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 بسم هللا الرحمن الرحيم

 : التركيب الديموغرافي لسكان ناحية بهرز 

 مقارنة بيئية

 (أ )مضر خليل عمر الكيالني . د.أ

 

 المقدمة

السباب عديدة ، وعوامل داخلية  3002عاش العراق حراكا سكانيا متسارعا بعد احداث  

المحافظات ، )المستويات و تاثيرات خارجية ، مما ادى الى تغير ديموغرافي كبير على مختلف 

بعبارة ادق ، فان التركيب الديموغرافي ( . االقضية ، النواحي ، المدن ، االحياء السكنية ، القرى

آخر حيث جرى ) 1991للمجتمع العراقي قد تغير بدرجة كبيرة عن ما كان عليه الحال عام 

الظروف السياسية القاسية  ما آلت اليه الحال جراءية و اصالح وولرسم خطط تنم( . تعداد سكاني

والخالف . شامل للسكان  تعدادالتي عانى منها العراق خالل العقود الثالث االخيرة ، البد من 

السكاني  تعدادالسياسي دائر على اشده بين االطراف المختلفة في ما يجب ان يركز عليه  في ال

القادم ، من مفردات يراها البعض تخدم جهة معينة على حساب االطراف االخرى ، وهكذا 

 .  ، ولهذا تتعثر عملية التعداد العام للسكان دواليك 

بناء قاعدة بيانات مكانية ))ضمن الخطة العلمية لوحدة االبحاث المكانية ، مشروع  

أن بهرز من ضواحي مدينة بعقوبة وتمثل امتدادا  ، وبما(( للتركيب االجتماعي لمدينة بعقوبة

مدير السيد و قد تعاون سكان بهرز و .  Pioneering studyحضريا لها ، فقد بدء بدراستها 

وقد طلبوا . الناحية فيها و مجلسها البلدي المحلي بشكل رائع مع فريق وحدة االبحاث المكانية 

وعرفانا بالجميل ، واستكماال لما بدء به تم تغطية . استكمال الدراسة لتشمل ريف الناحية ايضا 

 . ( الحضر والريف)ناحية بهرز باكملها 

اعتمدت الدراسة استمارة معلومات االسرة المسجلة عند مختاري المحالت السكنية ،  

وقد رسمت حدود مناطق عمل المختارين بحضور . والمحفوظة في سجالت المجلس المحلي 

و عضو مجلس محلي ، واسقطت على مرأية فضائية لمنطقة الدراسة مهندس من بلدية بهرز 

ولهذا ستعتمد مناطق عمل المختارين كوحدات احصائية .  3010اخذت في شهر حزيران 

Enumeration Districts (Statistical trucks ) تجمع البيانات على اساسها لرسم الخرائط

 .  عنها  الديموغرافية  الموضوعية ، وتلخيص البيانات واشتقاق المؤشرات

في المتابعة ، لم  ينأرباب االسر ، وتهاون من المختارمن ومما يؤسف له ، ان بعض  

 في مركز وليساالمر اكثر حدة و وضوحا في القرى كان تكن االستمارات كاملة المعلومات ، و

يمكن القول بان ، ولهذا ( 3013)كما لم يتم تحديث المعلومات مع المواليد الجديدة .  الناحية

. و البيانات المتعلقة بها  من االسر%( 95)تغطي ما ال يقل عن ( الحضر)بيانات مركز الناحية 

                                                           
أ 

  mutharalomar@gmail.comأستاذ الجغرافيا االجتماعية ، متقاعد  ،  (



3 
 

بسبب عدم توفر سجالتها وقت ( قرية 22من مجموع )أما في الريف فلم يتم تغطية قريتين 

ية تصل الى ، فانه يمكن القول بان التغط السجالت المسح الميداني ، ونتيجة النقص في بيانات

 . وهذه نسب ال يستهان بها . من االسر والمعلومات المطلوبة %( 10)اكثر من 

 مشكلة البحث

عدم توفر بيانات حديثة عن التركيب الديموغرافي لسكان منطقة الدراسة ، و عدم  

نتيجة عتمادها في تقدير عدد السكان وتركيبته الديموغرافية الصالحية بيانات التعدادات السابقة 

فالمجتمع بحاجة الى اعادة  .الحراك السكاني الواسع الذي غير تركيبة المجتمع افقيا وعموديا 

 . كي يتم التخطيط لتنميتة بصورة علمية سليمة اكتشاف مكوناته وعناصره 

 هدف البحث

شير التباينات البيئية أو ت(  الهدف الرئيس)استحداث قاعدة بيانات مكانية لناحية بهرز ،  

 ( . الهدف الراهن)في التركيب الديموغرافي للسكان  ( حضر و ريف)

 فرضية البحث

بدرجة تتطلب تباين التركيب الديموغرافي للسكان بين الحضر والريف في ناحية بهرز  

 .اخذ التباينات في الحسبان عند التخطيط و اتخاذ القرارات 

 منهجية البحث

المسجلة عند المجلس البلدي المحلي والمصنفة  اعتمد البحث استمارة معلومات االسرة 

وتمت المقارنة االحصائية بين . على اساس مناطق عمل مختاري المحالت السكنية  والقرى 

لمعرفة قيمة مربع كاي بقصد تاشير  Contingency tablesالحضر والريف باستخدام جداول 

الهرم فئات بين الخصائص السكانية ألرباب األسر ، أما االشتراك في تباين قيم ( التشابه)الترابط 

كما اعتمدت الرسوم البيانية .   Pearsonالسكاني فقد تم تأشيره بقياس درجة العالقة البسيطة 

 . وبين الذكور واالناث ، للتوضيح والمقارنة البصرية بين الحضر والريف 

 منطقة الدراسة

تكون تو. تقع ناحية بهرزفي محافظة ديالى ، العراق ، وضمن تشكيالت قضاء بعقوبة  

قرية تمتد جنوبا باتجاه قضاء المدائن التابع ( 22) و( المركز االداري)من مدينة بهرز  ةيحانال

واستنادا الى (  . خراسان)يمر في اراض الناحية نهر ديالى وجدول سارية . الى محافظة بغداد 

من %( 700001)  ، فان سكان المركز الحضري يشكلون  بيانات الجهاز المركزي لالحصاء

 . مجموع سكان الناحية 

الى ان ناحية بهرز يقطن فيها  3009عام والترقيم مل تشير نتائج الحصر الشا 

.  (1) وحدة سكنية( 1232)اسرة ، ويسكنون في ( 7111)نسمة ، موزعين على ( 32333)

ومن الجدول يستدل على ان  .والترقيم الشامل نتائج الحصر بعض من ( 1)يعرض الجدول رقم 

مساكن مدينة بهرز كان خاليا او غير مشغول وقت عملية الحصر مجموع من %( 10279)
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اجماال ، فان . من مجموع الوحدات السكنية %( 290209) كانت والترقيم ، والنسبة في الريف 

  .لسبب او آخر وقتها مساكن ناحية بهرز غير مشغولة مجموع من %( 100035)

 (1)جدول 

  3009ز عدد السكان واالسر والمساكن في ناحية بهر

 المجموع الريف الحضر المؤشر 

 7002 1500 3395 عدد مساكن سكني مشغول

 7710 1533 5127 عدد اسر

 32211 12107 39521 عدد السكان

 22 11 17 عدد مساكن سكني مغلق

 22 11 17 عدد اسر

 135 113 12 عدد السكان

 1301 972 233 سكني خال

 1232 3300 33025 عدد مساكن مجموع

 7111 1559 5153 عدد اسر

 32333 12090 39533 عدد السكان
 نتائج الحصر الشامل والترقيم ، بيانات غير منشورة: المصدر 

منها على سبيل المثال ال مؤشرات لها اهميتها ، يمكن تحديد  أعاله  ومن الجدول    

اسرة ، وفي  \فرد ( 50123) ففي الحضر كان معدل حجم االسرة. معدل حجم االسرة ،  الحصر

اما معدل عدد الساكنين في الوحدة السكنية ففي . اسرة  \فرد ( 00913) الريف كان المعدل

مسكن  \شخص ( 90131)مسكن مشغول ، وفي الريف  \شخص ( 70579)كان المعدل الحضر 

 (33025 \ 5153)( ، مشغولة وخالية اجماال)وبقسمة عدد االسر على عدد المساكن . مشغول 

اسرة تشغل ( 31)اي ان كل  وحدة سكنية ، \اسرة ( 00301)في الحضر نحصل على النسبة 

في مركز الناحية ( الفعلية)وواقع الحال يشير الى ان كثافة اشغال المساكن   .مائة وحدة سكنية 

. ( 3395 \ 5127)اسرة ( 113)اي كل مائة مسكن يسكن فيها )مسكن  \اسرة ( 10132)هو 

اسرة تشغل ( 72)، اي ان  كل وحدة سكنية  \اسرة ( 00737)كانت نسبة االشغال وفي الريف 

، اي  وحدة سكنية \أسرة  (10032) في الريف هي الفعلية وكثافة االشغال . مائة وحدة سكنية 

 .اسرة ( 103)كل مائة وحدة سكنية تسكنها 

التخلخل في حال ولعل هذا يفسر . مقارنة بصرية لهذه الظاهرة ( 1)الشكل رقم  يعرض 

البنية الديموغرافية في بعض مناطق مدينة بهرز وفي بعض قرى الناحية جراء ارتحال السكان 

وهو مؤشر . بسبب الظروف االمنية وتردي الوضع االقتصادي في المنطقة ( هجرة او تهجير)

تماعي والنفسي الوضع االجعن غير جيد عن الوضع العمراني وانعكاساته على الساكنين و

إنها حالة غير طبيعية خلفتها الصراعات السياسية والطائفية . في الوقت نفسه للمجتمع واالمني 

ما لم على المجتمع و المنطقة  ، ونتائجها السلبية وخيمة للسيطرة والهيمنة والتدخالت الخارجية 

 . يتم تداركها 
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 (1)شكل 

 مقارنة بصرية بين عدد المساكن واالسر

 

 حجمن على أ، يستدل لدى مختاري المحالت السكنية ومن معلومات استمارة االسرة  

االسرة يميل الى الصغر والمتوسط في مركز الناحية ، بينما في الريف فالميل باتجاه االسر 

يعرض تكرار عدد ( 3)الجدول رقم .  ةالكبيرة ، وهذه حالة ليست غريبة على المجتمعات الريفي

تكرارات  وعند اخضاع. ثالث فئات ، وعلى مستوى الحضر والريف صنفة الى مافراد االسرة 

الجدول لتحليل العالقة ، باعتماد طريقة مربع كاي ، وجد ان القيمة المحسوبة كانت 

بين الريف  (3)وهي تفوق الجدولية كثيرا مما يدحض فرضية عدم وجود فرق( 3550311)

ولهذا السبب فان الفروقات بين . ع للصدفة والحضر ، ويؤكد ان الفرق معنوي وغير خاض

يوضح االختالف في ( 3)الشكل رقم . البيئتين يجب ان تؤخذ بالحسبان عند التخطيط للتنمية 

 .حجم االسرة بين الحضر والريف  

 (3)جدول 

 2) 3013عدد افراد االسرة في حضر وريف ناحية بهرز 

 مجموعال ريفال حضرال عدد افراد االسرة

 3300 300 1930 (فاقل 2)

(3 – 7) 2215 1101 3317 

 3310 1030 1333 (فاكثر 1)

 9007 3739 7351 المجموع
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 (3)شكل 

  3013حجم االسر في ناحية بهرز 

 

 

 في مؤشرات رب االسرةالبيئي التباين 

وتحليل رب االسرة أحد أهم ركائز التركيب الديموغرافي عند دراسة سكان منطقة ما  

فمن خالل مؤشراته ترسم مالمح الوضع االقتصادي واالجتماعي  .فيها الظواهر االجتماعية 

.  إنه الرأس الذي يقود الجسم و يحدد مساره و طريقه و موقعه في المجتمع . والحضاري لالسرة 

وقد ركزت دراسات عديدة على االسر احادية المعيل ، و اخرى على طبيعة مهنة رب االسرة 

ومعظم ، ان لم يكن جميع ، الدراسات . اثرها على افراد العائلة ومستقبلهم الحياتي والمهني و

االقتصادي عدت مهنة رب االسرة مفتاحا لتحديد الطبقة  -التي اهتمت بالتركيب االجتماعي 

 . االجتماعية التي تنتمي لها العائلة 

ناث في مركز ناحية بهرز يالحظ ان نسبة أرباب األسر من اال( 2)ومن الجدول رقم  

، وعلى مستوى الناحية كانت النسبة %( 170103)  ، وفي الريف بلغت %(  170130) هي 

، وهي نسبة غير قليلة تؤشر  حالة اجتماعية تتطلب التوقف والدراسة وتحليل %(  170513)

وفي الريف ( %130213)وبالنسبة لالرامل فقد كانت النسبة في الحضر . النتائج المحتملة عنها 

مع تقارب النسب %( .  130191)، واجماال على مستوى الناحية فالنسبة هي %( 120151)

نسبة االرامل ف. وحي بوجود عالقة بين الترمل و ربابة االسرة من قبل االناث بعضها البعض ي

وهذه ظاهرة اجتماعية تستحق الدراسة  %( .910372)في مدينة بهرز هي  بين ربات االسر 

الذي يعرض بيانيا اعداد ارباب االسر حسب ( 2)ينظر شكل رقم   . المعمقة والمعالجة الجادة 

 .  3013الحالة االجتماعية في ناحية بهرز عام 
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او  \ولعل ما يفسر ربابة االسرة من قبل العزاب ، هو التيتم الكامل الفراد االسرة و  

ومن الضروري التنوية الى أن مفهوم العائلة عند المختارين . ها السباب خاصة االنفصال عن

فقد يستقل افراد االسرة عن بعضهم البعض بسبب التبدل في دورة . مرتبط بالبطاقة التموينية 

ويحصلون على بطاقة تموين خاصة بهم ، ( الزواج او االنتقال الى خارج الناحية)حياة العائلة 

ويبدو . وهذا من االسباب المرجحة والمفسرة لهذه الحالة . ضمن البطاقة التموينية ويبقى العزاب 

لسبب ما ، البعض ان حالة الطالق اكثر حدوثا في الحضر منها في الريف ، وقد ال يفصح عنها 

 . و تعثر خاصة وان عملية تحديث بيانات استمارة العائلة تعاني من تلكؤ 

، فقد ( بدون مهنة)لكن ليس بالضرورة ان تكون ربة بيت قد تترأس االنثى االسرة ، و 

ترتبط بوظيفة مهنية معينة ، التعليم على سبيل المثال ال الحصر ، وفي الحضر على وجه 

يختلف جزئيا عن ( كحالة)لذا فان االختالف في االرقام والنسب لربات البيوت . الخصوص 

ة االسرة من االناث االرامل ولها وظيفة ، وقد تكون رب.   االناثنسب ربابة االسرة من قبل 

فارباب االسر من . وهذه ايضا حالة اخرى ، تجعل النسب متقاربة و متداخلة مع بعضها البعض 

، %( 130333)االناث اللواتي ال يمتهن مهنة عدا رعاية االسرة ، في مدينة بهرز يشكلن نسبة 

 % ( .130119)ن هي ، وعلى مستوى الناحية فنسبته%( 150921)وفي الريف 

 (2)جدول 

 والحالة االجتماعيةارباب األسر في ناحية بهرز حسب البيئة 

 مجموعال ريفال حضرال رب األسرة

 1733 3301 5331 ذكر

 1513 335 1009 انثى

 9127 3737 7510 المجموع

 159 30 121 اعزب

 1529 3302 5227 متزوج

 103 1 91 مطلق

 1391 251 923 ارمل

 9092 3595 7390 المجموع
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 (2)شكل 

  3013تمثيل بياني العداد ارباب االسر حسب الحالة االجتماعية في ناحية بهرز 

 
 

   

اعداد ارباب االسر حسب المهنة في حضر و ريف ناحية بهرز ( 3)يوضح الجدول رقم  

النسبة االكبر كانت للقطاع ومنه يستدل على ان . حسب سجالت مختاري المحالت  3013عام 

في الريف ( . فالح ، بائع مفرد ، بائع جملة ، وكل من ال يستلم راتبا من الدولة: الكسبة )الخاص 

اما مركز ناحية بهرز فانه يمثل سوق . االمر واضح فان مهنة الفالحة هي عماد الحياة هناك 

يمارس مهنة تجارة جملة لبائعي  كما. وجات الريف لتسويقها الى بعقوبة و بغداد تجميع لمنت

في %( 310910)لها ثقلها ومكانتها ( التجارة)فمهنة الكسبة . المفرد داخل المدينة و في ريفها 

من مجموع مهن ارباب االسر %( 390332)وهم يشكلون . في الريف %( 700031)المدينة و

ل له تأثيرة النفسي اي حوالي نصف ارباب االسر ليسوا بدخل ثابت ، وهذا حا. في الناحية 

واالجتماعي على االسر و على المجتمع برمته لكونه حساسا تجاه االوضاع االمنية و االقتصادية 

كل من له راتب من )أما القطاع العام .  وقلق بشكل كبير  ثابت الدخلغير  وبأنهوالسياسية ، 

%( 220027)فيمثل ثلث ارباب االسر في مدينة بهرز ( الدولة عدا العسكر والشرطة

من ارباب االسر في ناحية %( 310573)اجماال ، . من ارباب االسر في الريف %(110303)و

 .ذلك بصريا ( 3)ويوضح الشكل رقم . بهرز يعملون في مهن ذات دخل ثابت شهريا 

الى تحليل مربع كاي ، وجد أن القيمة ( 3)باخضاع التكرارات الواردة في الجدول رقم  

وهي تتجاوز القيمة الجدولية بمدى بعيد جدا ، مما يؤكد الفرق ( 0200100)المحسوبة قد بلغت 

وهذا يدعم الحاجة الى . بين التركيب المهني لسكان مدينة بهرز عن نظيره لسكان ريف الناحية 

 . اعتماد الخصائص المكانية عند رسم السياسات واتخاذ القرارات وتخطيط التنمية 
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 (3)جدول 

  3013مهنة ارباب االسر في ناحية بهرز 

 المجموع الريف الحضر المهنة

 1232 300 925 ربة بيت

 3515 393 3331 قطاع عام

 307 57 320 عسكري

 3392 1133 3151 قطاع خاص

 301 70 331 عاطل

 9133 3570 7573 المجموع

 

 (3)شكل 

  3013تمثيل بياني الرباب االسر حسب المهنة في ناحية بهرز 

 

   

 التباين البيئي في مؤشرات الهرم السكاني

يمثل الهرم السكاني خالصة الظروف العامة التي يعيشها المجتمع ، فهو من نتاجها وهو  

يمكن للباحث ان ))يونس  حمادي الى انه االستاذ ويشير  . مؤثر فيها بالمقابل ، أنه متفاعل معها 

يفسر االنخفاضات والنتوءات التي تظهر على الهرم السكاني عن طريق معرفته باالحداث 

أي ، أن كل .  مفتوح كتب بلغة رمزية تعتمد االرقام والنسب  سجل وثائقيانه ( . 3(( )التاريخية

نية سلسلة زمالحال في فهو يعرض . يحدث للمجتمع ينعكس على هرمه السكاني حدث وما 

لذا يمكن القول أن . بدء من  الماضي ثم الواقع الراهن ، ومنه تستشف اتجاهات المستقبل متتابعة 

 وتحليل عناصره ومكوناته للمجتمع  ال تخطيط علمي بدون معرفة تفصيلية بالهرم السكاني
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قيقة من هذا المنطلق ، جاء هذا البحث ، والتأكيد على رسم صورة تفصيلية د.   ونسب النوع فيه

 . للهرم السكاني في منطقة الدراسة ( قدر االمكان)

التركيب العمري والنوعي لسكان ناحية بهرز حسب البيئة عام ( 5)يعرض الجدول رقم  

شخص ، يمثلون ( 12151)، و منه يستدل على ان مجموع الذكور في الحضر قد بلغ  3013

( 1030937)من مجموع سكان مدينة بهرز ، مما يعني ان نسبة النوع فيها هي %( 500131)

وفي الريف نجد أن نسبة النوع قد بلغت . وهي نسبة تعد طبيعية ومتوازنة . ذكر لكل مائة انثى 

مع  ذكر لكل مائة انثى ، وهي االخرى تشير الى توازن طبيعي بين عدد الذكور( 1030197)

االمر يختلف كثيرا عند النظر الى التفاصيل المكانية ولكن هذا بالصورة االجمالية ، . عدد االناث 

 . الخماسية نسب النوع حسب الفئات العمرية  والى

 (5)جدول 

  3013التركيب العمري والنوعي لسكان ناحية بهرز حسب البيئة عام 

 فئة المواليد
 المجموع الريف الحضر

 مجموع اناث ذكور مجموع اناث ذكور مجموع اناث ذكور

00-3013 1293 1371 3752 011 150 1515 3309 3019 3330 

02-3001 1030 1753 2303 1193 1013 3303 2030 3777 5707 

90-3003 1577 1531 2092 1133 1023 3117 3110 3559 5379 

92-1991 1509 1353 3971 1021 971 1990 3530 3319 3959 

00-1993 1513 1303 3993 037 173 1710 3250 3337 3703 

02-1901 1117 1133 3320 733 702 1331 1170 1135 2305 

10-1903 1009 973 1911 532 517 1099 1523 1520 2010 

12-1911 011 037 1102 373 302 935 1229 1209 3730 

70-1913 110 190 1570 297 303 190 1177 1300 3277 

72-1971 733 593 1327 331 217 551 005 900 1192 

50-1973 339 531 957 112 113 305 533 799 1331 

52-1951 320 339 071 151 320 201 595 759 1353 

30-1953 323 359 391 17 133 310 200 301 109 

32-1931 101 100 271 02 99 103 310 319 539 

1933 - 333 309 521 129 129 310 201 330 009 

 33710 31055 31715 15559 1795 1073 31111 12270 12151 مجموع

 

إن العرض البصري  بصيغة تمثيل بياني لقيم وبيانات الجداول  يسهل عملية مالحظة  

التباينات ، وأن رسم الهرم السكاني بشكل مفتوح الذراعين يجعل المقارنة بين الذكور واالناث 

لذا جاءت صيغة جمع ذراعي الهرم في اتجاه واحد تسهيال لعملية . للفئة الواحدة امرا غير يسير 

الذكور واالناث في الفئة الواحدة من ( نسبة)نة البصرية بين الفئات من جهة ، وبين عدد المقار

 ( . 7و  5) وفق هذا المنطق جاءت صيغة االشكال االتية . جهة اخرى 

، ومنه يتضح ان  3013الهرم السكاني لمركز ناحية بهرز عام ( 5)يوضح الشكل رقم  

من حيث شكل ( ولعله بسبب نقص في تحديث البيانات  3 - 0عدا الفئة )التوزيع طبيعي نسبيا 

 . في الفئات المتأخرة  هاناقصر في الفئات العمرية اليافعة و تاد الذكودحيث تفوق اعالهرم ، ومن 
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 (5)شكل 

  3013ناحية بهرز  مركزالهرم السكاني ل

 

 

 

، و يالحظ  3013فيعرض الهرم السكاني لريف ناحية بهرز عام ( 7)أما الشكل رقم  

يعني هذا . زيادة عدد االناث على عدد الذكور في فئات شابة مقارنة مع الهرم السكاني للحضر 

. ( وما قبلها 1910من مواليد ) وجود نقص في اعداد الذكور في مرحلة النضج و الشيخوخة 

 .وهذه حالة تتطلب النظر عن قرب و تحليل االسباب و تقصي النتائج المحتملة االن و مستقبال 

نسب النوع حسب الفئات العمرية الخماسية وحسب البيئة ، ( 7)يعرض الجدول رقم  

تؤشر حالة في الريف بتمثيلها بيانيا ، و منهما يستدل على ان نسب النوع ( 1)يكمله الشكل رقم 

، التي قد ال تتضح عند النظر الى التوزيع ( عند النظر الى التفاصيل)االختالل الديموغرافي 

تؤكد هذه النتيجة الحاجة الى االهتمام بريف ناحية بهرز . االجمالي العداد الذكور واالناث 

، وانفتاحه مساحيا ودراسته بعمق وتفصيل أكثر ، خاصة وانه مجاور لمحافظتي بغداد و واسط 

 ( . اقتصاديا ، اجتماعيا ، أمنيا)مع ريف المحافظتين وتأثره بهما وتأثيره عليهما في الوقت نفسه 
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 (7)شكل 

  3013الهرم السكاني لريف ناحية بهرز 

 

 ( 7)جدول 

 3013نسب النوع في ناحية بهرز حسب الفئة العمرية و البيئة 

 فئة المواليد
 نسب النوع   

 مجموع ريف حضر

1933 - 020121 1000000 090019 

32-1931 1020009 020203 970113 

30-1953 090515 520531 170000 

52-1951 1030090 700371 900300 

50-1973 010303 750790 110529 

72-1971 1000103 170375 910371 

70-1913 970391 900501 910171 

12-1911 1070113 950753 1030393 

10-1903 1030007 900190 990710 

02-1901 990375 1070199 1030039 

00-1993 1030033 1100122 1030901 

92-1991 1020937 1070710 1050003 

90-3003 1030553 1100052 1050901 

02-3001 1100530 1110101 1120310 

00-3013 1100209 1010103 1090311 

 1030770 1030197 1030931 مجموع
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 (1)شكل 

  3013تمثيل بياني لنسب النوع في ناحية بهرز 

 

 

لتأشير درجة اإلشتراك في تباين القيم بين وقد أخضعت نسب النوع الى معالجة احصائية  

، مما يعني ان نسب النوع ( 00353)الفئات العمرية الخماسية ، وكانت قيمة معامل ارتباط بيرسن 

تشترك مع بعضها البعض بنسبة  الريف الخماسية في الحضر وفيحسب الفئات العمرية 

، مؤكدة خضوع الريف الى عوامل اثرت على تركيبته  ، وهي نسبة ضئيلة( ب %( )300320)

 . ، بسبب انفتاحه المساحي آنف الذكر الديموغرافية اكثر من الحضر 

بالفئات العمرية يهتم المخططون و صانعوا القرارات و راسموا السياسات السكانية  

يعرض  ( .9-5،  3-0)اكثر من الفئات الخماسية ( 73 - 35،  33 - 35،  33 - 10)العريضة 

.  اعداد الذكور واالناث حسب هذه الفئات وعلى مستوى الريف والحضر ( 0)و ( 1)الجدولين 

كثر في وتتضح الصورة ا ( . 9)و ( 0)رقم  ينالشكل وعرضت في أسقطت بيانيا الجدولين بيانيا

التباين بين اعداد الذكور عن اعداد االناث في الفئات العريضة ، حيث تزداد مع الفئات المتقدمة 

وهذه الفئة العمرية عاشت الحرب مع ايران . في الحضر وفي الريف ( 73 - 35)في العمر 

                                                           
 تربيع معامل االرتباط وضربه بمائة (ب 
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ت وعند النظر الى نسب االرامل من ربا.  3002معاناتها في ما بعد  تجددتوتضررت منها ، و

 . أيضا االسر فيها نجدها غير قليلة 

 (1)جدول 

 اعداد الذكور واالناث حسب الفئة للفئات العمرية العريضة في بهرز

 الريف الحضر المؤشر

 اناث ذكور اناث ذكور

 2277 2775 5502 5102  33 - 10فئة 

 1111 1733 2110 2200  33 - 35فئة 

 533 237 1315 1099  73 - 35فئة 

 5701 5722 9917 10103 المجموع

 11230 30010 المجموع الكلي

 990051 1010372 نسبة النوع

 

 ( 0)شكل 

  3013في بهرز ( 1)تمثيل بياني لبيانات الجدول 
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 (0)جدول 

  اجمالي اعداد الذكور واالناث والحضر والريف للفئات العمرية العريضة

 البيئة اجمالي المؤشر

 الريف الحضر اناث ذكور

 1021 11307 0939 9270  33 - 10فئة 

 2299 7310 3955 3933  33 - 35فئة 

 090 3213 1159 1335  73 - 35فئة 

 11230 30010 15772 15125 المجموع

 21290 21290 المجموع الكلي

 %720937 1000359 الحضر \نسبة  النوع 

 

 (9)شكل 

  3013في بهرز ( 0)تمثيل بياني لبيانات الجدول 
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 النتيجة

يحتوي التركيب الديموغرافي لناحية بهرز  تباينات داخلية ، مكانية و عمرية و نوعية  

. وهذه التباينات كانت اكثر وضوحا في الريف عنه في الحضر . وبيئية في الوقت نفسه ( جنس)

وأكد التحليل االحصائي وجود فروقات معنوية بين التركيب العمري والنوعي للحضر عنه 

ب التعامل معهما بشكل يأخذ بالحسبان هذه التباينات ويعدها كارضية عند للريف مما يستوج

 . صناعة القرارات و رسم السياسات و تخطيط التنمية 

 مقترحات وتوصيات

 التعجيل باجراء التعداد العام للسكان ،( 1

 بلد القيام بدراسات ميدانية معمقة للظواهر االجتماعية الناجمة عن الظروف التي مر بها ال( 3

 خالل العقود الثالث الماضية ، اوضاع االرامل ، اليتامى ، البطالة ، الهجرة والتهجير ،     

 .وغيرها     

 . اشراك ابناء المنطقة في التخطيط للمنطقة و تحديد مستقبلها ( 2

 مةتقديم الدعم الرسمي الحقيقي للمسئولين واالهالي لتقديم الخدمات المجتمعية و المنافع العا( 3

 .وادامتها     
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