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:خمصالم  
تفاوت في مدى تفسير متغيـرات القوى العاممة الزراعية )المتغيرات الظير أوقد 

األرض بزراعة كل من المحاصيل في كل من  ستدداماتاين المكاني الالمستقمة( لمتب
الوحدات المساحية لمنطقة الدراسة )النواحي(، فيي فسرت إلى حد كبير ىذا التباين 
لبعض ىذه المحاصيل في نواحي معينة، وظير ليا دور أقل في تفسير التباين 

الصور المكانية لما المكاني لبعض ىذه المحاصيل في نواحي أدرى، مما كشف عن 
ال تفسره متغيرات القوى العاممة الزراعية )المتغيرات المستقمة( من تباين متغيرات 

األرض بزراعة كل من المحاصيل، وىذا يتيح وضع فرضيات جديدة  استددامات
 لممساىمة في تفسير ىذا التباين المكاني مما لم تفسره ىذه المتغيرات.
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Abstract:  

The variation in the extent of Agricultural work force variables 

(independent variables) of the spatial relation the land use by 

cultivating each of the crops in the areas of study (provinces). It 

explains to a certain extent the variation in certain areas. They showed 

minor role in explaining the spatial variation of some of the crops in 

other provinces, which revealed the spatial forms not explained by 

other work force variables (independent variables) of the spatial 

relation the land use by cultivating each of the crops. This gives way 

to impose new hypotheses to contribute to the explaining of the spatial 

variation not explained by these variables.  
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  :المقدمة

كشفت تقنيات العالقات المكانية، معامالت االرتباط البسيط والمتعدد 
األرض بزراعة كل محصول  ستدداماتومعامالت التحديد تعاميم لمعالقات المكانية ال

بكل من متغيرات القوى العاممة الزراعية )المتغيرات المستقمة(، حيث ظيرت عمى 
شكل تعاميم عمى صعيد منطقة الدراسة، وقد ظير لكل من ىذه المتغيرات المستقمة 
عمى حدة دور محدود في تفسير التباين المكاني لكل من المتغيرات التابعة، وأظيرت 

من ذلك لمتغيرات القوى  أكبرامالت االرتباط المتعدد ومعامالت تحديدىا دور مع
األرض  ستدداماتالعاممة الزراعية )المتغيرات المستقمة( في تفسير التباين المكاني ال

 ن ادتمف ذلك من محصول آلدر.ا  بزراعة كل من المحاصيل عمى حدة، و 

متباين عمى صعيد عموم ن اقتصار التقنيات المذكورة عمى تقديم تفسير لإ
منطقة الدراسة، دفع إلى اعتماد تقنية كمية أدرى تكشف عن دور متغيرات القوى 
العاممة الزراعية )المتغيرات المستقمة( مجتمعة في تفسير ىيئات التباين المكاني 
الستعماالت األرض بزراعة كل من المحاصيل عمى أساس الوحدات المساحية لمنطقة 

ي(، حيث تم الحصول عمى البواقي من االنحدار المتعدد، ووحدت الدراسة )النواح
مقاييس ىذه البواقي لمتدمص مما يظير ليا من قيم متطرفة، بتقسيميا عمى معيار 
واحد ىو الدطأ المعياري لمتقدير الذي ىو الجذر التربيعي لحاصل جمع ىذه البواقي 

البواقي النسبية، التي  مقسمًا عمى عددىا، وضربت النتيجة في مائة لمحصول عمى
 مثمت قيميا عمى درائط الوحدات المساحية المتساوية لمقيم.
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  :مشكمة البحث

في راعية ز تتمثل المشكمة أن ىناك تباين مكاني واضح في القوى العاممة ال
 (. أساس النواحي)عمى  م6106محافظة النجف لسنة 

 :فرضية البحث

لمقوى العاممة الزراعية ين المكاني ذىبت فرضية البحث ىنا إلى أن ىذا التبا
( يمكن تفسيرىا عمى أساس أساس النواحي)عمى  م6106ة النجف لسنة ظفي محاف

)عمى  م6106من عالقاتيا المكانية بدصائص السكان في محافظة النجف لسنة 
 (. أساس النواحي

  :ختيار موضوع البحثامبررات 

عمى مستوى النواحي التي ع نو الذا إلى البحوث من ى إن منطقة البحث تفتقر
 . تكشف عن القوى العاممة الزراعية

حاول ىذا البحث سد ىذه الثغرة المعرفية مما يتيح استددام التقنيات الكمية 
تدطيطية في ىذا لكل عممية  اساسً أالمكاني المستقل بما يكون  التباينلمتنبؤ عن 
 المجال. 
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  :منطقة البحث

باتجاه شمالي شرقي باتجاه  عراق، ممتدةتقع محافظة النجف جنوب غرب ال
غربي، ويظير من دريطة موقع محافظة النجف بالنسبة لمحافظات العراق  جنوبي

ن محافظة كربالء تحدىا من الشمال والشمال الغربي، ومحافظة إ(، 0) دريطة رقم
بابل من الشمال والشمال الشرقي، ومحافظتي القادسية والمثنى من الشرق، ومن 

 حافظة األنبار، والمممكة العربية السعودية من الجنوب الغربي.الغرب م

حيث يبمغ  ،وتدتمف أطوال حدود محافظة النجف مع كل من ىذه المحافظات
كم( مع كل من محافظات األنبار  61كم(، و ) 75كم(، و ) 095كم( و ) 605)

ا مع المممكة والمثنى والقادسية وبابل وكربالء عمى التوالي، في حين يبمغ طول حدودى
 (.6). دريطة رقمكم( 031العربية السعودية )
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 ( 0جدول رقم )
 داري لمحافظة النجف حسب النواحي ومساحة كل ناحية.التقسيم اإل

 (6المساحة )كم الوحدة االدارية القضاء ت
0 

 النجف
 0033 ناحية مركز قضاء النجف

 0668 ناحية الحيدرية
 65411 ناحية الشبكة

 67760 مجموع المساحة 
6 

 الكوفة
 069 ناحية مركز قضاء الكوفة

 85 ناحية العباسية
 663 ناحية الحرية

 437 مجموع المساحة 
3 

 المناذرة

 364 ناحية مركز قضاء المناذرة
 11 ناحية الحيرة

 063 ناحية المشداب
 079 حية القادسيةنا

 666 مجموع المساحة 
 68864 مجموع مساحة المحافظة 

 
جيا المعمومات، لو و وتكن لإلحصاءنمائي، الجياز المركزي مصدر: وزارة التدطيط والتعاون اإلال

 . 08م. ص6106دارية، محافظة النجف اإلحصائية السنوية، المجموعة اإل
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ا في محافظة النجف لسنة ن النشطين اقتصادي  اواًل: التباين المكاني لمجموع السكا
 .م6102

ا في محافظة النجف المطمقة لمجموع السكان النشطين اقتصادي   هميةاأل .أ 
 .م6102لسنة 

دذ بنظر االعتبار السكان النشطين ال يمكن تناول القوى العاممة الزراعية دون األ
المطمقة  ىميةاأل و، متناولين أواًل من جزء الإن القوى العاممة الزراعية ماىي أل ؛ااقتصادي  

وذلك عمى صعيد  ،صميةا فييا، كما تعبر عنيا القيم األلمجموع السكان النشطين اقتصادي  
 من الكشف أىميةكل من الوحدات المساحية لمنطقة الدراسة، ويظير مثل ىذا المقياس 

وتحتفظ منطقة  ،في الريف والحضر ومجموعيم الكمي اعن حجم السكان النشطين اقتصادي  
نسمة من مجموع السكان النشطين  (0)(0473767الدراسة وىي محافظة النجف بـ )

%( من مجموع عدد السكان النشطين 66,18، وىؤالء يؤلفون ما نسبتو )ا اقتصادي  
 . نسمة (6)(5648947في العراق والبالغ عددىم )ا اقتصادي  
في  ااقتصادي  ان النشطين لمجموع السك المطمقة ىميةقيمة لأل أكبر بمغتو  

( نسمة، 776719) بمغتنواحي منطقة الدراسة في ناحية مركز قضاء النجف حيث 
 ( نسمة.69631) بمغتقميا في ناحية المشداب حيث ألى إوتتدنى قيميا حتى تصل 

ــذه القيــــم التي ادذت في  ىميةانعكــس ىـــذا التفاوت لأل ــ ــ المطمقة عمــــى طبيعة ىـ
فيا تقنية تتماشى مع طبيعة ىذا التوزيع وىي تقنية التحويل الموغارتمي التي وضعت تصني

ــــم تمثيميا عمى دريطة األأربع رتب ظيرت منيا أىذه القيم في  المطمقــــة  ىميةربع رتب تـ
ــــن  أساس )عمى  م6106في محافظة النجف لسنة ا اقتصادي  لمجموع السكان النشطيـ

الرتبة الرابعة والتي  ىي ــاالرتب قيمً  أكبرن أة ــذه الدريطــيظير من ى (3(، رقم )النواحي
( نسمة، حيث تظير في ناحية واحدة 776719 – 340744ن )ـــتتراوح قيميا المطمقة بي

( نسمة، 776719المطمقة فييا ) ىميةاأل بمغتفقط ىي ناحية مركز قضاء النجف والتي 
 قة تقع وسط منطقة الدراسة.وتظير ىيأتيا المكانية عمى شكل منط
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 (.6المصدر: من عمل الباحثة: مصدر البيانات، باالعتماد عمى جدول رقم )
 (1خريطة رقم )
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 (. 6المصدر: من عمل الباحثة: مصدر البيانات، باالعتماد عمى جدول رقم )
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من حيث قيميا  ىميةلثالثة بعد الرتبة الرابعة تالية في األوتأتي الرتبة ا
( نسمة، وتظير في 340743 – 050656المطمقة والتي تتراوح قيميا المطمقة )

المطمقة  أىميتيا بمغتحيث  ،ناحية واحدة فقط ىي ناحية مركز قضاء الكوفة
 الدراسة.( نسمة وتظير ىيأتيا المكانية عمى شكل منطقة تقع شرق منطقة 085760)

من حيث  ىميةن الرتبة الثانية تأتي بعد الرتبة الثالثة تالية في األأفي حين 
( نسمة، فتظير 050650– 66943قيميا المطمقة والتي تتراوح قيميا المطمقة بين )

 بمغتفي ثالث نواٍح ىي كل من ناحية العباسية وناحية الحرية وناحية الحيدرية و 
( نسمة، 001564( و )009546( و )035963)المطمقة في كل منيا  ىميةاأل

عمى التوالي لكل منيا، وتظير ىيأتيا المكانية عمى شكل منطقة تقتصر عمى ناحيتين 
ناحية العباسية وناحية الحرية، تقع في الشمال الشرقي لمنطقة الدراسة ىي كل من 

 رية.لى جانبيا تظير منطقة تقع شمال منطقة الدراسة لتشتمل عمى ناحية الحيدا  و 

من حيث قيميا  ىميةفتأتي بعد الرتبة الثانية تالية في األ ،األولىالرتبة  أما
( نسمة، فتشتمل عمى 66946-69631)المطمقة والتي تتراوح قيميا المطمقة بين 

ربع نواٍح ىي كل من ناحية القادسية وناحية مركز قضاء المناذرة وناحية الحيرة أ
( 36637( و)56463المطمقة في كل منيا ) ىميةاأل بمغتوناحية المشداب، حيث 

 ( نسمة عمى التوالي لكل منيا.69631( و)31454و)

ليذه الرتبة عمى شكل ثالث مناطق منفصمة عن التوزيع المكاني ظير يو 
تقع جنوب منطقة الدراسة لتشتمل عمى ناحية  األولىبعضيما البعض، المنطقة 

ة الدراسة لتشتمل عمى ناحية مركز قضاء المنطقة الثانية تقع شرق منطق أماالقادسية، 
المناذرة وناحية المشداب , والمنطقة الثالثة تقع في الوسط الشرقي لمنطقة الدراسة 

 لتشتمل عمى ناحية الحيرة.
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في محافظة النجف  ااقتصادي  النسبية لمجموع السكان النشطين  هميةاأل .ب 
 .م6102لسنة 

ساس من أعمى  ااقتصادي  لنشطين النسبية لمجموع السكان ا ىميةتم قياس األ
عداد السكان الكمية في كل ناحية من نواحي منطقة الدراسة، وتظير أنسبتيم من 

 بمغتنسبية ليذه النسبة في ناحية مركز قضاء النجف حيث  أىمية أعظم
حيث بمغت  ،قميا في ناحية المشدابألى إ%( وتتدنى قيميا حتى تصل 56,43)
 ااقتصادي  النسبية لمجموع السكان النشطين  ىميةاأل%(، ويظير من دريطة 6,10)

وسع الرتب أن إ( 4( رقم )أساس النواحي)عمى  ،م6106في محافظة النجف لسنة 
%(، 56,43 -% 63,34ىي الرتبة الرابعة والتي تتراوح قيميا النسبية بين ) اقيمً 

 ىميةاأل تبمغط ىي ناحية مركز قضاء النجف حيث حيث ظيرت في ناحية واحدة فق
%( وتظير ىيأتيا المكانية عمى شكل منطقة تقع وسط منطقة 56,43النسبية فييا )

 الدراسة.

من حيث قيميا  ىميةفتأتي بعد الرتبة الرابعة تالية في األ ،الرتبة الثالثة أما
%(، فتظير في ناحية 63,33 -% 01,39النسبية والتي تتراوح قيميا النسبية بين )

%(، 06,61النسبية ) أىميتيا بمغتكز قضاء الكوفة والتي ناحية مر  واحدة فقط ىي
 وتظير ىيأتيا المكانية عمى شكل منطقة منفصمة تقع شرق منطقة الدراسة.

من حيث قيميا  ىميةن الرتبة الثانية فتأتي بعد الرتبة الثالثة تالية في األأفي حين 
ظير في ثالث نواٍح %(، فت01,38 -%4,63النسبية والتي تتراوح قيميا النسبية بين )

النسبية  ىميةاأل بمغتىي كل من ناحية العباسية وناحية الحرية وناحية الحيدرية والتي 
 %( عمى التوالي لكل منيا.7,51%( و)8,00و) %(9,66في كل منيا )

ليذه الرتبة عمى شكل منطقتين منفصمتين عن التوزيع المكاني ظير يو 
ل شرق منطقة الدراسة لتشتمل عمى شما األولىبعضيما البعض، تقع المنطقة 
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المنطقة الثانية فتظير عمى شكل  أماناحيتين كل من ناحية العباسية وناحية الحرية، 
 منطقة تقع شمال منطقة الدراسة لتشتمل عمى ناحية الحيدرية. 

من حيث قيميا  ىميةبة الثانية تالية في األتفتأتي بعد الر  ،األولىالرتبة  أما
 ربع نواٍح ىي كلأ%( حيث تشتمل عمى 4,66 -% 6,10) راوح بينالنسبية والتي تت

ب، حيـث امن ناحية القادسية وناحية مركز قضاء المناذرة وناحية الحيرة وناحية المشد
%( و 6,16%( و )6,60%( و )3,83النسبية في كل منيــا ) ىميةاأل بمغت

 %( عمى التوالي لكل منيا.6,10)

كل ثالث مناطق منفصمة عن بعضيما تيا المكانية عمى شأوتظير ىي
 أماتقع جنوب منطقة الدراسة لتشتمل عمى ناحية القادسية،  األولىالبعض، المنطقة 

المنطقة الثانية تقع شرق منطقة الدراسة لتشتمل عمى ناحيتين كل من ناحية مركز 
قضاء المناذرة وناحية المشداب, والمنطقة الثالثة تقع في الوسط الشرقي لمنطقة 

 لدراسة لتشتمل عمى ناحية الحيرة.ا

المطمقة لمجموع السكان  هميةويظهر من المقارنة البصرية لخريطة األ
( رقم أساس النواحي, )عمى م6102في محافظة النجف لسنة  ااقتصادي  النشطين 

في محافظة  ااقتصادي  النسبية لمجموع السكان النشطين  هميةمع خريطة األ (1)
دراسة ن معظم نواٍح منطقة الإ( 1( رقم )أساس النواحيمى )ع م6102النجف لسنة 

ىميتين المطمقة والنسبية، وظمت ناحية الشبكة تدتفي ظمت محتفظة بموقعيا ضمن األ
ليذه الناحية عمى شكل منطقة تقع غرب وجنوب التوزيع المكاني ظير يفييا الزراعة، و 

 غرب منطقة الدراسة.
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 .م6102في ريف محافظة النجف لسنة  ااقتصادي  النشطين : التباين المكاني لمسكان اثانيً 
 .م6102في ريف محافظة النجف لسنة ا اقتصادي  المطمقة لمسكان النشطين  هميةاأل .أ 

( نسمة، 856033يف محافظة النجف )في ر ا اقتصادي  يبمغ عدد السكان النشطين 
لف ما نسبتو ث تؤ في منطقة الدراسة، حيا اقتصادي  ي نصف عدد السكان النشطين أ
المطمقة ىذه ليؤالء السكان النشطين  ىميةال تتماثل قيم األ ايضً أ%(، وىنا 57,86)

( نسمة في 464634لى )إ ىميةنحاء منطقة الدراسة، حيث تصل ىذه األأا في اقتصادي  
 بمغتناحية مركز قضاء النجف، في حين تكون عمى أقميا في ناحية المشداب حيث 

حويل ن تظير تقنية التصنيف ىنا وىي تقنية التأا ال غرو ( نسمة فقط، لذ07381)
في ا اقتصادي  المطمقة لمسكان النشطين  ىميةُمثمث عمى دريطة األ ربعأا الموغارتمي رتبً 

 (.5( رقم )أساس النواحي( )عمى م6106ريف محافظة النجف )

  
  (.6المصدر: من عمل الباحثة: مصدر البيانات، باالعتماد عمى جدول رقم )

 (1خريطة رقم )
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 (.6المصدر: من عمل الباحثة: مصدر البيانات، باالعتماد عمى جدول رقم )

 (2خريطة رقم )

ن ـــة بيــــراوح قيميا المطمقـــــىي الرتبة الرابعـــة والتـــــي تت االرتب قيمً  أكبرن إ
 ( نسمة، حيث تظير في ناحية واحدة فقط ىي ناحية مركز464634 – 091986)

( نسمة، وتظير ىيأتيا 464634المطمقة فييا ) ىميةاأل بمغتقضاء النجف، والتي 
 المكانية عمى شكل منطقة تقع وسط منطقة الدراسة.

ىي الرتبة الثالثة  ىميةالرتبة التي تمي الرتبة المذكورة آنفًا من حيث األ أما
ىذه  ( نسمة، حيث تظير091985 – 85916والتي تتراوح قيميا المطمقة بين )

 بمغتالرتبة في ناحيتين ىي كل من ناحية مركز قضاء الكوفة وناحية الحيدرية، حيث 
( نسمة عمى التوالي لكل منيا، 91076( و)97691المطمقة في كل منيا ) ىميةاأل
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وتظير ىيأتيا المكانية عمى شكل منطقتين منفصمتين عن بعضيما البعض، تقع 
 تمل عمى مركز قضاء الكوفة.شرق منطقة الدراسة لتش األولىالمنطقة 

فتظير ىيأتيا المكانية عمى شكل منطقة تقع شمال منطقة  ،المنطقة الثانية أما
الدراسة لتشتمل عمى ناحية الحيدرية، في حين تظير الرتبة الثانية بعد الرتبة الثالثة تالية 

( نسمة، في ناحيتين 85910-38637والتي تتراوح القيم المطمقة فييا بين ) ىميةفي األ
المطمقة في كل منيا  ىميةاأل بمغتىي كل من ناحية العباسية وناحية الحرية حيث 

ليذه التوزيع المكاني ظير ي( نسمـة عمـى التوالـي لكل منيا، و 69884( و)81636)
الدراسة لتشتمل عمى ناحيتين كل من الرتبة عمى شكل منطقة تقع شمال شرق منطقة 

فتأتي بعد الرتبة الثانية تالية في  األولىالرتبة  أماناحية العباسية وناحية الحرية، 
فـي  اانتشارً مـن حيـث عـدد النواحي  اا لكنيا أوسعيا انتشارً لرتب قيمً وىـي أقـل ا ىميةاأل

( نسمة، حيث 38636 -07381حيـث تتـراوح قيميـا المطمقة بيـن ) ،منطقـة الدراسـة
نواٍح وىي كل من ناحية القادسية و ناحية الحيرة و ناحية مركز قضاء  أربعتظير في 

( 35836المطمقة في كل منيا ) ىميةاأل بمغتالمناذرة و ناحية المشداب، حيث 
ظير ي( نسمة عمى التوالي لكل منيا، حيث 07381( و)07977( و)08336و)

بة عمى شكل منطقة متصمة مع بعضيا البعض، تقع المنطقة ليذه الرتالتوزيع المكاني 
المنطقة الثانية تقع في  أماجنوب منطقة الدراسة لتشتمل عمى ناحية القادسية ،  األولى

الوسط الشرقي لمنطقة الدراسة لتشتمل عمى ناحية الحيرة, والمنطقة الثالثة تقع شرق 
 ذرة وناحية المشداب.منطقة الدراسة لتشتمل عمى ناحية مركز قضاء المنا

في ريف محافظة النجف لسنة ا اقتصادي  النسبية لمسكان النشطين  هميةاأل .ب 
 .م6102

في ريف محافظة النجف  ااقتصادي  النسبية لمسكان النشطين  ىميةتم قياس األ
ساس نسبتيم من مجموع سكان الريف في كل ناحية من نواحي أ، عمى م6106لسنة 
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 تنسبية في ناحية مركز قضاء النجف حيث بمغ أىمية ظمأعمنطقة الدراسة، وتظير 
%(، ويظـــــــير 6,13) تقل قيمة ليا في ناحية المشداب حيث بمغأو  ،%(49,83)

في ريف محافظــــــة  ااقتصادي  النسبية لمجموع السكان النشطين  ىميةمن دريطة األ
ىي الرتبة  الرتب قيمً ا أكبرن إ( 6( رقم )أساس النواحي)عمى  م6106النجــــف لسنة 

التوزيع المكاني ظير ي%(، حيث 49,83 -% 66,39الرابعة والبالغة قيميا النسبية )
 أىميتيا بمغتحيث  ،ليذه الرتبة ناحية واحدة فقط ىي ناحية مركــز قضاء النـــجف

 ىميةفتأتي بعد الرتبة الرابعة تالية في األ ،الــــــرتبة الثالثة أما%(، 49,83النسبيـــة )
%(، فتظير في ناحيتين ىي 66,38 -% 01,16والتي تتراوح قيميا النسبية بين )

النسبية في  ىميةاأل تكل من ناحية مركز قضاء الكوفة و ناحية الحيدرية حيث بمغ
 %( عمى التوالي لكل منيا.01,58%( و )00,40كل منيا )

البعض، تقع تيا المكانية عمى شكل منطقتين منفصمتين عن بعضيما أوتظير ىي
المنطقة الثانية  أماشرق منطقة الدراسة لتشتمل عمى مركز قضاء الكوفة،  األولىالمنطقة 

 فتظير عمى شكل منطقة تقع شمال منطقة الدراسة لتشتمل عمى ناحية الحيدرية.

من حيث قيميا  ىميةفتأتي بعد الرتبة الثالثة تالية في األ ،الرتبة الثانية أما
%( حيث تظير في 01,15 -% 4,56وح قيميا النسبية بين )النسبية والتي تترا

النسبية  ىميةاأل بمغتحيث  ،ناحيتين فقط ىي كل من ناحية العباسية و ناحية الحرية
 %( عمى التوالي لكل منيا.8,61%( و)9,46في كل منيا )

ليذه الرتبة عمى شكل منطقة متصمة مع بعضيا  التوزيع المكانيحيث ظير 
المنطقة في الشمال الشرقي لمنطقة الدراسة لتشتمل عمى ناحيتي البعض تقع ىذه 
 العباسية والحرية.

من حيث قيميا  ىميةفتأتي بعد الرتبة الثانية تالية في األ ،األولىالرتبة  أما
وسع الرتب أ%( وىي 4,50 -% 6,13النسبية والتي تتراوح قيميا النسبية بين )
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، حيث تظير ىذه الرتبة اقميا قيمً ألكنيا  ,اسةمن حيث عدد نواحي منطقة الدر  اانتشارً 
في أربع نواٍح وىي كل من ناحية القادسية و ناحية الحيرة و ناحية مركز قضاء 

%( 4,61النسبية في كل منيا ) ىميةاأل تالمناذرة و ناحية المشداب، حيث بمغ
 %( عمى التوالي لكل منيا.6,13%( و)6,01%( و)6,05و)

ليذه الرتبة عمى شكل ثالث مناطق منفصمة عن  انيالتوزيع المكظير يحيث 
جنوب منطقة الدراسة لتشتمل عمى ناحية  األولىبعضيما البعض، تقع المنطقة 

المنطقة الثانية تقع في الوسط الشرقي لمنطقة الدراسة لتشتمل عمى  أماالقادسية ، 
حيتين كل من ناحية الحيرة والمنطقة الثالثة تقع شرق منطقة الدراسة لتشتمل عمى نا

 ناحية مركز قضاء المناذرة وناحية المشداب.

المطمقة لمسكان  هميةويظهر من المقارنة البصرية بين خريطتي األ
( أساس النواحي، )عمى م6102في ريف محافظة النجف لسنة  ااقتصادي  النشطين 

افظة في ريف مح ااقتصادي  النسبية لمسكان النشطيـــــن  همية( مع خريطة األ1رقم )
ن معظم نواحي منطقة إ (2(، رقم )أساس النواحي)عمى  م6102النجف لسنة 

ية ىميتين المطمقة والنسبية، وظمت ناحالدراسة ظمت محتفظة بموقعيا بين رتب األ
ليذه الناحية عمى شكل منطقة  التوزيع المكانيظير الشبكة تدتفي فييا الزراعة، وي

 تقع غرب وجنوب غرب منطقة الدراسة.

في حضر محافظة النجف لسنة  ااقتصادي  ثا: التباين المكاني لمسكان النشطين ثال
 . م6102

في حضر محافظة النجف لسنة  ااقتصادي  المطمقة لمسكان النشطين  هميةاأل .أ 
 .م6102

( 660594في حضر محافظة النجف ) ااقتصادي  يبمغ مجموع السكان النشطين 
في محافظة  ااقتصادي  كان النشطين %( من مجموع الس46,07نسمة، وىذا يؤلف )
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( 348175) بمغتقيمة ليا في ناحية مركز قضاء النجف حيث  أعظمالنجف، وتظير 
( نسمة، وقد انعكس التفاوت في 06066) بمغتحيث  ،نسمة وأدنى قيمة في ناحية الحيرة

رتمي، عتماد تقنية التحويل الموغااربع رتب بأالمطمقة ىذه عمى تصنيفيا في  ىميةقيم األ
في حضر  ااقتصادي  المطمقة لمسكان النشطين  ىميةوقد تم تمثيميا عمى دريطة األ

ــة   (.7( رقم )أساس النواحي)عمى  م6106محافظـــة النجــف لسنــ
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  (.6المصدر: من عمل الباحثة: مصدر البيانات، باالعتماد عمى جدول رقم )

 (3خريطة رقم )
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 (. 6لباحثة: مصدر البيانات، باالعتماد عمى جدول رقم )المصدر: من عمل ا

 (4خريطة رقم )

 ىميةىي الرتبة الرابعة والتي تراوحت قيمة األ اىذه الرتب قيمً  أكبروقد كان 
( نسمة، حيث ظيرت في ناحية واحدة فقط 348175 – 051305المطمقة فييا بين )

( نسمة، 348175ة )المطمق أىميتيا بمغتىي ناحية مركز قضاء النجف حيث 
ليذه الرتبة عمى شكل منطقة تقع وسط منطقة الدراسة لتشتمل  التوزيع المكانيظير يو 

 عمى ناحية مركز قضاء النجف. 
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قيميـا  بمغتوالتـي  ىميةوتـأتـي الرتبة الثالثة بعد الرتبة الرابعة مــن حـيـث األ
حدة فقط ىي ( نسمة، حيث ظيرت في ناحية وا051304-64939المطمقة بيـن )

( نسمة، حيث 88470المطمقة فييا ) ىميةاأل بمغتحيث  ،ناحية مركز قضاء الكوفة
 ليذه الرتبة عمى شكل منطقة تقع شرق منطقة الدراسة.  التوزيع المكانيظير ي

وتأتـي الرتبـة الثانيـة تاليـة في الذكر بعد الرتبة الثالثة حيث تتراوح قيميا 
نسمة، حيث تشتمل عمى ناحيتي كل من ناحية ( 64938-68155المطمقة بين )

( 49666( و)55330المطمقة في كل منيا ) ىميةاأل تحيث بمغ ،العباسية والحرية
ليذه الرتبة عمى شكل منطقة التوزيع المكاني ظير ينسمة عمى التوالي لكل منيا، و 

متصمة مع بعضيا البعض تقع في الشمال الشرقي لمنطقة الدراسة لتشتمل عمى 
 يتي العباسية والحرية.ناح

حيث  ،من حيث قيميا ىميةبعد الرتبة الثانية تالية في األ األولىوتأتي الرتبة 
وسع أ( نسمة، حيث تظير ىذه الرتبة 68154-06066تتراوح قيميا المطمقة بين )

قل قيمة مطمقة، حيث ي منطقة الدراسة، لكنيا تحتفظ بأمن حيث عدد نواح اانتشارً 
اٍح ىي كل من ناحية القادسية وناحية الحيدرية و ناحية مركز تشتمل عمى دمس نو 

ليذه التوزيع المكاني قضاء المناذرة وناحية المشداب وناحية الحيرة، حيث تظير 
 األولىالرتبة عمى شكل دمس مناطق منفصمة عن بعضيما البعض، تقع المنطقة 

المطمقة فييا  ىميةألا تجنوب منطقة الدراسة لتشتمل عمى ناحية القادسية والتي بمغ
المنطقة الثانية فتظير عمى شكل منطقة تقع شمال منطقة  أما( نسمة، 61630)

( 61396المطمقة فييا ) ىميةاأل تالدراسة لتشتمل عمى ناحية الحيدرية والتي بمغ
المنطقة الثالثة تقع شرق منطقة الدراسة لتشتمل عمى ناحية مركز قضاء  أمانسمة، 

المنطقة الرابعة تقع  أما( نسمة، 04661المطمقة فييا ) ىميةاأل تالمناذرة والتي بمغ
فييا  ىميةاأل تشرق منطقة الدراسة لتشتمل عمى ناحية المشداب والتي بمغ
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والمنطقة الدامسة تقع في الوسط الشرقي لمنطقة الدراسة لتشتمل  ،( نسمة06651)
 ( نسمة.06066) المطمقة في كل منيا ىميةاأل بمغتوالتي  ،عمى ناحية الحيرة

في حضر محافظة النجف لسنة  ااقتصادي  النسبية لمسكان النشطين  هميةاأل .ب 
 .م6102

في حضر محافظة النجف لسنة  ااقتصادي  النسبية لمنشطين  ىميةتم قياس األ
عداد سكان الحضر في كل من نواحي منطقة أساس نسبتيم من أ، عمى م6106

حيث  ،نسبية ىذه في ناحية مركز قضاء النجفال ىميةقيمة لأل أعظمالدراسة، وتظير 
%(، ويظير 0,95) بمغتقل قيمة ليا فـي ناحية الحيرة حيث أ%(، و 55,99) بمغت

في حضر محافظة النجف  ااقتصادي  النسبية لمسكان النشطين  ىميةمن دريطة األ
رابعة ىي الرتبـــة ال ـاالرتب قيمً  أكبرن أ( 8( رقـم )أساس النواحي)عمى  م6106لسنة 

%(، والتي تظير في ناحية 55,99 -% 64,09والتي تتراوح قيميا النسبية بين )
النسبية فييا  ىميةاأل بمغتحيث  ،واحدة فقط ىي ناحية مركز قضاء النجف

ليذه الرتبة عمى شكل منطقة تقع وسط منطقة التوزيع المكاني ظير ي%(، و 55,99)
 الدراسة.

والتي تتراوح قيميا  ىميةلثالثة من حيث األوتأتي بعد الرتبة الرابعة الرتبة ا
%(، حيث تشتمل عمى ناحية واحدة فقط ىي 64,08 -% 01,45النسبية بين )

ليذه الرتبة عمى شكل منطقة التوزيع المكاني ظير يناحية مركز قضاء الكوفة، حيث 
 %(.04,63النسبية فييا ) ىميةاأل بمغتتقع شرق منطقة الدراسة والتي 

فتأتي  ،%(01,44 -% 4,56لثانية والتي تتراوح قيميا النسبية )الرتبة ا أما
، فتظير في ناحيتين ىي كل من ناحية العباسية ىميةبعد الرتبة الثالثة تالية في األ

%( عمى 7,98%( و)8,91النسبية في كل منيا ) ىميةاأل تحيث بمغ ،والحرية
ى شكل منطقة متصمة مع ليذه الرتبة عمالتوزيع المكاني ظير يالتوالي لكل منيا، و 
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بعضيا البعض تقع ىذه المنطقة في الشمال الشرقي لمنطقة الدراسة لتشتمل عمى 
 ناحيتي العباسية والحرية.

والتي تتراوح قيميا  ىميةفتأتي بعد الرتبة الثانية تالية في األ ،األولىالرتبة  أما
ا النسبية، من حيث قيمي اقل الرتب قيمً أ%( وىي 4,50 -% 0,95النسبية بين )

لكنيا تحتفظ بأوسع انتشار من حيث عدد النواحي لمنطقة الدراسة لتشتمل عمى دمس 
نواٍح ىي كل من ناحية القادسية وناحية الحيدرية و ناحية مركز قضاء المناذرة وناحية 

%( 3,30النسبية في كل منيا ) ىميةاأل بمغتالمشداب وناحية الحيرة، حيث 
%( عمى التوالي لكل منيا، حيث 0,95%( و)0,97%( و)6,35%( و)3,68و)
ليذه الرتبة عمى شكل دمس مناطق منفصمة عن بعضيما التوزيع المكاني ظير ي

 أماجنوب منطقة الدراسة لتشتمل عمى ناحية القادسية،  األولىالبعض، تقع المنطقة 
ة المنطقة الثانية فتظير عمى شكل منطقة تقع شمال منطقة الدراسة لتشتمل عمى ناحي

المنطقة الثالثة تقع شرق منطقة الدراسة لتشتمل عمى مركز قضاء  أماالحيدرية، 
 ،المناذرة، والمنطقة الرابعة تقع شرق منطقة الدراسة لتشتمل عمى ناحية المشداب
 والمنطقة الدامسة تقع في الوسط الشرقي لمنطقة الدراسة لتشتمل عمى ناحية الحيرة. 

المطمقة لمسكان النشطين  هميةريطتي األوتظهر المقارنة البصرية بين خ
( 3(، رقم )أساس النواحي)عمى  م6102في حضر محافظة النجف لسنة  ااقتصادي  

في حضر محافظة النجف  ااقتصادي  النسبية لمسكان النشطين  هميةمع خريطة األ
ن معظم نواحي منطقة الدراسة إ( 4(، رقم )أساس النواحي)عمى  م6102لسنــــة 

ىميتين المطمقة والنسبية، وظمت ناحية الشبكة فظة بموقعيا بين رتب األظمت محت
تدتفي فييا الزراعة، وتظير الييأة ليذه الناحية عمى شكل منطقة تقع غرب وجنوب 

 غرب منطقة الدراسة.
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  :الخالصة واالستنتاجات

ة البحث بالتباين المكاني لمقوى العاممة الزراعية في محافظة ـت مشكمــتمثم
وقد استددمت ىذه الدراسة في برىنتيا  ،(أساس النواحي)عمى  م6106نجف لسنة ال

رافية فاعتمدت في تصنيف البيانات في ككمية وكارتو عمى صحة الفرضية تقنيات 
حصائي كل من متغيرات القوى العاممة تقنيات كمية تتماشى وطبيعة التوزيع اإلفئات 

لدراسة، ومن التقنيات التي استددمت في في منطقة االزراعية )المتغيرات المستقمة( 
وحدات عمى درائط الرتمي ومثمت ىذه الفئات عممية التحويل الموغاىي تقنية البحث 

 . (Choropleth – Map)المساحية المتساوية القيم 
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المطمقة )نسمة( لمقوى العاممة الزراعية في محافظة النجف  هميةاأل (0ممحق رقم )
(.النواحيأساس )عمى   م6102لسنة   

 الناحية ت
مجموع السكان 

النشطين 
 اقتصادياً 

السكان النشطين 
في  ااقتصادي  

 الريف

السكان النشطين 
في  ااقتصادي  

 الحضر

ناحية مركز قضاء   0
 النجف

776719 464634 348175 

 61396 91076 001564 ناحية الحيدرية  6
 / / / ناحية الشبكة  3

ناحية مركز قضاء   4
 الكوفة

085760 97691 88470 

 55330 81636 035963 ناحية العباسية  5
 49666 69884 009546 ناحية الحرية  6

7  
ناحية مركز قضاء 

 04661 07977 36637 المناذرة

 06066 08336 31454 ناحية الحيرة  8
 06651 07381 69631 ناحية المشداب  9

 61630 35836 56463 ناحية القادسية  01
 660594 856033 0473767 المجموع  00

حصاء نمائي، الجياز المركزي لإلعراق، وزارة التدطيط والتعاون اإلجميورية الالمصدر: 
 ،حصاءات السكان والقوى العاممة الزراعية، )محافظة النجف(إوتكنولوجيا المعمومات، مديرية 

 .065. ص6106بيانـــات )غير منشورة(، 
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 (6ممحق رقم )

ة النجف لسنة ـــي محافظــــة فــة الزراعيـــمموى العاـــة )%( لمقــــالنسبي هميةاأل
 (.أساس النواحي)عمى  م6102

النسبية  هميةاأل الناحية ت
لمجموع السكان 

النشطين 
 اقتصادياً 

النسبية  هميةاأل
لمسكان النشطين 
 اقتصاديًا في الريف

النسبية  هميةاأل
لمسكان النشطين 

اقتصاديًا في 
 الحضر

 %55,99 %49,83 %56,43 ناحية مركز قضاء النجف  0
 %3,68 %01,58 %7,51 ناحية الحيدرية  6
 / / / ناحية الشبكة  3
 %04,63 %00,40 %06,61 ناحية مركز قضاء الكوفة  4
 %8,91 %9,46 %9,66 ناحية العباسية  5
 %7,98 %8,61 %8,00 ناحية الحرية  6
 %6,35 %6,01 %6,60 ناحية مركز قضاء المناذرة  7
 %0,95 %6,05 %6,16 ناحية الحيرة  8
 %0,97 %6,13 %6,10 ناحية المشداب  9

 %3,30 %4,61 %3,83 ناحية القادسية  01
 %011 %011 %011 المجموع

جميورية العراق، وزارة التدطيط والتعاون اإلنمائي، الجياز المركزي لإلحصاء وتكنولوجيا  المصدر: 
بغداد, بيانات )غير منشورة(، المعمومات، مديرية إحصاءات السكان والقوى العاممة الزراعية، 

 066. ص6106
 

 
 
 


