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Abstract: 

The study of population distribution, distribution and growth is of great importance and a 

basic degree in geographical studies, as these studies reveal the way in which the 

population is distributed and the availability of natural and human components that it is 

possible to invest and interact with and thus stability in, as well as the distribution of 

population according to administrative regions and units and the extent of difference and 

disparity In the distribution according to the natural and spatial movement of the 

population and the difference in their age, gender, economic and social composition. Any 

residential area with the most population concentration is due to several reasons, including 

economic, social and environmental conditions such as climatic conditions and others  .

The research aims at how the geographical distribution of the population in the city of 

Najaf and the extent of the population concentration of the city and what are the problems 

facing the distribution and this is done through the use of several indicators and measures 

that show the results and reasons in the study. 
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ي مدينة
 
ي ف

كز السكان    م(0202 -  7977النجف للمدة من ) قياس نسبة التر

 

عذراء عبد الهادي زويد

العراق،جامعةالفراتاالوسطالتقنية،م.م

 زيد علي حسي   

العراق،جامعةبابل،م.د .أ

ظالل جواد كاظم 

العراق،،جامعةالكوفةد .أ

 

 :الملخص

أهميةبالغةودرجةأزي    عالسكانوتوزيعهمونموهمذاتندراسةتوإ ي
الدراساتالجغرافيةساسيةف  ذتكشفهذهإ،

 ية والبشر الطبيعية مقومات وتوافر السكان عدد بها يتوزع ي
الت  الطريقة عن االستثمارالدراسات الممكن من ي

الت 

االستقرارفيها االداريةوالوحداتومدىاالختالفوالتباينكذلكتوزي    عالسكانحسبالمناطق،والتفاعلمعهوبالتالي

التوزي     ي
السكانالطبيعيةوالمكانيةف  واختالفتركيبهمالعمريعوفقحركة . واالقتصاديواالجتماعي يأنإوالنوعي

ال منطقةسكنية
 
شدتركزا ي
ف  ها.أالسكانيعودلعدة كالظروفالمناخيةوغير اقتصاديةواجتماعيةوبيئية سبابمنها

 البحث ميهدف ي
ف  للسكان ي

الجغراف  التوزي    ع كيفية ال النجف فدينة للمدينةالشر ي
السكان  كز الي  ومدى

 النتائجوماهي تبير  ي
اتومقاييسالت  تواجهالتوزي    عويتمذلكمنخاللاستخدامعدةمؤشر ي

سبابالوالمشكالتالت 

الدراسة ي
 .ف 

.0202-7997مدينةالنجف،،تركزالسكان:الكلمات المفتاحية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.rimakjournal.com/


 

RIMAK International Journal of Humanities and Social Sciences 

 

816  

 

www.rimakjournal.com 

 

 

 طار النظريال  :ولالمبحث األ

مشكأ مشكلةالبحث:تتفاقمعدة7 ي
همهولةالبحثالرئيسةولكنالسؤالالسئلةف 

ف))كيفيتميتوزعسكانمدينةالنجف بشكلمتساوي((.الشر

ف فرضيةالبحث:0 يتوزعسكانمدينةالنجفالشر
 
للظروفالمالئمةويتمالتوزي    عوفقبشكلمتباينومختلفطبقا

اتومقاييس .مؤشر

يهدفالبحث3 هدفالبحث: النجفإل  مدينة ي
للسكانف  ي

الجغراف  التوزي    ع فكيفية الشر ي
كزالسكان  ومدىالي 

النتائج تبير  ي
اتومقاييسالت  تواجهالتوزي    عويتمذلكمنخاللاستخدامعدةمؤشر ي

المشكالتالت  للمدينةوماهي

الدراسة ي
.واالسبابف 

ف حدودمنطقةالدراسة:تتحددمنطقة4 موقعمدينةالنجفالشر منالدراسةف  ف  الجزءالشمالالشر تقعف  الت 

فمحافظةالنجف منالعراق،الشر الوسطالغرنى
بدورهاتقعف  الحدود تتمثلإذوالت  الحدودالمكانيةللدراسةف 

فاالداريةلمدينةالنجف ،وتشملقطاعمركزالمدينة(2030-2009  )وحسبمخططالتصميماالساسللمدينةالشر

السكنيةوال والجديداتإلالمنقسمة حياء ي والجنونى القديمةوالشمالي قطاعاتمنهاقطاعالمدينة تقعمدينة عدة

فالنجف الشر دائرن  (شماال،وما٣ًْ25٧٣٧٢(،و)  ٣55٦5٥٢ًعرض) بحسبمخططالتصميماالساسالحالمابير 

طول) خطي °(٤٤5٤٤٢٤٤بير  قا،ويتصفموقعهامنالعراقبأنهاتقععىلحافةالهضبةالغربية° 44 6ً¯75،و)٢ (شر

،وعىلبعد) ي منالقسمالشمالللسهلالرسونى الغرنى (،٤الفرات،خريطة) كم(غربنهر٤٤وأقىصالطرفالجنونى

كم(.٦٤كم(،وعنمدينةالحلة)٨٤كربالء)  كم(،وعنمدينة٤٦٤ةعنالعاصمةبغدادحوال)وتبعدمنطقةالدراس

) المدينة النجفًكم٤٤٤8وتبلغمساحة محافظة منمساحة ف(، )الشر والبالغة جمهورية )(0 كم٨٨ً٤ًالكلية

(.0279العراق،
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 والمحافظة( موقع منطقة الدراسة من العراق 7الخريطة)

/ 7بمقياس رسم ،داريةالعامة للمساحة، خريطة العراق ال المصدر : جمهورية العراق، وزارة الموارد المائية، الهيئة 

7222222 ،0279. 
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 ( موقع الدراسة حسب القطاعات0الخريطة)

، 522222/ 7بمقياس رسم ،االدارية المصدر : جمهورية العراق، وزارة الموارد المائية، الهيئة العامة للمساحة، خريطة العراق

0279. 

 

 

http://www.rimakjournal.com/


 
Volume 5, Issue 2, March 2023 

 

819  

 
 

www.rimakjournal.com 

 

ي لمدينة النجف 
ي :النمو السكان 

فالمبحث الثان   األشر

المدننتيجةعنرصين ي
تقابلهاف  ي

المراكزالعمرانيةالت  السكانيةالعاليةوزيادة هماالزيادة وردتالزيادة فعالير 

الوالداتوالوفياتوكذلك يتصفإإذالمدينة  الهجرةللسكاننحوالطبيعيةالناتجةمنالفرقبير  ي
نالمجتمعالسكان 

مأب ومتطورويتسمبالديناميكيةنهكائنحي إذتغير حجم  اليبق  ي
عىلحالةواحدة،ونالحظالزيادةالسكانيةالشيعةف 

الشي    عتتطلب يواكبهذهالزيادة)عباسفاضلالسعدي  المدننتيجةالتحرص   .(73ص،0220،تخطيطمستمرلكي

مدينةالنجفسوفنتناو  ي
ف  ي
تفاعلمستمروذلكمنخاللإنإذلالنموالسكان  ي

التبادلفيما  السكانوالمدينةف 

 كما بالتحديدعىلأبينهما ي
والسكت  ي

انطالقالنموالعمران  تمثلنقطة السكانية الزيادة كافة ن مستوياته نتيجةإإذ ن

 السكانيةترتبعليهازيادة ومايتطلبهمنخدماتالزيادة ي
كالنقلوالطرقالمعبدة، التوسعالسكت  ورية اساسيةوض 

مدينةالنجف ي
الجدول) ويمكنتوضيحتطوراالعدادالسكانيةف  ي

شهدتزيادةإذ،(٤(وشكل)7ومعدالتالنموفيهاف 

ةومستمرةمنذعام عام7977كبير الوقتالذيبلغ،0202حت  ي
داد786479)7977عدادالسكانعامأفق  (نسمةلير 

 عام ي
)324830بلغ)7987ف  قدرها مطلقة وبزيادة نسمة )778353( تغير وبنسبة نسمة وبمعدلنمو63.47( )%

) ي
5.2سكان 

 
ةجدا هذهالزيادةكبير ةمنأيرانيةونزوحراقيةالبسببتدهوراوضاعالبلدوالحربالع%(وتعتيى عدادكبير

والجنوب.محافظاتالوسطالسكانإل

أ عام تعداد ي
ف  )7997ما ي

السكان  التعداد مطلقة)387486بلغ وبزيادة نسمة وبنسبة76654( نسمة )

( )05.75تغير ي
بينما.يرانيةوالحصاراالقتصاديللبلدإلالحربالعراقيةال%(.ويرجعالسبب0.3(وبمعدلنموسكان 

 عام ي
507864بلغتالتقديراتالسكانية)0227ف  نسمة )( مطلقة )742378وبزيادة تغير وبنسبة نسمة %(36.8(

) ي
نموسكان  3.0وبمعدل هنا الصبحتالزيأ%( لتحسن السكان ي

ف  الطبيعية توافرفرصادة من االقتصادية وضاع

،العمل عام مطلقة)789007بلغتالتقديراتالسكانية)0277بينما وبزيادة نسمة 067363( التغير ونسبة نسمة )

و57.03) )%( ي
نموسكان  ترجع4.0بمعدل المرحلة هذه خالل السكانية الزيادة بينت %( االقتصاديةإل الظروف

عامأ،واالجتماعيةوالصحية ي
(نسمةمعنسبة64382(نسمةوبالزيادةالمطلقة)853627بلغتالتقديرات)0202ماف 

) )8.76التغير ي
يتتمتعالمدينةبظروفأرةوالظروفالراهنةإلالهج%(وترجعالزيادةهنا%0.4(ومعدلنموسكان 

ايدعليهامنجميعالمحافظاتوعدادالسكانيةتمنيةمستقرةجعلتالأ أي  
 
توافرفرصالعملبسببتوفرمقوماتيضا

 .سياحيةاقتصادية

ي مدينة النجف ) 7الجدول )
 
 ( 0202 – 7977( تطور عدد السكان ومعدل النمو ونسبة التغت  ف

تغت  نسبة ال  السنــــــــة عدد السكان معدل النمو السنوي الفرق بي   التعدادين 

- - - 186479 1977 

63.47 118353 5.0 304832 1987 

25.15 76654 2.3 381486 1997 

36.8 140378 3.2 521864 2007 

51.23 267363 4.2 789227 2017 

8.16 64380 2.4 853607 2020 
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 علالمصدر :باالعتماد 

، نتائج التعداد العام للسكان، هيئة التعداد العام لإلحصاء الجهاز المركزي  ،وزارة التخطيط ،ـ الجمهورية العراقية7

 7977للسكان عام 

، نتائج التعداد العام للسكان، هيئة التعداد العام ، الجهاز المركزي لإلحصاء وزارة التخطيط ،ـ الجمهورية العراقية0

 .7987للسكان عام 

، نتائج التعداد العام للسكان، هيئة التعداد العام لإلحصاء الجهاز المركزي  ،وزارة التخطيط ،ـ الجمهورية العراقية3

 7997للسكان عام 

، الجهاز المركزي 4 ي
حصاء محافظة النجف، إلإلحصاء، مديرية ـ جمهورية العراق، وزارة التخطيط والتعاون االنمان 

 0227تقديرات سكان مدينة النجف لعام

، الجهاز المركزي 5 ي
حصاء محافظة النجف، إلإلحصاء، مديرية ـ جمهورية العراق، وزارة التخطيط والتعاون االنمان 

 0277تقديرات سكان مدينة النجف لعام 

، الجهاز المركزي 6 ي
حصاء محافظة النجف، إلإلحصاء، مديرية ـ جمهورية العراق، وزارة التخطيط والتعاون االنمان 

 0202سكان مدينة النجف لعام تقديرات 

 )*( تم استخراج معدل النمو السنوي لسكان مدينة النجف وفق المعادلة التالية

 

  √
  

  
      

 

 

ي 
 R = معدل النمو السكان 

 T =عدد السنوات بي   التعدادين 

ي التعداد الالحق
 
 P1=عدد السكان ف

ي التعداد السابق
 
 P0=عدد السكان ف

ي من خالل المعادلة التاليةتم استخراج نسبة التغت  
 (**)   السكان 

 722التعداد السابق/ التعداد السابق* -التعداد الالحق

، مبادئ علم الديمغرافية )دراسة السكان( دار وائل للنشر والتوزيــــع ، 0272االردن،  ،، عمان7ط ،المصدر : يونس حمادي علي

 777ص

 )***( تم حساب حجم السكان وفق المعادلة االتية

Log Yn=Log Yo+n*log(1-r) 

 log=لوغارتيم

http://www.rimakjournal.com/


 
Volume 5, Issue 2, March 2023 

 

821  

 
 

www.rimakjournal.com 

 

 Yn=التعداد الالحق

 yo=التعداد السابق

ي 
 R=معدل النمو السكان 

 n=عدد السنوات بي   التعدادين

 78،ص0272المصدر: فريال عبد القادر احمد، الجهاز المركزي للتعبئة العامة واالحصاء، مرص، 

 

ي مدينة النجف ) أ( تطور 7الشكل )
 
 ( 0202 – 7977عداد السكان ف

 

 (7المصدر: باالعتماد عل بيانات الجدول)

 

ي للسكان  :التوزيــــع العددي والنسب 

توزي    عالسكان يعيشونفوقهايقصدبالتوزي    عالعدديللسكانبانه ي
الت  أيأعىلالمساحة ارتباطإلنهيشير

يةالمتاحةلمنطقةما ،السكانبالمواردالطبيعيةوالبشر
 
عىلخصائبناءا

 
كما صتلكالمواردبصفةالتغير

 
نذلك،لونوعا

إليؤديبطبيعةالحال
 
توزي    ععددالسكانمكانيا تغير

 
للسكانليةمنطقةفيعدمناماالتوزي    عال،وزمانيا ي أنستى كير


 
انتشارا الطرائق

٢
تواستعمال الفهي من حي كل نسبة السكانوضح مجموع من السكنية النسب،حياء هذه وتوضح

تتحددبتلكالهميةوبيانهميةمنمدةأومددمعينةوالمئويةأهميةالمكانوتطورتلكالال ي
مكاناتالجغرافيةالت 


 
هااعتمادا (.776،ص7980،عىلالبياناتالتعدديةالمختلفة)دمحمنجمالدينفليحةأسبابهاوتطورهاوتفسير
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ي لسكان مدينة النجف لعام ( التوزيــــع العددي و 0الجدول )  0202النسب 

 القطاع الحـــــــــي السكان % المساحة % فرد / هكتار الدرجة المعيارية

قطاع المدينة  الحويش 5113 0.60 7000 0.52 0.73 
اق 3493 0.41 10000 0.74 0.35  القديمة  الت 

 العمارة 1925 0.23 10000 0.74 0.19 

اق 1802 0.21 8000 0.59 0.23   المشر

 المجمــــــــــوع 12333 1.44 35000 2.60 0.35 0.74 -

ي  األنصار 50405 5.90 10000 0.74 5.04   القطاع الجنون 

 الزهراء 20835 2.44 30000 2.23 0.69 

 األمت   19116 2.24 60000 4.46 0.32 

 القادسية 15334 1.80 20000 1.49 0.77 

 السواق 9944 1.16 30000 2.23 0.33 

طة 9270 1.09 20000 1.49 0.46   الشر

 السعد 7177 0.84 60000 4.46 0.12 

 االمام والمعلمي    6518 0.76 60000 4.46 0.11 

 االمام المهدي 5426 0.64 20000 1.49 0.27 

 0القدس /  5409 0.63 20000 1.49 0.27 

 7القدس 4318 0.51 20000 1.49 0.22 

 السكان 3703 0.43 15000 1.12 0.25 

اكي  3795 0.44 25000 1.86 0.15 
 االشتر

 المثب   2168 0.25 60000 4.46 0.04 

ي  1933 0.23 10000 0.74 0.19   الصناعي الجنون 

 الحرفيي    1928 0.23 30000 2.23 0.06 

 المعسكر القديم 1894 0.22 15000 1.12 0.13 

 حي عدن 438 0.05 20000 1.49 0.02 

 الثورة 5614 0.66 20000 1.49 0.28 

 المجمــــــــــوع 175226 20.53 545000 40.52 0.32 0.02

 القطاع الشمالي  النرص 62424 7.31 20000 1.49 3.12 

 العسكري 60411 7.08 20000 1.49 3.02 

 الميالد 51582 6.04 20000 1.49 2.58 

 المكرمة 52331 6.13 25000 1.86 2.09 

 الجزيرة 50030 5.86 20000 1.49 2.50 

 الوفاء 28226 3.31 20000 1.49 1.41 

 الرحمة 26315 3.08 15000 1.12 1.75 

 الجامعة 26254 3.08 25000 1.86 1.05 

 السالم 24331 2.85 20000 1.49 1.22 

 الجمعية 24173 2.83 30000 2.23 0.81 

 الهندية 16396 1.92 15000 1.12 1.09 

 العدالة 14192 1.66 25000 1.86 0.57 

 الحسي    ع 11239 1.32 20000 1.49 0.56 

 الصحة 9765 1.14 30000 2.23 0.33 

 الغدير 9276 1.09 60000 4.46 0.15 

 بوطالبأ 8383 0.98 20000 1.49 0.42 

 العروبة 8253 0.97 20000 1.49 0.41 
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  الغــــــــــري 7480 0.96 25000 1.86 0.33 

 ابوطالب النداء 8454 0.99 20000 1.49 0.42 

 االطباءوالنفط 7154 0.84 20000 1.49 0.36 

 الصناعي الشمالي  6484 0.76 20000 1.49 0.32 

 المرحلي    6122 0.72 20000 1.49 0.31 

 والشعراء العلماء 4402 0.52 25000 1.86 0.18 

 الحنانة 4044 0.47 60000 4.46 0.07 

 الفرات 3290 0.39 25000 1.86 0.13 

 ابوخالد 2582 0.30 60000 4.46 0.04 

 وادي السالم 626 0.07 10000 0.74 0.06 

  المجمــــــــــوع 534946 62.27 690000 51.32 0.78 1.71

7الجديدة /  8817 1.03 10000 0.74 0.88  الجديداتقطاع    

0الجديدة /  4741 0.56 10000 0.74 0.47   

3الجديدة /  27239 3.19 10000 0.74 2.72   

4الجديدة /  33949 3.98 10000 0.74 3.39   

  محلة الشوافع 19231 2.25 10000 0.74 1.92 

  المجمــــــــــوع 93978 11.01 50000 3.70 1.88 0.36 -

 الرضوية  37124 4.35 25000 1.86 1.48 0.63 -

  المجموع الكلي  853607 100 2665000 100 0.32 



ي 
 ،مديرية إحصاء محافظة النجف لإلحصاء،الجهاز المركزي  ،المصدر : جمهورية العراق، وزارة التخطيط والتعاون النمان 

 0202تقديرات سكان مدينة النجف لعام 

 

ي من خالل (
كز السكان   المعادلة التالية*( تستخرج نسبة التر

كز =  نسبة التر
 

 
 ص(:اذ ان : -م  مج)س     

 س= النسبة المئوية لمساحة الحي من مجموع مساحة المدينة

 ص= النسبة المئوية لعدد سكان الحي من مجموع سكان المدينة

 مج= مجموع الفرق الموجب بي   هذه النسب

ي جغرافية السكان ،المصدر: فتحي ابو عيانة
 
وت،  ،دار النهضة العربية ،دراسات ف  46، ص7978بت 
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ي لسكان مدينة النجف لعام 3الخريطة)  0202( التوزيــــع العددي والنسب 

/ 7بمقياس رسم ،داريةالعامة للمساحة، خريطة العراق ال المصدر: المصدر :  جمهورية العراق، وزارة الموارد المائية، الهيئة 

 (0باالعتماد عل بيانات الجدول) .0279، 522222
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ي مدينة النجف
 
ي ف

كز السكان   المبحث الثالث :التر

السكانوالمكانالذييعيشونعليهومعرفةأتعد الكشفعنالعالقةالقائمةبير  ي
تكمنف  ي

كزالسكان  هميةالي 

 ي
توزيعهمالجغراف  ي

ف،االختالفف  يعدنمعرفةنمطالتوزي    عالإلذا ي
أسكان  ي

عدةنهيكشفعنغايةاالهتماملمرف 

إوعىلالعمومف،ماكنتركزهمأمحاورمنهاانتشارالسكانو كزهي تستخدملقياسأننسبةالي  ي
حدالطرائقالرياضيةالت 

وتهدف المساحة ونسبة السكان نسبة بير  الفرق متوسط والتشتتإل كز الي  دبعونمعرفة عبود )حسون

وتكو786،ص0277الجبوري، ت(، بينما واحدة بقعة ي
السكانف  جمع كلما ة كبير ي

كزالسكان  الي  قلعنمايكونندرجة

،أالتوزي    ععىلمساحة ي
)طهحماديالحديتر (.3(ويالحظمنالجدول)776،ص0220كيى









































 

http://www.rimakjournal.com/


 

RIMAK International Journal of Humanities and Social Sciences 

 

826  

 

www.rimakjournal.com 

 

ي مدينة النجف لعام 3الجدول )
 
ي ف

كز السكان   0202( عدد السكان ونسبة التر

كز  نسبة التر
0ص( /  -) س  

) س (   المساحة %
 

) ص (   السكان %
 

 القطاع الحـــــــــي

قطاع المدينة  الحويش 5113 0.60 7000 0.52 0.04 -
اق 3493 0.41 10000 0.74 0.17 القديمة  الت 

 العمارة 1925 0.22 10000 0.74 0.26

اق 1802 0.21 8000 0.59 0.19  المشر

 المجمــــــــــوع 12333 1.44 35000 2.60 0.58

ي  األنصار 50405 5.9 10000 0.74 2.58 -  القطاع الجنون 

 الزهراء 20835 2.44 30000 2.23 0.11 -

 األمت   19116 2.24 60000 4.46 1.11

 القادسية 15334 1.8 20000 1.49 0.15 -

 السواق 9944 1.16 30000 2.23 0.53

طة 9270 1.09 20000 1.49 0.20  الشر

 السعد 7177 0.84 60000 4.46 1.81

 مام والمعلمي   ال  6518 0.76 60000 4.46 1.85

 مام المهديال  5426 0.64 20000 1.49 0.43

 0القدس /  5409 0.63 20000 1.49 0.43

 7القدس 4318 0.51 20000 1.49 0.49

 السكان 3703 0.43 15000 1.12 0.34

اكي  3795 0.44 25000 1.86 0.71
 االشتر

 المثب   2168 0.25 60000 4.46 2.10

ي  1933 0.23 10000 0.74 0.26  الصناعي الجنون 

 الحرفيي    1928 0.23 30000 2.23 1

 المعسكر القديم 1894 0.22 15000 1.12 0.45

 حي عدن 438 0.05 20000 1.49 0.72

 الثورة 5614 0.66 20000 1.49 0.41

 المجمــــــــــوع 175226 20.53 545000 40.52 10

 القطاع الشمالي  النرص 62424 7.31 20000 1.49 2.91 -

 العسكري 60411 7.08 20000 1.49 2.80 -

 الميالد 51582 6.04 20000 1.49 2.28 -

 المكرمة 52331 6.13 25000 1.86 2.14 -

 الجزيرة 50030 5.86 20000 1.49 2.19 -

 الوفاء 28226 3.31 20000 1.49 0.91 -

 الرحمة 26315 3.08 15000 1.12 0.98 -

 الجامعة 26254 3.08 25000 1.86 0.61 -

 السالم 24331 2.85 20000 1.49 0.68 -

 الجمعية 24173 2.83 30000 2.23 0.30 -

 الهندية 16396 1.92 15000 1.12 0.40 -

 العدالة 14192 1.66 25000 1.86 0.10

 الحسي    ع 11239 1.32 20000 1.49 0.09

 الصحة 9765 1.14 30000 2.23 0.54

 الغدير 9276 1.09 60000 4.46 1.69

 بوطالبأ 8383 0.98 20000 1.49 0.25

 العروبة 8253 0.97 20000 1.49 0.26

  الغــــــــــري 7480 0.96 25000 1.86 0.45
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( 0عل بيانات الجدول) المصدر : باالعتماد 

 

ي من خالل المعادلة التالية
كز السكان   )*( تستخرج نسبة التر

كز =   ص(:اذ ان : -م  مج)س     نسبة التر

 س= النسبة المئوية لمساحة الحي من مجموع مساحة المدينة

 ص= النسبة المئوية لعدد سكان الحي من مجموع سكان المدينة

 الموجب بي   هذه النسبمج= مجموع الفرق 

ي جغرافية السكان ،المصدر: فتحي ابو عيانة
 
وت،  ،دار النهضة العربية ،دراسات ف  46، ص7978بت 

ي 
 
ي ف

كز السكان   حصائية مع المعايت  التالية مدينة النجف نييجة للمعادلة ال )**( تحديد درجة التر

 الميساوي الشديد عل امتداد المدينة%( ميساوي التوزيــــع، ويميل السكان نحو االنيشار 05ــ 2)

 %( ميل السكان نحو االنيشار الميساوي لحد ما52ــ 06)

كز لحد ما75ــ 57)  %( ميل السكان نحو التر

كز الشديد722ـ 76)  %( ميل السكان نحو التر

ي لسكان محافظات الفرات االوسط حسب تعد
 
دراسة  ،7987اد المصدر: مصطف  عبد هللا السويدي، تباين التوزيــــع الجغراف

 .764،ص7996كلية االداب، جامعة البرصة،   ،كاتوغرافية، اطروحة دكتوراه )غت  منشورة(

 

 
 

 بوطالب النداءأ 8454 0.99 20000 1.49 0.25

 طباءوالنفطاأل  7154 0.84 20000 1.49 0.32

 الصناعي الشمالي  6484 0.76 20000 1.49 0.36

 المرحلي    6122 0.72 20000 1.49 0.38

 والشعراء العلماء 4402 0.52 25000 1.86 0.67

 الحنانة 4044 0.47 60000 4.46 1.99

 الفرات 3290 0.39 250000 1.86 0.74

 بوخالدأ 2582 0.3 60000 4.46 2.08

 وادي السالم 626 0.07 10000 0.74 0.34

 المجمــــــــــوع 534946 62.27 690000 51.32 5.68 -

7الجديدة /  8817 1.03 10000 0.74 0.14 - قطاع الجديدات  
0الجديدة /  4741 0.56 10000 0.74 0.09 والشوافع  

3الجديدة /  27239 3.19 10000 0.74 1.22 -  

4الجديدة /  33949 3.98 10000 0.74 1.62 -  

 محلة الشوافع 19231 2.25 10000 0.74 0.75 -

 المجمــــــــــوع 93978 11.01 50000 3.70 3.65 -

 الرضوية  37124 4.35 25000 1.86 1.25 -

  المجموع الكلي  853607 100 2665000 100 0
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ي مدينة النجف لعام 3الخريطة )
 
ي ف

كز السكان  0202( نسبة التر

، 522222/ 7بمقياس رسم ،داريةالعامة للمساحة، خريطة العراق ال المصدر : جمهورية العراق، وزارة الموارد المائية، الهيئة 

(3باالعتماد عل بيانات الجدول ).0279

 

http://www.rimakjournal.com/


 
Volume 5, Issue 2, March 2023 

 

829  

 
 

www.rimakjournal.com 

 

 االسينتاجات

7 سكان عدد تباين   من النجفللمدة 0202-7977مدينة بدإذ إذ ي التدريجى ايد بالي   السكان عدد أ عام 7977بلغ

786479) ي .0202السكانلعام(نسمةحسبتقديرات853627)0202بلغعامإذ(نسمةوبدأباالرتفاعالتدريجى

0 ي
التوزي    عالسكان  ي

يةتؤثرف  مدينةالنجفويرجعالسببلعدةعواملمنهاطبيعيةوبشر ي
ف  ي
يختلفالتوزي    عالسكان   

المدينةناهيكعنتوافرالخدماتالموجودةإضافة ي
المدينةإلنتيجةلدخولعدةوظائفف  ي

المساحاتالخاليةف 

.ابينهافقدانالتوازنفيمإلمماأدى

ايدمنذعامأ 3 )إذ0202-7977خذعددالسكانبالي   ي
السكان  عام63.47بلغنسبةالتغير ي

7987(%ف  ونسبةالتغير

عام ي
للمدينة.8.76)0202السكان  ي

الوضعالديمغراف  يسببتوفرالظروفالصحيةوتغير كبير (ويعدهذاالتغير

حسبالقطاعات4 ي
كزالسكان  الي  بلغتنسبة النجف  مدينة ي

ف  فالموجودة )الشر القديمة المدينة (2.58قطاع

) ي )72والقطاعالجنونى هذه-7.05(والرضوية)-3.65(وقطاعالجديداتوالشوافع)-5.68(والقطاعالشمالي (وتشير

.االنتشارالشديدإلالنسب



حات:   المقتر

المد7 ي
العملمنقبلالجهاتالمختصةودوائرالتخطيطف  يؤمن  ي المحافظةعىلتوزي    عالسكانبشكلنموذحى ينة

التوزي    عالعادلوالحفاظعىلجماليةالمدينةمنجميعأنواعالملوثات.

0
 
مأهولةبالسكانمصدرا الزراعةفيمالواستغلتبشكلها منالمهمجعلالمناطقالغير ي

منالمصادرالعيشوخاصةف 

.الصحيح

كافةالزراعيةوالصناع تشجيعجميعالقطاعاتمنها3 ي
.رجاءالمحافظةوليسالمدينةفقطأيةوالتجاريةوالسياحيةف 
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 :المصادر

،الجبوري دبعون، عبود للمدة0277حسون القادسية محافظة ي
ف  قياسه وطرق ي

السكان  كز للي  ي
المكان  التحليل ،

.،3م(،مجلةجامعةالقادسيةللعلوماالنسانية،العدد7987-0227) المجلدالرابععشر

ية.،المجموعةاالحصائيةالسنولإلحصاءوزارةالتخطيط،الجهازالمركزي،0279جمهوريةالعراق

 ي
،جغرافيةالسكان،0220طهحمادي،،الحديتر والبحثالعلمي ،بغداد.،وزارةالتعليمالعالي دارالكتبللطباعةوالنشر

،السعدي السكان،0220عباسفاضل، ال،جغرافية مديردارالكتبالجزء ، والبحثالعلمي التعليمالعالي وزارة ول،

،بغداد.  للطباعةوالنشر

سد.أافيةالمدن،جامعةبغداد،مطبعة،جغر7977،الرزاقعبد،عباس

 .مطبعةجامعةبغداد،جغرافيةسكانالعراق،7980دمحمنجمالدين،،فليجة
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