابؿ ، رسالة ماجستير، كمية االداب ،  -ٚ
 .ٗٙ،ص  ٕٚٓٓجامعة الكوفة ، 

(، أطروحة ٕٚٓٓػػٜٜٚٔؿ المكاني لموفيات في  محافظة ذي قار لممدة )ػػ عبد العالي حبيب حسيف الركابي ،التحميٛ
 . ٜٙ.،صٕٓٔٓدكتوراه ،كمية التربية،جامعة البصرة،

، أطروحة  ٜٕٓٓ – ٜٜٚٔػػ أسامة حميد مجيد السمطاف ، التحميؿ المكاني لموفيات المسجمة في محافظة البصرة لممدة ٜ
 ٕٙ،صٖٕٔٓدكتوراه ، كمية التربية ، جامعة البصرة، 

 .ٔٙٔ،صٜٜٚٔػػ محسف عبد الصاحب مظفر ، التحميؿ المكاني المراض متوطنة في العراؽ ،مطبعة الرشاد ،بغداد،ٓٔ
 .2ـ عبد العالي حبيب حسين الركابي ،مصدر سابق ،ص66
 .24ـ عبد العالي حبيب حسين الركابي ،مصدر سابق،68
األردف ،  –ار المسيرة لمنشر والتوزيع  والطباعة ، عماف ، د ٔمحمد الجوىري وزمالئو ، عمـ االجتماع الطبي ، ط  -ٖٔ

 .ٓٚٔ،ص ٜٕٓٓ

 ( . ٘، جدوؿ  )  ٕٗٔٓمديرية إحصاء الديوانية ، تقديرات السكاف لمحافظة القادسية لعاـ  -ٗٔ

 ( توقع الحياة في العراؽ . ٘ – ٔ، جدوؿ )  ٕٗٔٓوزارة الصحة ، التقرير اإلحصائي السنوي لسنة   -٘ٔ

 ( الوفيات الكمية في العراؽ . ٕٔ – ٖ، جدوؿ )  ٕٗٔٓقرير اإلحصائي السنوي لسنة وزارة الصحة ، الت -ٙٔ

 وزارة الصحة ، دار صحة الديوانية ، مكاتب الوفيات والوالدات في محافظة القادسية بيانات غير منشورة . -ٚٔ

 المصـــــادر
 .  ٕٚٓٓأبو عيانو،فتحي ، جغرافية السكاف ، دار المعرفة الجامعية ، اإلسكندرية ،  .ٔ

ت . اليف سميث ترجمة محمد السيد غالب ، فؤاد إسكندر، اساسيات عمـ السكاف ، المكتب المصري الحديث ،  .ٕ
 . ٜٔٚٔاإلسكندرية ، 
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األردف ،  –، دار المسيرة لمنشر والتوزيع  والطباعة ، عماف  ٔالجوىري ،محمد وزمالئو ، عمـ االجتماع الطبي ، ط  .ٖ
ٕٜٓٓ . 

، التحميؿ المكاني لموفيات المسجمة في محافظة بابؿ ، رسالة ماجستير، كمية االداب ، جامعة  الحسناوي ،ازىار جابر .ٗ
 .  ٕٚٓٓالكوفة ، 

 . ٜٜٛٔخصباؾ ،شاكر،وعمي محمد المياح،الفكر الجغرافي تطويره وطرؽ بحثو ، مطبعة جامعة بغداد ، بغداد  .٘

 . ٕٔٔٓلمنشر والتوزيع ،  ، دار الحرية ٔالخياط،ماجد محمد ، أساليب البحث العممي ، ط .ٙ

(، أطروحة ٕٚٓٓػػٜٜٚٔالركابي،عبد العالي حبيب حسيف ،التحميؿ المكاني لموفيات في  محافظة ذي قار لممدة ) .ٚ
 .ٕٓٔٓدكتوراه ،كمية التربية،جامعة البصرة،

 .ٜ٘ٚٔ، دار الحرية لمطباعة ، بغداد ،  ٕزيني،عبد الحسيف ، اإلحصاء السكاني ، ط .ٛ

،  ٜٕٓٓ – ٜٜٚٔميد مجيد ، التحميؿ المكاني لموفيات المسجمة في محافظة البصرة لممدة السمطاف،أسامة ح .ٜ
 .  ٖٕٔٓأطروحة دكتوراه ، كمية التربية ، جامعة البصرة ، 

 ( . ٘، جدوؿ  )  ٕٗٔٓمديرية إحصاء الديوانية ، تقديرات السكاف لمحافظة القادسية لعاـ  .ٓٔ

  ٔٙٔ،صٜٜٚٔالمراض متوطنة في العراؽ ،مطبعة الرشاد ،بغداد، مظفر،محسف عبد الصاحب ،التحميؿ المكاني  .ٔٔ
 ( توقع الحياة في العراؽ . ٘ – ٔ، جدوؿ )  ٕٗٔٓوزارة الصحة ، التقرير اإلحصائي السنوي لسنة   .ٕٔ

 ( الوفيات الكمية في العراؽ . ٕٔ – ٖ، جدوؿ )  ٕٗٔٓوزارة الصحة ، التقرير اإلحصائي السنوي لسنة  .ٖٔ

 ر صحة الديوانية ، مكاتب الوفيات والوالدات في محافظة القادسية بيانات غير منشورة .وزارة الصحة ، دا .ٗٔ

 . ٜٔٚٔوىيبة،عبد الفتاح محمد ، جغرافية السكاف ، دار النيضة العربية لمطباعة والنشر والتوزيع، بيروت ،  .٘ٔ

ABSTRACT 
Mortalities according to type is a second  variable after age. The difference of 

mortalities according to type attracted much attention of scientists in which mortalities of 

male are higher than females due to their exposure to the outward world and hardships of 

living. Due to the rarity of population studies concerning mortalities, the researchers 

investigate the reasons of this difference between male and female death rate and to know its 

spatial time tendencies. 

The researchers depend on the analytical methods to analyze mortality phenomenon 

and statistical methods. Moreover, she used standard rates, and relative significance and 

Pearson correlation coefficient. The study shows that the total of mortalities in Al-Qadisiyah 

governorate is (61524) case, with annual average (3418) case. The study reveals that male 

mortalities are higher than females in different ages, where male mortalities are (31698) case 

by (51.5) and (29826) case for females by (48.5). The rate of standard mortalities for males in 

Al-Qadisiyah province was (3.3) of thousand during the period ( 1997-2014) while it was 

(3.2) of thousand during the same period. 

       The percentage of mortalities among administrative districts of males and females is 

different where the highest percentage of males death  was in Diwaniyah district, about 

(%53.4) and (%46.6) for females while the lowest percentage of males' mortalities was in 

Afak district about (%45.9) and (%54.1) for females. 
    


