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 رلهت ادلستُصزيت نهذراسبث انؼزبيت وانذونيت

 

 

 اخلصبئص انسكبَيت حملبفظت واسظ
 (2172-7997نهًذة ) 

 
  لمياء احمد محسن مخلف د.

 
 ادلهخص 
عاااالذ  اااحا الضحااال مائااااع الخةاااااص السااا اليد لمحا ظاااد ااساااط للماااد       

( الااااحد يحااااد إحاااادل الماائاااايك الميمااااد ال اااا  ي  اااا  علييااااا 7991-2172)
عالجلا    الضحل  ل المخ ةين    جغ ا يد الس ان ا اإلحةاءات الس اليد ، 

ماااا ي حلاااك ضالسااا ان م ااال  ا ياااك  السااا ال ،اللما ، الحمااا  ، اللااااع اال   يااا  
االق ةااادد اال   ياا  االج ماااع  احجاال ااساا   لساا ان محا ظااد ااسااط ئاامن 

.اأيئااا  اادف الضحاال ضيااان االخاا  ف الم ااال   7991حاداد ا اإلدا يااد  اا  عااال 
( اا اال الحااماال المااؤ    2172-7991ل   ياا  ساا ان محا ظااد ااسااط للمااد  )

 على  حا االخ  ف. 

                                                 

 Emaile: Lamia_stat7991@yahoo.com.الجامحد المس لة يد/  ليد ال  ضيد /قسل الجغ ا يد.  
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 رلهت ادلستُصزيت نهذراسبث انؼزبيت وانذونيت

 

 ادلمذيت
الم غياا  الساا ال  ماان أضاا   الظاااا   الجغ ا يااد ع ئااد ل غيياا  اال ضااديل اال طااا ،       

 ئاا ع عاان ع قااد ال اات ي  الم ضااادل مااك الظاااا   ااخاا ل.  الاات د اساا   ا حليلاا  ئاا ا   
الجغ ا اا  اا اااديم  الحلماا   علميااد أساساايد  اا  الد اسااد الجغ ا يااد. ا اا  إطااا  المااليذ

حاالت الضاح د أن  اسل ضح يا ضةفات  مي ه عان ييا ه مان الد اساات المي ماد ضالسا ان 
 جاء اخ يا  ا لمائاع الضحل الحد يحد من المائاعات الميمد ال     ي  ا  ماال   يا  
مااااان المخ ةاااااين،  اااااالجغ ا يين، االاااااديماي ا يين، االضااااااح ين  ااااا  مجااااااالت االق ةااااااد 

 ج ماع. ااال
 حد محا ظد ااسط إحدل محا ظات الح اك اقد  ح ئت خ ل عقاد عديد  إلى        

 غي ات   ي   لجمت عن  ضاين السياسات االق ةاديد ااالج ماعيد االلظ   إلى طضيحد 
ح  د ا   ي  الس ان ، الحا  ان  حا الضحل ييدف إلى ال ح ف على طضيحد س ان 

 (.2172-7991اي ا يد خ ل المد  )محا ظد ااسط اال غي ات الديم
 -ا  حدد مش لد  حا الضحل ضش ل سؤال يقال: 

 ااال ظيااا  اخ   اااات م الياااد ا  مالياااد  ااا  خةاااااص السااا ان ئااامن الحاااداد اإلدا ياااد 
 (؟.2172-7991لمحا ظد ااسط للمد  )

جاء الضحل ضف ئيد مفاد اا اجااد اخ   اات م الياد ا  مالياد  ا  خةاااص سا ان      
سط من م ان آلخ  ي  ضط ضالحاامل الجغ ا يد المخ لفد ا ت ي  اا  ماليااع ام اليااع محا ظد اا

 على س ان محا ظد ااسط االح اسيا علييل اق ةاديا ااج ماعيا، ا فس ه م غي ات عد .
أما اليدف من الضحل  يا إض ا  ةا   الخةااص الس اليد    محا ظد ااسط م ال      

ئاامن حااداد ملطقااد الد اسااد. ا حديااد ا جا ااات ال غياا    ا يااك الساا ان المااا ل ا اا  يضيل
 (.  2172-7991ال   حةلت لس ان محا ظد ااسط للمد  )

، 7991االحداد الم اليد للضحل  م لت ضمحا ظد ااساط ضحاداد ا اإلدا ياد  ا  عاال      
( لاحيااد) (  ال  فااك  71( أقئاايد ا)6قساامت محا ظااد ااسااط إلااى ) 2172 فاا  عااال 
أ جحلا الحداد اإلدا يد لمحا ظد ااسط المح ماد   ا   7991مك عال  2172ضيالات عال 

( أقئااايد 1(. احيااال  الااات  لقسااال المحا ظاااد إلاااى )7991ال حاااداد الحاااال للسااا ان لحاااال)
  (7)( لاحيد.71ا)
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 رلهت ادلستُصزيت نهذراسبث انؼزبيت وانذونيت

 

  انسكبٌ وحجى اجلغزايف ادلولغ -اولا 
 

 اجلغزايف ادلولغ -7
 ضياا يحايط اماا المد اساد الضياد ضين الم اليد الح قات الجغ ا   ضالماقك ايقةد
 قيماد الماقاك  احا يفسا  حلا  ئااء اعلاى م ضاعاد ، أا م قا ضاد مخ لفاد مان ضيااات

د اساد  اضةادد (2).الحاالل   ا  ل طاا  الحئاا د  ضحاا   غيا  قاد ال ا  الم اان اأ مي ا 
 حدياده ،  محا ظاد ااسااط ااحاد  ماان  ماان الضاد الجغ ا ا  المحا ظااد أ مياد ماقاك

ش  ال   ي  ان ملياا الحا اك، ا قاك  ا  لطااك السايل ال سااض  المحا ظات ال ماليد ع
21ايم ن  حديد ا  ل يا ضاين داا  ا  عا ض) 

- 
17

o 11ا
- 

11
o(شاماالع، اخطا  طاال)7

- 
11

o  6ا
- 16

o  شااا قاع، يحاااد ا مااان الشااامال محا ظ اااا ضغاااداد ا دياااالى، امااان الجلاااا)
 ن الشا ك إيا انمحا ظ ا ميسان احد قا ، امن الغ   محا ظ اا ضاضال االقادسايد، اما

 (.7خ يطد)     ضدا  ما
 ( يولغ يُطمت انذراست يٍ انؼزاق 7خزيطت)
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 رلهت ادلستُصزيت نهذراسبث انؼزبيت وانذونيت

 

%( مان مسااحد 1.91ا ش ل لساضد) 2(  ل71711 ضلغ مساحد محا ظد ااسط)     
 ال  741 ضحاد مديلاد ال اات م  ا  محا ظاد ااساط  (1).2(  ل111724الح اك الضالغد)

 ل عن محا ظاد القادسايد  761ا ل من محا ظد حد قا   741من الحاةمد ضغداد ا
(  ائااال الحاااداد اإلدا ياااد لملطقاااد 2 ااال مااان محا ظاااد ميساااان ، ا خ يطاااد) 796ا

 الد اسد.

 
 

   حجى انسكبٌ -2
   مئط د  خ ل( ، إن عدد س ان ااسط ا داد ضةا  7يل حظ من الش ل )   

( لسمد     حداد عال 221914(،  ضحد إن  ان يضلغ )7911 -7911المد )
 أد إن محدل اللما السلاد  ان 7911( عال 291499) اةل إلى 7911

( للمد  %2.4%( ا ا أدلى من المحدل الحال    الح اك الحد  ان يسااد )2.1)
( لسمد ، أد إن 111117ضلغ عدد الس ان المحا ظد ) 7961لفسيا، ا   عال 

%( ا ا 1.2( ،    مقاضل)7961-7911%( للمد )7.1محدل اللما السلاد  ان )

http://www.basrahcity.net/pather/bbook/khasaes/index01.html#03
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 رلهت ادلستُصزيت نهذراسبث انؼزبيت وانذونيت

 

 قد ضلغ الحدد ما مقدا ه  7911 المحدل الحال لللما    الح اك ، أما    عال
( ، ا ا 7911-7961%( للمد )7.4( لسمد ، ضمحدل لما سلاد )171711)

%(، ايح ل حل  إلى  ج   1.1)أدلى ضش ل اائل من محدل الح اك الحد يسااد 
الس ان من المحا ظد ض ت ي  الحاامل الطا د  ال    م لت ض  دد ااائاع االق ةاديد 
ااالج ماعيد    المحا ظد آلحا ، اضااخص ال     حلك ضحدل  ا   المياه إل ااء 
  اا ائ  ال  اعيد املاحد ال  ضد، مما الح س على إل اجيد الدالل ال  اع ، ا حا ا 

ضدا ه على المس ال ألمحاش  للس ان، ضاإلئا د إلى  ا     ص الحمل    
 (1) المحا ظات ااخ ل ضااخص محا ظد ضغداد.

 (7شكم)
 سكبٌ زلبفظت واسظ حسب انتؼذاداث انسكبَيت

(7947-7957-7965-7977-7987-7997-2172) 

0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

3.5

4

معدل النمو السنوي %

1947-1957

1957-1965

1965-1977

1977-1987

1987-1997

1997-2012

 
يا يد الح اك، ا ا   ال خطيط اال حاان اإللمااا ، الجياا  الم  ا د لاحةااء ، المةد : الضاح د ضاالع ماد على جم

، 7991، 7941، 7911، 7961، 7911، 7911ل اااااااااذ ال حااااااادادات الحاماااااااد للسااااااا ان للسااااااالاات 
 . 2172ااإلسقاطات الس اليد لحال 

          
(، اضلاااغ عااادد 7941-7911%( للماااد  )2.1ا  فاااك محااادل اللماااا ليةااال إلاااى) 

ا اااا  ضااااحل   7991( لساااامد  اااا   حااااداد عااااال 141671ا ظااااد ااسااااط )ساااا ان مح
لسامد  ا  عاال  7.211.911)مجماع س ان الح اك ، ااةل إلى %( من1.6 ش ل)
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 رلهت ادلستُصزيت نهذراسبث انؼزبيت وانذونيت

 

%( 2مجمااع سا ان الحا اك أيئاا ، اضمحادل لماا ضلاغ ) %( مان1.6ا شا ل) 2172
 %( .1ا ا أدلى من محدل لما الس ال  للح اك الحد يسااد)

 

 َيتانكثبفت انسكب -ثبَيبا 
ال  ا د الس اليد    قسمد عدد الس ان على احد  المساحد )م ا  م ضاك،    اا     

م ضااك ،  يلااا م اا  م ضااك(، ا اا  مقياااس يحاادد د جااد    اا  الساا ان  اا  م ااان محاادد 
ل ح س ةا   ال فاعل الم ضادل ضين اإللسان ااا ض ال   يحيش عليياا، ا ا   ائال 

اسال     ا  ضح لاا علاى ال  ا اد الحسااضيد  مدل اس جاضد اإللسان للضياد المحيطد ض .
)الحامااد( ا اا  أساايل ألااااع المقاااييس ال اا   ظياا  الح قااد ضااين اا ض االساا ان ماان 

 .(1)خ ل قسمد عدد س ان ملطقد محيلد على المساحد ال ليد ل ل  الملطقد
( 2172-7991ا ااا  ملطقاااد الد اساااد يل حاااظ أن ال  ا اااد الحاماااد  يياااا للماااد )    

 ال   ايادت  2( لسامد/ ل11.6( )7991د ضلغت ال  ا اد الحاماد  ا  عاال )م ةاعد   ق
. ايحاد  حا ال  ايد    ال  ا اد إلاى   اياد 2( لسمد/ ل11.1(  ضلغت )2172   عال )

أعداد الس ان ل يجد ا  فاع محادل الااالدات ا احه قاعاد  عاماد ا احل  الخفااض محادل 
 الا يات ا حا ما سي ضت الحقا.

 
 ( 7جذول)

   (7997،2172( نسكبٌ ألضيه زلبفظت واسظ ػبيي )2فت انؼبيت)َسًت/كىانكثب
كثافة السكان  القضاء

 7991عام 
كثافة السكان عام 

2172 
 

 9..9 9... الكوت

 1..1 99.4 النعمانية

 49.9 11.7 الحي

 ..1 9.7 بدرة

 91.9 9.9. الصويرة

 ...1 1..9 المحافظة

 (7المصدر: ملحق )
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 رلهت ادلستُصزيت نهذراسبث انؼزبيت وانذونيت

 

ا يك الم ال  لل  ا د الحامد على مسا ال الاحادات اإلدا ياد للمحا ظاد أما ال         
( إح لجد ا  فااع لساضد ال  ا اد الحاماد  ا   ال االقئايد الجاد 2172-7991للمد  )

( 1.7( ضلغات )2172ا7991أن أدلى ال  ا ات قاد سلاجلت  ا  قئااء ضاد   لحاام  )
ض  حل  ي جك ال  قاا  اس 2( لسمد/ ل1.1ل ضلغ) 2172ا  فحت قلي  عال  2لسمد/ ل

القئاااء إلااى ضلاااء الم ا ااك الخدميااد ااا مااال ال  اعد)  اعااد اللخياال االفاا ااد ( ال اا  
يش ي  ضيا القئاء ضسض  الجفاف  ا ملل ال  ضد مما يجحليا عاامل ط د سا ال   ا  

مان لةاي  قئااء الحا  ضلغات  7991القئاء ،    حين  الت أعلى ال  ا اات لحاال 
ضيلمااا سلااجلت أعلااى ال  ا ااات  2( لساامد/ ل41.9فحاات إلااى )ا   2( لساامد/ ل61.7)

ضحاااد ماااا  الااات  ضلاااغ  2( لسااامد/ ل96.1 ااا  قئااااء الةااااي    ضلغااات ) 2172لحاااال 
اسض  ليج   ال  ي  من اللا حين إلاى القئااء مان  7991عال   2( لسمد/ ل19.9)

 محا ظ   ضغداد اديالى لماقح  الق ي  االس ق ا ه اامل  .
  ااان  2172ا 7991ات ا  فاااع ال  ا ااد الساا اليد ضااين عااام   مااا شاايد قئاااء ال اا

السااا قطاض  اعلاااى لساااضد الحاااااال  2172ةااااح   اااال  أعلاااى   ا اااد سااا اليد عاااال 
    اا  علياا  المحا ظااد  الاا  حئاا د  اللا حااد للمحا ظااد احلاا  الاا  المحااا  الااحد

 (6)السضد الخدمات  ي  عاليد.
( اظي ت عاد  مسا ايات  لل  ا اد 1( اخ يطد)1( اخ يطد )2امن خ ل الجدال )   

   :) (الحامد حس  الد جد المحيا يد
 ت    (. ا اا   1.11(   المس ال ااال :)المس ال الحد  ضلغ د ج   المحيا يد )+7

يئل أعلى اللسا  مان ضاين ااقئايد  ا  ا  فااع ال  ا اد السا اليد، يل حاظ  ا  
 7991ي    لحاال ( ان  حا المس ال شمل علاى قئااا  الحا  الةاا 1خ يطد )

علاااى ال ااااال  ، ااالقئااايد  2( لسااامد/ ل19.9ا 61.7ا الااات اللسااا   يياااا )
%( ماان أقئاايد ملطقااد الد اسااد . امااا عااال 11ئاامن  ااحا المساا ال  شاا ل )

 شاامل  ااحا المساا ال علااى قئاااا  الةاااي   اال ااات   مااا اائاال  اا   2172
يا  ، ضال    2( لسامد/ ل91.1ا  96.1( حيل  الات اللسا   يياا )1خ يطد )

 %( من أقئيد ملطقد الد اسد .11اال الت   ش ل )
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 رلهت ادلستُصزيت نهذراسبث انؼزبيت وانذونيت

 

(. 1.19إلاى + 1.11(   المس ال ال ال  : )المس ال الحد    ااح د ج   المحيا يد2
( ظياا   اا  قئاااا  ال ااات ا اللحماليااد حياال 1 مااا  اا  خ يطااد) 7991عااال 

علااى ال اااال  شاا    2( لساامد/ ل19.4ا  11.9ضلغاات ال  ا ااد الحامااد  ييمااا )
ئال  احا المسا ال  2172من أقئيد ملطقد الد اساد، ل ان  ا  عاال  %(11)

( حياال ضلغاات ال  ا ااد 1علااى قئاااا  الحاا  االلحماليااد  مااا اائاال  اا  خ يطااد)
%( ماان 11علااى ال اااال  شاا   ) 2( لساامد/ ل11.1ا  41.9الحامااد  ييمااا )

 أقئيد ملطقد الد اسد، 
 ( 2جذول)
( نسكبٌ ألضيه زلبفظت واسظ ػبيي 2/كىتببيٍ انذرجبث ادلؼيبريت نهكثبفت انؼبيت)َسًت

(7997،2172  ) 
 القضاء

7991 
 

2172 
 

 1.11.91 1.97471 الكوت

 1.11412 ..1.717 النعمانية

 1972..1 9941..1 الحي

 .7.1.19- 7.11719- بدرة

 1.14117 .419..1 الصويرة

الوسط 
 الحسابي

9..91 17.74 

االنحراف 
 المعياري

2..11 .1.11 

 (7جدول )المصدر: 

(. لل يظي  أد قئاء 1.19 _إلى  1.17_المس ال ال الل: )    ااح د ج   المحيا يد 
 ئمن  حا المس ال 

( 2172ا7991 تقال (. لحاام  )  1.11 -س ال ال اضك :)  ضلغ د ج   المحيا يد مال
ظياا  ئاامن  ااحا المساا ال قئاااء ااحااد  ااا قئاااء ضااد    مااا  اا  

  2( لسااااامد/ ل1.1( ا)1.7) ( ض  ا اااااد ضلغااااات1( ا)1الخااااا يط ين )
 %( من مجماع أقئيد الملطقد.21ضال   ي  ايش ل )
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 رلهت ادلستُصزيت نهذراسبث انؼزبيت وانذونيت

 

 ( 3خزيطت)
  7997توسيغ انكثبفت انؼبيت نسكبٌ زلبفظت واسظ نؼبو 

 
 (2المةد : جدال)

 ( 4خزيطت)
  2172توسيغ انكثبفت انؼبيت نسكبٌ زلبفظت واسظ نؼبو 

 
 (2المةد : جدال)
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 رلهت ادلستُصزيت نهذراسبث انؼزبيت وانذونيت

 

 ناانتوسيغ اجلغزايف نهسك-ثبنثبا 
يحد ال ا يك الجغ ا   للس ان من الماائايك الميماد ال ا    لاالياا جغ ا ياد السا ان   

ضالد اساااد  ياااحا ال ا ياااك يضاااين الةاااا   الليااياااد ل فاعااال الحاامااال الطضيحياااد االحاامااال 
الضش يد ، الحل من اضا   مظاا   عاالل الياال أن السا ان الي ا عاان ضةاا   م سااايد 

ساااا ان ااا ض  ااااا ماااان أ اااال  ا  مامااااات جغ ا يااااد اان عااادل ال اااااا ن ضااااين عاااادد ال
 .(1)الس ان

 انتوسيغ انُسبي -7
ا حااد ط يقااد ال ا يااك اللسااض  للساا ان آلد ملطقااد ماان أ  اا  الط ااااك ال شااا ا، إح      

 يائل لسضد ما يةي  الاحد  اإلدا يد من مجماع الس ان. 
 ( 3جذول)

 (  7997،2172ػبيي ) َسبت سكبٌ)%( و َسبت انتغري نسكبٌ ألضيه زلبفظت واسظ
نسبة السكان عام  القضاء

7991)%( 
نسبة السكان عام 

2172)%( 
التغير في النسبة بين 

(7991-2172)%() 

2- 4.1. 1.1. الكوت  

1.4- 72.1 9..7 النعمانية  

 7.1 1..7 ...7 الحي

 1.7 2.7 2.2 بدرة

..1- 2.9. 2.9. الصويرة  

مجموع 
 المحافظة

711 711  

 (7ق )المصدر: ملح

( الاحد يائال  ا ك ال ا ياك اللساض  لسا ان اقئايد 1اعلد م اجحد الجادال )        
( يل حاظ   غيا   ا  لسا  سا ان االقئايد ضاين 7991،2172محا ظد ااساط لحاام  )

ال ياااد  االلقةااان إح سااجلت أعلااى لسااضد لللقةااان  الاات  اا  قئاااء الحاا  ضالخفاااض 
  دد ااحاال ال  اعيد اقلاد  ا ص  % ( ضسض 7.6لسضد الس ان ضلسضد  غي  ضلغت ) 

الحماال،  اا  حااين  اا  حااين  الاات أعلااى لساا  لل ياااد   قااد سلااجلت  اا  قئاااء ال ااات  
%( ضسض  اليج   الم  ايد  إلى  حا القئاء من مخ لف ملااطك المحا ظاد 2-ضلسضد )

لطلاا  الحماال ال الاا  يئاال م  اا  المحا ظااد ا ملطقااد جااح  للحااااال اللا حااد الساا ق ا ه 
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 رلهت ادلستُصزيت نهذراسبث انؼزبيت وانذونيت

 

شا لاا لساضد  مديلاد ال اات  إلاى الميجا ين عادد ان إلاى اإلشاا   لضغا ااملا  ا 
%( 91.9%( من مجماع ميج د  قس اع إلى محا ظد ااسط  ما ش لاا لسضد )12.9)

الحل اام  م  ضط ل اان مديلاد ال اات م  ا    (4)من مجماع الميج ين قئاء ال ات .
 .المحا ظد حيل  ا   الخدمات اا اجاد المؤسسات الح اميد

 
 (2شكم)

 (2172-7997َسبت تغري سكبٌ الضيت زلبفظت واسظ نؼبيي)

-2
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الكوت النعمانية الحي بدرة الصويرة

 
 (1المةد : جدال)

       
( الحد يائل ال غي     ال ا ياك اللساض  لسا ان محا ظاد 2اان م حظد ش ل ) 

(  حيل يظي  ضائااح حادال لقةاان  ا  لسا  سا ان 2172-7991ااسط للمد  )
أقئااايد  ااال مااان ال اااات  قئااااا  الحااا  اضاااد   علاااى حساااا   يااااد   ااا  لسااا  سااا ان

االلحماليد االةاي   ، ا حا يؤ د اجاد عمليد إعاد   ا يك للسا ان  الاا ضلسا  قليلاد 
 (.   2172-7991للمد  )
أن ال غيااا  السااا ال   ااا  المج ماااك الاااحد ياااؤدد إلاااى اللماااا أا ا ديااااد السااا ان أا     

يجا  ، ا حاد  لاقةيل،  حا ال غي   اا حةايلد    اد عاامال  ا  الماالياد االا ياات اال
الخةاضد علة ا ميما من علاة  ال غيا  السا ال  إح  ساا ل ماك الا اا  االيجا    ا  

القياسا  ( 9)إحدال حل  ال غي  ، ا حلا  الخةااضد  اإللجاا  الفحلا  للماالياد ااحيااء .
يساا خدل محاادل الخةاااضد ال لاا  ، امحاادل المااليااد الخااال ا مااا اا  اا  شااياعاع ، اضلااغ 

. 2116.(71) لحاال اما أ  ل ال ( مالااد1.6محا ظاد ااساط ) الخةااضد لسا ان محادل
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 رلهت ادلستُصزيت نهذراسبث انؼزبيت وانذونيت

 

سل    على مؤش  محدل المااليد الخال    ضح لا  ل ال  من اضسط مقااييس الخةااضد 
اأ    اااااا شاااااياعا، لسااااايالد حسااااااض  اسااااا عد إد ا ااااا ، ا اااااا   الضيالاااااات ال  ماااااد 

  (77)الس خ اج .
  انتوسيغ انبيئي -2

حئ  اال يف ل  أ ميد  ضي   ل يجد لما ي ضاك  احا ان  ا يك الس ان على أساس ال    
ال ا يااك ماان  ضاااين  اا  اللااااح  االج ماعيااد ااالق ةاااديد االديماي ا يااد، اقااد أخ لااف 
الضاح ان  ما اخ لفت الدال    ائك أسس أا محايي  يةالف علاى أساسايا السا ان 

الضياا  ( يل حاظ اجااد  ضااين  ا  ال ا ياك 4، احسا  جادال ) (72)إلى حئ  أا  يف.
 ( لس ان محا ظد ااسط. 2172-7991ضين عام  )

 (4جذول )
 2172 – 7997انتوسيغ انُسبي نهسكبٌ حسب انبيئت يف األلضيه زلبفظت واسظ 

 األقضية

7991 2172 

 المجموع  ريف  حضر  المجموع  ريف  حضر 

 الكوت
19.2 
 

2..4 711 11.4 2..2 711 

 711 4... 91.2 711 11.9 9.7. النعمانية

 711 9..9 9.1. 711 2.1. ..91 الحي

 711 9.9. 1..9 711 9.2. 91.4 بدرة

 711 1.4. 2..9 711 17.2 4.4. الصويرة

معدل 
 المحافظة

...2 91.4 711 .4.2 97.4 711 

 711 1.4. 19.2 711 7.1. 14.9 العراق

 ( .2المةد : ملحك )
 

 الس ان الحئ   -أ
يقيمان ئمن حداد الضلاديات ساااء  اان  يقةد ضالس ان الحئ  الس ان الحين 

 7991لاحيد اا قئاء، اضةا   عامد يضلاغ محادل ال حئا   ا  محا ظاد ااساط عاال 
%( ، 64.1( ا ا دان محدل الحال لس ان الحا اك الضاالغ )1%( الحظ جدال )11.2)
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 رلهت ادلستُصزيت نهذراسبث انؼزبيت وانذونيت

 

امااك أن اال جاااه الحااال  اا  الحاا اك يمياال لحااا ا  فاااع محاادالت ال حئاا  لجااد أن  ااحا 
%( اال يا ال دان 14.2اضلاغ) 2172ا  فك أيئا    محا ظد ااساط  عاال المحدل قد 

%( ايحاااد  ااحا اال  فاااع  اا  المحاادل إلااى عااماال 69.2المحاادل الحااال للحاا اك االضااالغ )
مليااا اليجاا   ماان ال يااف إلااى المديلااد لساااء ااائاااع االج ماعيااد ااالق ةاااديد   اا  

د  اا  أعلااى محاادل لساا ان ال يااف  .  اجاااء قئاااء ال ااات الااحد يئاال م  اا  المحا ظاا
%( ، 16.4%، 11.2( ضلسا  ضلغات علاى ال اااال  )2172-7991الحئا  لحاام  )

( ضمحادل لسا ان 2172-7991ضيلما  م لت أدلى اللس     قئاء الةااي   لحاام  )
ايحااااد إلاااى عاامااال  2172%( عاااال 11.2ا) 7991%( عاااال 14.4الحئااا  ضلاااغ )

ا الحئاا  ااالع ، االيجاا   المحا سااد عديااد  مليااا الخفاااض محاادالت اليجاا   ال يفيااد لحاا
 لحا ال يف  الياع .

 

 سكبٌ انزيف ثبَيب :
( ان لساااضد سااا ان ال ياااف  ااا  محا ظاااد ااساااط ضلغااات 1يل حاااظ مااان جااادال ) 

%( 17.6ا    فاك محدل س ان ال ياف  ا  الحا اك الضاالغ ) 7991%( عال 16.4)
 ااااحا  ايحاااااد 2172%( لحااااال 17.4للحااااال لفساااا  ، الخفئاااات  ااااحه اللسااااضد إلااااى )

االلخفاض إلاى اليجا   ال يفياد لحاا الحئا  ماك اسا م ا  ا  فاعياا عان المحادل الحاال 
%( للحاال لفسا ، اح ال قئااء الةااي   أعلاى 11.4لس ان ال يف  ا  الحا اك الضاالغ )
%(  لحااال  67.2( ضمحاادالت ضلغاات )2172- 7991محاادالت لساا ان ال يااف  للمااد  )

يحاااد  ااحا االلخفاااض  اا   ااحا ا ا  2172%( عااال 16.4ا الخفئاات إلااى ) 7991
الحاال إلاى لفاس الحاامال ال ا  ح ا ت سااضقاع ا ا  ا  فااع محادالت اليجا   ال يفياد لحااا 
الحئ  ل ليا ضقيت اعلى اللس  مقا لد ضلس  ضاق  االقئايد. أماا أدلاى اللسا   الات 

(ضسااض  ئاام  لم  اا  المحا ظااد ا 2172- 7991ماان لةااي  قئاااء ال ااات للمااد  )
 %(.21.2إلى ) 2172%( الخفئت عال 21.4) 7991ضلس  ضلغت لحال 

 

  يؼذل ادلوانيذ اخلبو: -رابؼبا 
ا اااا اللساااضد ضاااين عااادد الماالياااد ااحيااااء  ) (إن محااادل آا لساااضد الماالياااد الخاااال    

الساالاد، اجملااد عاادد الساا ان  اا  مل ةااف الحااال لملطقااد جغ ا يااد، اضحااد قساامد عاادد 
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 رلهت ادلستُصزيت نهذراسبث انؼزبيت وانذونيت

 

، ل   لحةل على محدل المااليد ل ال المااليد على عدد الس ان يئ   اللا ذ    ألف
ئاامن محاادالت المااليااد  7991يم اان  ةااليف محا ظااد ااسااط عااال ألااف ماان الساا ان 
(  ا  االاف ، ا اا 11.2ضلغ محدل المااليد الخال    محا ظد ااساط )الحاليد ، حيل 

ايم ان  .(71) ا  االاف (11.6)أعلى من المحدل الحال  ا  الحا اك الاحد  اان يساااد 
اإلي اليااد )حاا    –اساا ق ا  الملطقااد ضحااد ال ياااء الحاا   الح اقيااد لاا  إلااى إن يحاا ل ح

الخليذ ااالى(، ال     ئت الخفاض محدالت ال ااج ا  مال أعاداد  ضيا   مان اللسااء 
ااض حاد اا ااج عن  اجا يل ل ااجد ل    جضيات الق اال، مماا الح اس ضالل يجاد علاى 

 المحدل المح ا .  
( ا  فك محدل المااليد الخال لمحا ظد ااسط عال 1)( اش ل1احس  جدال)    

ا ا أدلى من المحدل الحال     (71)   االف. (11.6ا  فاعاع طفيفاع إلى ) 2172
 (71)   االف. (11)الح اك الضالغ 

 
 (  1جدال )  

 (7991،2172محدل المااليد الخال  لس ان محا ظد ااسط حس  االقئيد لحام )
يد الخام معدل الموال االقضية 

في األلف عام 
7991 

معدل المواليد الخام 
في األلف عام 

2172 

 ..9. 1.2. قضاء الكوت

 1. 1.1. قضاء النعمانية

 9.9. ..1. قضاء الحي

 1... 1... قضاء بدرة

 7.1. ..1. قضاء الصويرة

 9.1. 9.2. معدل المحافظة

(، ضيالاات  11،   22،جداال)7991احةاء،ل ااذ  حداد المةد :جميا يد الح اك،  ياد ال خطيط ،الجيا  الم   د ل
 ) محا ظد ااسط(، ضيالات يي  ملشا  .2172مسل  خا طد الفق  اا يات ااميات، يي  ملشا  .ا 

    

اعلى مس ال االقئيد   يل حظ من الجدال اشا ل السااضقين أن محادال يا م قا ضاد    
 الات   7991ان محا ظاد ااساط عاال لاعاع ما، أعلى قيمد لمحدل للماالياد الخاال لسا 

(  اا  االااف إح يشاا ل ساا ان ال يااف 16.6 اا  قئاااء اللحماليااد إح ضلااغ  ااحا المحاادل )
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 رلهت ادلستُصزيت نهذراسبث انؼزبيت وانذونيت

 

لجا    يا  61.9) %( من مجماع س ان القئاء حيل ال شجيك علد ال ااج المض   ااا
(  ا  االاف الا  يئال م  ا  11.2من ااضلاء ، اأدلى قيم   الت    قئاء ال ات )

%(، اعلااد 11.2ل لسااضد  ضياا ه ماان الساا ان  اال ماان الحئاا  ضلغاات )المحا ظااد حياا
 2172يل حااظ ظيااا  قئاااء الحاا   اا  عااال  2172، ا 7991المقا لااد ضااين عااام  

 ا   (16.1ضحاد ماا  اان )  ا  االاف (19.1ليسجل أعلى محدل للمااليد الخال  ضلاغ )
 ااا   ا مياال ساا ان ال ياااف لحااا ال ياااد االااف لطغاا  الطااااضك ال يفاا  علااى القئااااء 

اإللجا   ضحاع لحاامل   حلك ضالقيل االج ماعيد ال    طضك س ان ال ياف ال ا  لحال اضا   
اخاةد إحا  الاا   ما يمي  ا  ض  حجل ااس   الحد يةل حد الفخ  ااالع  ا  االمضا ا 

ماان الااح ا  ،  مااا يحلاا  إئااا د قااا  ضشاا يد ااج ماعيااد جديااد ، ممااا يحلاا  الييضااد 
ساا   ضياا   الحجاال اال اا  يحساا  ليااا حسااا   اا  المج محااات االسااطا  االجاااه لااحاد اا

إلى اايدد الحاملد للحمل  ا  اللشااط ال  اعا  إلاى جالا  إطالاد ماد   ال يفيد اللحاجد
الحيا  ال اجيد ال     فك مك ال ااج المض   الشااك  ا  ال ياف،  ا  حاين م ال قئااء 

 .(    االف 17.1الةاي   أدلى محدل للمااليد  إح ضلغ)
 (3م)شك

 (7997،2172يؼذل ادلوانيذ اخلبو نسكبٌ زلبفظت واسظ حسب اللضيت نؼبيي )
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 (1المةد :جدال)
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 رلهت ادلستُصزيت نهذراسبث انؼزبيت وانذونيت

 

 انوفيبث -خبيسبا 
( 9) 2116ضلغ  محدل الا يات الخال لمجماع الس ان  ا  محا ظاد ااساط لحاال       

أخحت ضااللخفااض ضاسا م ا  ، ا ا  أعلاى مان لساضد الا ياات  ا  الحا اك )  (   االف
(  ااا  االاااف  للحاااال لفسااا . ضساااض  ساااؤ ااحااااال المحيشااايد 4ل ااا   الااات  ساااااد )ا

الخفئت لسضد الا يات    محا ظاد ااساط إلاى  2177االخدمات الةحيد، ا   عال 
(  اا  االااف  1.2ا اا  مقا ضااد للسااضد الحاا اك الحامااد الضالغااد ) )  ((  اا  االااف 1.1)

يات سااء    المحا ظد أا  ا  ، ايم ن إن يح ل الخفاض لسضد الا )   (2177لحال 
الحاا اك إلااى عااماال عااد  مليااا ال حساان المساا م   اا  الاااع  الةااح  ا  ايااد ا  فاااع 

   المس ال ال حليم  اال قا  .
ايحااد محاادل ا يااات ااطفااال دان الخامسااد ماان الحماا  م  فحاااع  اا  محا ظااد ااسااط     

( 7111ل ال ) (17( االد  حيد مقاضل محادل )7111( حالد ا ا  ل ل )11حيل ضلغ )
( االد  حياد مقاضال 7111( ل ال )11االد  حيد للح اك امحدل ا يات ااطفال ال ئك )

ا ا   (76)(سالد .14.1.  يما ضلغ محادل  اقاك الحياا  )2116ال قل لفس  للح اك لحال 
حياال اةاال محاادل ا يااات ااطفااال  2177محاادالت ملخفئااد مقا لااد ضمحاادال يا لحااال 

( االد  حياد 7111( ا اا  ل ال )29.1ا ظاد ااساط )دان الخامسد مان الحما   ا  مح
( االد  حيد للح اك للحال لفس ،  ما الخفاض محادل 7111( ل ل )11.2مقاضل محدل )

( 26.2(    محا ظد ااساط إلاى )2177، 2116ا يات ااطفال ال ئك ضين عام  )
( االد  حيااااد 7111( ل اااال )17.9مقاضاااال  ) 2177( االد  حيااااد عااااال 7111ل اااال )
ساااض   اااحا االلخفااااض  اااا  حسااان  ااا  ااحااااال المحيشااايد  (71).2116لحاااال للحااا اك 

الس ق ا  الحالد اامليد مما الح س على  طا  الخدمات الةحيد ألمقدم  من حما ت 
 ال لقيل ئد اإلم اض ا اعي  الةحيد.  

 اذلجزة -سبدسبا 
 حاااد اليجااا   مااان المشاااا ل ال ااا   ااجااا  أد مج ماااك، الااا  ي   ااا  عليياااا ل اااااذ    
يماي ا يااد   ياا    ااؤ    اا     ياا  الساا ان اللاااع  االحماا د. لااحا أضاادل الجغ ا يااان د

ا  ماما خاةا ضظا    الح  د الم اليد للس ان أ  ا  مان ييا  ل ، لماا يلا ذ علياا مان 
 غي     ال ا يك الجغ ا   للس ان،     فك لساضد السا ان  ا  الملطقاد الميااج  إليياا 
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 رلهت ادلستُصزيت نهذراسبث انؼزبيت وانذونيت

 

. اضلااغ عاادد المياااج ين إلااى المحا ظااد (74)  ملياااا قاال  اا  الملطقااد ااةااليد المياااج
( لساامد  اا  حااين ضلااغ عاادد المياااج ين ماان المحا ظااد 11219) 7991ااسااط عااال 

 .(79)( لسمد721119)
 1166ضلااغ عاادد الميجاا ين ماان المحا ظااد ضااا ) 2172إلااى عااال  2116ملااح عااال    

 %( مااان سااا ان المحا ظاااد ضساااض 1.6ميااااج  اضلساااضد ) 11171لحاااا (  21)أسااا  (
عمليات ال يجي  الااسحد ال   عمت محا ظات   ي  ، حيال ضلاغ عادد الحاااال الميجا   

 (27). (عاالد من المحا ظات الساخلد املياع 4274إلى محا ظد ااسط) 2172عال 
 انرتكيب انسكبَي  -سببؼبا 
 حااد د اسااد ال   ياا  الساا ال  ا طااا  خةااةاا  االق ةاااديد ااالج ماعيااد ماان       

مااد  اا  الد اسااات الساا اليد.  ااال غي ات الحاةاالد  اا     ياا  الساا ان المائاااعات المي
خاا ل مااد  محيلااد ساا قاد إلااى  غيياا ات  اا  عاادد ماان المجاااالت اضخاةااد االق ةاااديد 

 ( 22)ااالج ماعيد االديماي ا يد.
 ال   ي  اللاع  -7

علد د اسد سا ان أد دالاد أا إقلايل الضاد مان مح  اد الاح ا  ااإللاال  يا  امادل      
خ  ف ضيليما ان االخ   ات الحدديد  يما ضيليماا لياا آ ا  اا علاى لاعياد المشاا ل اال

االق ةاااديد ااالج ماعيااد اعلااى قااا  الحماال اعلااى محاادالت المااليااد االا يااات االاا ااج 
يقةااد ضال   ياا  اللاااع   ا يااك الساا ان إلااى  (21)االيجاا   اال ا يااك الميلاا  للساا ان.

لال.     ي  عدد الح ا  ل ل ماد أل ى ) (اعأما لسضد الل(21) ح ا  ااا
إحا  ساااال عاادد الااح ا  ااإللااال ا اا  حااال ال ياااد  عاادد  711ا  ااان اللسااضد      

 711   حين  قل اللساضد عان  711الح ا  على عدد اإللال   ان اللسضد أ    من 
، السااضد اللاااع   ااان عاااد  الم اا يااد  اا  (21) إحا  ااان عاادد الااح ا  ماان دان اإللااال.

 محاااات ال ااا  لااال  مااا  ضظااا اف ييااا  طضيحياااد  اااؤدد إلاااى ام ةااااص لااااع دان المج
( الااحد يضااين  ا يااك ساا ان محا ظااد ااسااط حساا  6ايل حااظ ماان الجاادال ) (26)آخاا .
 اللاع .
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 رلهت ادلستُصزيت نهذراسبث انؼزبيت وانذونيت

 

 (6جذول )
 انتوسيغ انؼذدي نهسكبٌ حسب انُوع يف األلضيه و َواحي زلبفظت واسظ

 2172 – 7997نؼبيي  

 النواحي األقضيه
نسبة 
 النوع

سبة ن
 النوع

 الكوت

 717 94 المركز

 719 99 واسط

 719 94 شيخ سعد

 712 94 المجموع

 النعمانية

 .71 91 المركز

 719 99 األحرار

 .71 91 المجموع

 الحي

 717 99 المركز

 719 92 الموفقية

 .71 92 البشائر

 .71 .9 المجموع

 بدرة

 .71 712 المركز

 719 711 جصان

 .71 717 المجموع

 الصويرة

 .71 91 المركز

 719 94 الزبيدية

 .71 91 العزيزية

 .71 99 تاج الدين)الحفرية(

 .71 94 مجموع

 .71 91 المحافظة

 (.المصدر: ملحق)

( ،   فا  عاال 7991،2172ا   فك لساضد اللااع  ا  محا ظاد ااساط ضاين عاام )    
ا اا  أعلااى ضقلياال ماان  2172 اا  عااال  711ا  فحاات إلااى  91 الاات اللسااضد  7991

( للحااال لفساا  . إن السااض  الااحد يم اان أن  711اللسااضد الحامااد  اا  الحاا اك الضالغااد) 
يح ل إلي  ا  فااع  احه اللساضد  ا  محا ظاد ااساط ،  اا اليجا   السا اليد ال ا     فاك 
 ييااا لسااضد الااح ا   اا    ياا  ماان ااحيااان ، إح إن ال  ياا ين مااليل يياااج ان لغاا ض 

 ةطحضاا محيل عاااليل ، أا من المياج ين الح ا  .الحمل دان أن ي
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 رلهت ادلستُصزيت نهذراسبث انؼزبيت وانذونيت

 

(،  ااتن لسااضد اللاااع   ضاااين ضااين أقئاايد 1(  اشاا ل)6ا مااا يل حااظ ماان جاادال )    
(  اا  عااال 717الااااح  المحا ظااد ، اان أعلااى لسااضد لللاااع  الاات  اا  قئاااء ضااد   ) 

ا ا  ا ان م    قئاء ضد   أعلى لسضد لللاع من ضين اللااح  للحاال لفسا  ،  7991
إن    .7991( لحاال 91أعلى من محادل اللساضد الحاماد لللااع  ا  المحا ظاد الضالغاد )

  السض  الحد يم ن أن يحا ل إليا  ا  فااع  احه اللساضد  ا  القئااء ل يااد  اليجا   إليا
ياا ان يشاايد  اا  الاقاات الحائاا  ح  ااد  جا يااد  ضاع ضااا ه ملفااحا حاادادياع ضااين الحاا اك ااا

 اا  من    الضلدين عضا  الملفاح االاحد ياد  ل يجاد لشيطد إلى جال  دخال اخ اج ال
لااحل  أمااااال طاالااد أساايمت  اا   حساان مساا ال الاادخل لاادل الحديااد ماان الحاااملين  اا  
مجال الخدمات  ما أسيل اجاد ساحد حداديد  س خدل الس قضال شاحلات اللقل الضا د 

دد للمحا ظاد ، اس قضال السيا ات اللاقلد لل اا      اا ي   ياك ماا ئ ع عن ال جا يد 
 (  سا ات ا) محامل ا لا  ال ملا  الحةى مقالك ضاجاد ضد   مديلد اش يا إلى جال  

اال مال مماا ي ياد  الحةاى إل ااج  ا  الحا اك  ا  ال ايساد المادن مان ا حاد الماااد ليحه
 ( 21.)  ص  ج   الح ا  الييا للحمل

الاات لاااحي   ا  7991( عااال  91اياات   قئاااء الحاا  ضااتدلى لسااضد لللاااع  ضلغاات ) 
( للحاال لفسا  ا اان 92الضشاا  االما قيد أدلى اللااح  ضلسضد لللااع ضلغات ل ال ملياا)

 سض   دل  لسضد اللااع إلاى  ا دد ااائااع ال  اعياد ل اان اللااحي ين  ح مادان علاى
المااش   مةد    ك لس اليا اال   عالت ال  يا  مان المشاا ل ملياا   ا  ضيد ال  اعد

اساا ي اد مل جااات   اعيااد دان حمايااد مل جااات ال  اعااد الاطليااد جفاااف ا ملاال ال  ضااد ا 
(  6،إئا د إلى ا  فاع أسحا  الح ف دان دعل ح اام  . ماا  اا اائال مان جادال )

   اقئيد الاااح  محا ظاد ااساط الاى  2172( ا  فاع لسضد اللاع    عال 1اش ل)
 (، ا ااان لةااي  ( ل اال ماان االقئاايد ال اليااد )اللحماليااد، الحاا  ، ضااد   ،الةاااي  711)

( ا احا يادل 712قئاء ال ات مان لساضد اللااع أدلاى قلاي ع مان ضااق  االقئايد ضلغات )
على االس ق ا  اامل  ال   أةضحت ملطقد جاح  للحاااال اللا حاد مان محا ظاات ييا  

 المس ق   املياع م ل ضغداد اديالى لق ضيما الجغ ا   من محا ظد ااسط.
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 رلهت ادلستُصزيت نهذراسبث انؼزبيت وانذونيت

 

 (4شكم)
انُوع حسب اللضيت وانُواحي نسكبٌ زلبفظت واسظ انتوسيغ انُسبي نُسبت 

 (7997،2172ػبيي)

85

90

95

100

105

110

(نسبة النوع)1997 (نسبة النوع)2012

مركز الكزت واسط شيخ سعد قضاء الكوت مركز النعمانية األحرار قضاء النعمانية

مركز الحي الموفقية البشائر قضاء الحي مركز بدرة جصان قضاء بدرة

مركز الصويرة الزبيدية العزيزية تاج الدين)الحفرية( فضاء الصويرة المحافظة

 (6المةد  :جدال) 
 

 ال   ي  الحم د -2
إن محظال الساالا  االق ةااادد ااالج ماااع  للسا ان  حاادده لسااضد الساا ان  اا       

 ان ،  مح  اد ، ا لاا  أ مياد ا اء مح  اد ال   يا  الحما د للسا(24) ل  اد عم يد.
 اااات الحماا  للساا ان  ساااعدلا علااى مح  ااد عاادد ااطفااال  اا  ساان الد اسااد اعاادد 
الشااضا  اساان الخدمااد الحساا  يد اعاادد المساالين الااحين يح اااجان خاادمات محيلااد 
ا ااحل   ااتن  اااات الساان  لقاا  الئاااء علااى مح  ااد قااا  الحماال الم يساا    اا  الضلااد 

لاااد  ااا  ائاااك ا لفياااح خططياااا اال ااا   ؤخاااح ضلظااا  االع ضاااا  علااادما  لشااا ع الدا 
  (29)االق ةاديد.



 

 

 225 

  

 رلهت ادلستُصزيت نهذراسبث انؼزبيت وانذونيت

 

 
 ( 7جذول)

 7997َسب انفئبث انؼًزيت يٍ رلًوع سكبٌ زلبفظت واسظ حسب انُوع ػبيي)
 (2172و

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 (1المةد : ملحك )   
    

يمااد إلضاا ا  ع قااد القااا  ضااين الفاااات الحم يااد ميحااد الياا ل الساا ال  اساايلد 
، الاعياااع  المخ لفااد للساا ان، ا ااحل  يم اال اساايلد للح اال علااى لاااع المج مااك عم ياااع 

.ا مااا يل حااظ ماان (11)دالااد قاايل حاااالت االخاا  ل الساا ال  ا ت ي  ااا علااى ال اأيئاااع 
للفااد  7991(، أن قاعد  الي ل الس ال   ضدا ئيقد    عال 1( اش ل)1جدال )

الحم يااد )اقاال ماان ساالد( علااد الااح ا  ااإللااال  اال  تخااح ضال  ايااد الساا يك مااك  ياااد  
الحم  ،أن  حا اللاع مان ال   يا  الحما د للسا ان يحلا  أن الفااات الحم ياد الف ياد 

 الفئة العمري

7991 2172 

نسبة 
الذكور في 

 الفئة
 

نسبة اإلناث 
 في الفئة

 

نسبة الذكور 
 في الفئة

 

نسبة اإلناث 
 في الفئة

 

 ..79 ..79 1.. 9 اقل من سنة

7-9 7..4 7... 79 7... 

.-9 7..2 79.. 72.9 72.. 

71-79 72.1 72 77 71.4 

7.-79 72 77.. 9.9 9.7 

21-29 9.1 9.1 1.4 1.1 

2.-29 4.1 4.. 1.9 1.1 

.1-.9 ..4 1.7 ..1 1.7 

..-.9 2.9 ..9 ..2 ..7 

91-99 ..1 9.7 9 9.. 

9.-99 . ... 2.. . 

.1-.9 2.9 2.9 2.7 2.. 

..-.9 7.1 7.1 7.4 2.7 

11-19 7 7.. 7 7.2 

 76.7 76.7 1.2 1.1  ت    -61
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 رلهت ادلستُصزيت نهذراسبث انؼزبيت وانذونيت

 

( ساالد 71-1ماان المجماااع ال لاا  للساا ان ، الساايما ااعمااا )  شاا ل لسااضد عاليااد
 ا  اليا ل سا ان محا ظاد ااساط  عادل ال ظاال سالل الفااات ما يل حاظ اجااد ةافد 

 . 7991عال 
 (5شكم)

 2172و  7997اذلزو انسكبَي  نسكبٌ زلبفظت واسظ ػبيي 

 

  
 (.1المةد  جدال)

      

، إحا  2172 ظاد ااساط عاال ايل حظ حادال  غيا اع  ا  اليا ل السا ال  لمحا
 اات   ( ساالد لاادل -61ياجااد  غياا اع  اا  ال ا يااك للفاااات الحم يااد)اقل ماان ساالد( ا)

يم ان أن يحا ل إلاى ا  فااع  7991الح ا  ااإللال ضا  فاع لسضيا مقا لد مك عاال 
ا ا  د اساد  لسضد الاالدات االخفاض لسضد الا يات ا احا ماا يؤ اد ماا ح لا  سااضقاع.
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 رلهت ادلستُصزيت نهذراسبث انؼزبيت وانذونيت

 

اد  يقساال الساا ان إلااى    ااد  اااات عم يااد  ايسااد  اا  :  اااد ال   ياا  الحماا د عاا
ا  71سلد ( ،  ااد الشاضا  ام اساط  الحما  )  71 -ةغا  السن ) اقل من سلد

سالد اأ  ا .  إن ال   يا   61سلد ( ، ا اد  ضاا  السان الاحين  ضلاغ أعماا  ل  61
ساال الحماا د للساا ان يضاادأ ض ااا يحيل إلااى  اااات خماساايد أا عشاا يد ، ايم اان إن لق

س ان محا ظد ااسط إلى   ل مجماعات عم يد خ ل مد  الد اسد  ما  اا م ضاك 
 (17.)   الد اسات الديماي ا يد ا  

 ( 8جذول)
انتوسيغ انُسبي نهسكبٌ حبسب انفئبث انؼًزيت انثالثت يف زلبفظت واسظ حسب انُوع 

 (2172-7997) وانبيئت ويف انؼزاق ػبيي
 2172 7991 المؤشر

اقل من 
-سنة
79 

7.- 
19 
 سنة

1. 
سنة 
 فأكثر

غير 
 مبين

 المجموع
 % 

اقل من 
7. 
 سنة 

7.- 
19 
 سنة

1. 
سنة 
 فأكثر 

 المجموع 
% 

 711 2.1 9... 97.9 711 1,1 ... 7. 1..9 ذكور 

 711 7.. 1. 9.9. 711 1,1 9.2 2.9. 9..9 إناث

 711 7.. ..9. 1.1. 711 1.1 1.. 9... ..92 حضر

 711 ..2 ..2. .9 711 1.1 9.1 94.1 91.1 ريف

محافظة 
 واسط

99.. .7.1 ..4 1.1 711 91.1 .1.. 2.4 711 

 711 2.9 1.2. 9.9. 711 1.2 9.. 7.1. 99.4 العراق

، 7991المةد :جميا يد الح اك ، ا ا   ال خطيط، الجيا  الم   د لاحةااء ، ل اااذ ال حاداد الحاال للسا ان لحاال 
 . 2172يي  ملشا   اال قدي ات الس اليد لمحا ظد ااسط لحال ( ، ضيالات 27محا ظد ااسط ، جدال )

   

 سلد( 71- اد ةغا  السن)اقل من سلد -أ 
  ةااااف ضتليااااا  اااااد مساااا يل د أد إن أ  اد ااااا ال يحملااااان  اااا  مجاااااالت الحماااال     

االق ةاديد الا إن ضحض  ؤالء يما سان مخ لف ااعمال ال ن ضلسضد محداد   ئ ع 
ااات  ات ي ا ضحاامل  الااالدات االا ياات . شاي  اا قاال الااا د   ا  عن إليا مان أ  ا  الف

( إلااى أن لسااضد  ااحه الفاااد الحم يااد ماان الساا ان الحاا اك ضلغاات 6( اشاا ل)4الجاادال )
 7991%( عاال 11.1%( السضد مقا ضد ليا لسا ان محا ظاد ااساط شا لت )11.4)
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 رلهت ادلستُصزيت نهذراسبث انؼزبيت وانذونيت

 

ل %( لالاااااال ا ااااا  أدلاااااى ضمقااااادا  ئااااااي11.1%( للاااااح ا  مقاضااااال)11.1ضلساااااضد)
%( للحال لفسا  ، اقاد 11.4%( عن لسضد  حه الفاد لس ان الح اك الضالغد )1.1ضلغ)

%( 11.1لسا ان محا ظاد ااساط إلاى ) 2172الخفئت لسضد  اد ةغا  السان عاال 
 %( لالال 19.9%( للح ا  مقاضل)17.1ضلسضد)

%( 19.9لسا ان الحا اك الاى )2172اقد الخفئت لسضد  اد ةغا  السن عاال   
%(للاااح ا  مقاضااال 17.1%( ضلساااضد )11.1محا ظاااد المد اساااد الاااى )السااا ان ال

%( لالال، يل حظ أن لسضد  احه الفااد الحم ياد مان السا ان  ا  الملااطك 19.9)
%( إلاى 12.1(  ضحد أن مان )2172-7991الحئ يد قد الخفئت ضين عام  )

مااااك الخفائاااايا   اااا  الملاااااطك ال يفيااااد أيئااااا ماااان   %( علااااى ال اااااال ،11.6)
 .2172%( عال 11إلى ) 7991عال %( 16.1)

 (6شكم)
  2172- 7997انتوسيغ انُسبي نهسكبٌ حبسب انفئبث انؼًزيت انثالثت يف زلبفظت واسظ 

 (4المةد : جدال) 
 سلد( 61-71 اد الشضا  ام اسط  الحم ) - 

ا  مياا   ااحه الفاااد ماان ضاااق  الفاااات ااخاا ل ضتليااا الفاااد المل جااد االم اات      ياا اع      
(، ا  فحاات لساا   ااحه الفاااد 6( اشاا ل)4اليجاا   ،ا مااا يل حااظ ماان الجاادال ) ضحاماال

( حياااال  الاااات  شاااا ل لسااااضد 2172-7991لساااا ان محا ظااااد ااسااااط ضااااين عااااام  )
%(. 17.6، مقاضاال لسااضد مقا ضااد ليااا لساا ان الحاا اك ضلغاات )7991%( عااال 17.1)
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 %(لالاال، ا  فحات12.1%(مقاضال لساضد)17 ان لةي  ح ا  محا ظاد ااساط ملياا)
%( 11.2%( لسااا ان المحا ظاااد مقاضااال )16.1 ضلغااات ) 2172 اااحه اللسااا  عاااال 

%( علاااى 11% ، 11.9لسااا ان الحااا اك،  ماااا ا  فاااك لةاااي  الاااح ا  ااإللاااال إلاااى )
 7991%( عاال 11.9ال   ي ، أما    الملااطك الحئا يد  قاد ا  فحات اللساضد مان )

%( إلاااى 14.6%( ا ااا  الملااااطك ال يفياااد  قاااد ا  فحااات اللساااضد مااان )19.1إلاااى )
 ( .2172-7991%( ضين عام  )12.1)
  ت   ( -سلد 61 اد  ضا  السن ) -ج

اّ حد  حه الفاد من الفاات المس يل د ا   اقل الفاات الحم يد، امما يل حاظ مان      
الجدال االش ل الساضقين ، الا   ئا ع عان قلاد لساضد  احه الفااد الحم ياد إلاى مجمااع 

ق ين ،  تن  حه اللسضد قد الخفئات ضاسا م ا  ،  ضيلماا الس ان امقا لد ضالفا ين الساض
%( لالال ضسض  أطال أمد الحياا  علاد 1.2%( للح ا  مقاضل)1.1 الت  م ل لسضد)

% ( من مجماع س ان محا ظاد 1.4الم أ  مقا لد ضال جل اضلسضد إجماليد للمحا ظد )
%( 2.1د) لاقةات إلاى ضلساض 7991%( عاال  1.1ااسط اأدلى مليا لس ان الحا اك)

،ا ا  أيئاا  2172% ( ا  عاال 2.4%( لالاال ضلساضد إجمالياد)1.7للح ا  مقاضال)
% ( للحااال لفساا  . أمااا  اا  2.9مقا ضااد للسااض يا ماان مجماااع ساا ان الحاا اك الضالغااد)

-7991%( للماد )1.7%( إلاى )1.6الملاطك الحئ يد  قد الخفئت اللساضد مان )
%( إلااى 1.1شاا ل اائاال ماان )( . ا اا  الملاااطك ال يفيااد  لاقةاات اللسااضد ض2172

%( ايم اان أن يحا ل حلاا  إلاى أن اليجاا   ماان 2.2%( للماد  لفساايا ضفا ك ضلااغ)2.1)
الملاطك ال يفيد إلى الم ا ا  الحئا يد  ق ةا  علاى عما  محاين  اا الشاضا  ضالد جاد 

 ااساس.
 َسبت اإلػبنت

لساضد     ضط لساضد اإلعالاد ضال   يا  الحما د للسا ان ،  الضلاد الاحد   ياد  يا       
الس ان المل جين للسلك االخدمات أ ئل حاالع من اللاحياد االق ةااديد مان ضلاد  قال 
 ي   حه اللسضد احلا  ضا  ا اض  ساااد الظ اف االج ماعياد االديماي ا ياد ااخا ل 

ا  م ل لسضد اإلعالد احاد أاجا  الح قاد ضاين  ااات الحما  ال   اد   .(12)   الضلدين 
د الاااح   ، ا ظيااا  أ مياااد  اااحه اللساااضد مااان اجياااد اللظااا   ااا  المج ماااك ، الساااالف
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سلد(    المحال عليياا  61 -71االق ةاديد أا اإلل اجيد ، إح أن الفاد الحم يد )
 اا  اإلل اااج ا حماال أعضاااء الحماال ضمخ لااف قطاعا اا   اا  المج مااك ، اعلييااا  قااك 

لسان ) سالد ( ا ضاا  ا 71مسؤاليد إعالد الفا ين الضااقي ين ، ةاغا  السان ) دان 
اضلاء على حل   لسضد اإلعالاد  م ال مؤشا اع ميمااع لحجال القاال   سلد  ت    (. 61

الحاملااد االمل جااد  اا  المج مااك ،  مااا  شااي   اا  الاقاات لفساا  إلااى حجاال الفاااات 
الس اليد اال  اليد ال    ح مد على جياد يي  ا إلعال يا ، ال يجد لحل  ،  تن  احه 

 (11)حد ال   ي  الحم د للس ان    أد مج مك.اللسضد  ح مد    قيم يا على طضي
حيااال ضلغااات  ااا   ) (يل حاااظ ان  لاااا  ا جااااه لحاااا الخفااااض  اااحه لساااضد اإلعالاااد   

%( ا اااا   فاااااك لسااااضد اإلعالااااد  اااا  الحاااا اك 91) 7991محا ظااااد ااسااااط لحااااال 
%(ايحاد  حا اال  فاع    القئاء ال  فاع لسضد ةغا  السن االخفااض 91االضالغد)

ساان الحماال ممااا يحلاا   ياااد  الحاا ء الملقااى علااى  ا اال الساا ان  لسااضد الساا ان  اا 
الخفئات لساضد اإلعالاد  ا  محا ظاد ااساط  2172اللشطين أق ةاادياع ، ا ا  عاال 

%( ايحااد ساض  11%( ا   أعلى من لساضد اإلعالاد  ا  الحا اك الضالغاد )11إلى )
( إلااى 2172-7991الخفاااض  اا  لسااضد االعالااد  اا  محا ظااد ااسااط ضااين عااام )

إال   (سالد.61-71فاض لسضد ةغا  ا  ضا  السان اا  فااع لساضد  ااد الشاضا )الخ
أن ما يؤخح علاى لساضد اإلعالاد  احه ، إلياا ال  م ال اإلعالاد الحقيقاد للسا ان الياا 
 قال على أساس ديماي ا   ضحيل    حين أن ااقك الحمال يخاالف إلاى د جاد  ضيا   

 ات الحم يد للس ان . اا قال المش قد من ال قسيل الديماي ا   للفا
 

 ال   ي  االق ةادد -1
د اساااد ال   يااا  االق ةاااادد  سااايل مضاشااا    ااا   حدياااد حجااال القاااال الحاملاااد  ااا     

المساااا قضل اع ماااااداع علااااى ا جاااااه محاااادالت ال غياااا   اااا  لمااااا الساااا ان اخةااةاااايل 
. ا  م اال الخةااااص االق ةاااديد للساا ان ضمحاادل اللشاااط اق ةااادد إح (11)االج ماعيااد

ضتل  المجال الحد يما س  ي  الف د لشاط  االق ةادد أا  ما سا  المؤسساد أا يلح ف 
، ايل حاظ مان يشمل اللشيطين اق ةاديا الساا ان    سااااان الحمال)  ( ( 11)المش اع 
ضلااااغ  7991(  أن محاااادل اللشاااايطين اق ةاااااديا  اااا  محا ظااااد ااسااااط عااااال 1شاااا ل)
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%( ، اش ل الاح ا  ماليل  21.1غ)ا ا مقا   للمحدل الحال للح اك االضال  %(26.9)
%( مااان مجمااااع السااا ان الاااح ا  اللشااايطين اق ةااااديا  لسااا ان 44.6محااادل قاااد ه )

المحا ظااد، ا ااا أدلااى ماان محاادل الااح ا  اللشاايطين اق ةاااديا لمجماااع الحاا اك اللحااال 
اعلاااد  ةاااليف االشاااطد االق ةااااديد إلاااى قطاعاااات  ( 16)%(. 49.6لفسااا  الضاااالغ )

%(، ايليا  19.1ل قطااع الخادمات أعلاى لساضد عااملين شا لت)يل حظ اح ا )  ( ايسد
%(، أمااا قطاااع الةاالاعد  ااان لسااضد الحاااملين  ياا  ال 17.7قطاااع ال  اعااد ضلسااضد )

، اان سض  الخفاض لساضد الحااملين  ا  الةالاعد  (11). 7991%( عال9.2  حدل )
ااااااااااا  يحااااد إلاااى  اقاااف الحدياااد مااان المؤسساااات الةااالاعيد  تحاااد  داعيااااااااااات الحة

 2172ا ضلغ محادل السا ان اللشايطين اق ةااديا  ا  محا ظاد ااساط عاال االق ةادد.
%( ماان مجماااع الساا ان ال لاا  ضمقاضاال محاادل أعلااى ملاا  لمجماااع الحاا اك ضلااغ  17.6)
%( مااان مجمااااع 17.6%( ،  ااا  حاااين ا  فاااك  محااادل الاااح ا  ماااليل إلاااى ) 12.9)

ال لاا  ظاال أدلااى ماان محاادل  (14). الساا ان الااح ا  اللشاايطين اق ةاااديا  اا  المحا ظااد
اان  ااحا اال  فاااع  اا  %( للحااال لفساا . 11.6الااح ا  اللشاايطين  اا  الحاا اك االضااالغ )

إلى ال اسك    االشطد االق ةاديد االخدمات االج ماعياد،  محدل اللشيطين اق ةاديا
  ئ ع عن  ياد  من  ل    سن الحمل.

 ظاد ااساط  ا  قطااع الخادمات  ا  محا 2172أةضحت لساضد الحااملين  ا  عاال     
% ا 11.7%( ا ااا  أعلاااى مااان لساااضد الةااالاعد اال  اعاااد الضالغاااد )61.4 شااا ل )

ضحساا  ال   ياا ، لقااد اح اال قطاااع الخاادمات الم  ضااد ااالااى ي جااك إلااى  (19.)%(1.9
أ مي ااا ، اأ مياااد ماااا يقدمااا  مااان خااادمات  ضيااا   للسااا ان ملياااا ال جا ياااد االةاااحيد 

،  ئا ع عان ال يااد  الحاةالد  ا   اا ا  المااظفين  ا  اال حليميد االلقل االمااة ت
االشااطد الخدميااد  ا ااد، يقاضاال حلاا  ال اا دد الاائاال  اا  قطاااع ال  اعااد، ضسااض  قلااد 
المياااه ا ملاال ال  ضااد اماان  اال الخفاااض إل اجيااد اا ض ممااا أدل إلااى قلااد الماا داد 

اا   اي ا اا االق ةادد من ال  اعد، ادخال المل جات ال  اعيد من جميك الدال المج
لألسااك،  ل  حه عاامال جحلات أعاداداع  ضيا   مان الحااملين  ا  ال  اعاد يل قلاان إلاى 

 القطاعات ااخ ل االسيما قطاع الخدمات.  
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 (7شكم )
 يؼذل انُشبط اللتصبدي ويؼذل انبطبنت )%( نسكبٌ زلبفظت واسظ وانؼزاق  

 (2172، 7997ػبيي)

،  7991 خطاايط ، الجيااا  الم  اا د لاحةاااء ، ل ااااذ ال حااداد الحااال لحااال المةااد : جميا يااد الحاا اك ، ا ا   ال
( ا ، مسل االج ماع  ااالق ةادد لألس    ا  الحا اك، 14محا ظد ااسط ، ضيالات يي  ملشا  ،جدال )

 . 271(، ص 1-1. إحةاءات القال الحاملد ، جدال)2172عال 
 
مقاضال محادل أدلاى ملا  للحا اك  %(21.1اضلغ محدل الضطالد    ملطقد الد اساد)       

(،  ال الخفاض محادل الضطالاد  ا  1 ما اائال  ا  شا ل ) 7991%( عال 76.1ضلغ)
%( 21.1%( للاح ا  الساضد )71.2%( ضلسضد)71إلى ) 2172محا ظد ااسط عال 

%( للااح ا  السااضد 9.9%( ضلسااضد)77لالااال مقاضاال محاادل ضطالااد ضلااغ   اا  الحاا اك )
اان ا  فاااع محاادل الضطالااد  اا  المحا ظااد االحاا اك  (11)%( لالااال للحااال لفساا .22.6)

إلماا ي جاك إلاى عملياات ال سا يل اعاداد  ضيا   مان القااات المسالحد  7991   عاال 
اخاةااد ضحااد  ياااد  أعااداد القاااات المساالحد  اا  الحاا   مااك إياا ان اضحااد ال ياااء الحاا   

طاعاااات ا اااد ك  اااحه ااعاااداد ال ضيااا    ااا  سااااك الحمااال الااال   ااان  لالااا  القاااد   للق
االق ةااديد علاى اسا يحا   احه ااعاداد،  قااد ظيا  اخا  ل اائال ضاين عا ض اطلاا  

 (17)القال الحاملد.
 ال   ي  االج ماع  -1

ا شمل د اسد الخةااص االج ماعيد لس ان محا ظد ااسط االحد  مي ه عان أد      
 .مج مك آخ  ا  م ل  حه الخةااص    الحالد ال ااجيد اال حليل احجل ااس   
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معدل النشاط االقتصادي 1997
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 الحالد ال ااجيد -أ
 شمل الحالد المدليد ال ا يك اللسض  للس ان الحين  ل    سن ال ااج أد الاحين      

  يد اعما  ل عن سن ال اليد عش  مان الحما ، ا شامل أيئاا اإل ا اد الاحين لال يساضك 
لياال الاا ااج  اا  ااعمااا  ااخاا ل ااإل اا اد الم  اجااان االم  ملااان االمطلقااان، ايااؤ   

الحم د السضد اللاع  ت ي اع مضاش اع على لسضد الس ان  حه .  ما  اؤ   ااحااال  ال   ي 
االج ماعيد ااالق ةاديد     حديد ا اا جا يا  ي  داامد ال غي  اليسات  اض اد إط قاا 

 (12)ل يجد لظ اف المج مك االق ةاديد ااالج ماعيد.
 (9جذول  )

وجيت حملبفظت واسظ وانؼزاق نؼبيي انتوسيغ انُسبي نهذكور واإلَبث حسب احلبنت انش
7997 -2172 
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ادا علببج جمروريببة العببراق ة وزارة التخطببيط ة الجربباز المركببزي المصدر:حسبببت مببن قبببل الباحثببة اعتمبب
لمحافظة واسط  ولمجموع العراقة  14(ة ص .2ة جدول )7991لإلحصاءة نتائج تعداد سكان العراق عام 

 (..وملحق)
 

     
 
 
 
 



 

 

 234 

  

 رلهت ادلستُصزيت نهذراسبث انؼزبيت وانذونيت

 

 (8شكم)
انتوسيغ انُسبي نهذكور واإلَبث حسب احلبنت انشوجيت حملبفظت واسظ وانؼزاق نؼبيي 
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 (9المةد : جدال)

 
( ي ئاال للااا ان الحالااد ال ااجيااد لساا ان 4( اشاا ل )9اماان م حظااد الجاادال)  

محا ظد ااسط ي سل ضلفس الممي ات ال    الت علييا الحالاد ال ااجياد لسا ان الحا اك 
.  قد الخفئت لسضد الس ان يي  الم  اجاان  ا  المحا ظاد  2172ا 7991عام  

%( أد ضفااااا ك ضلاااااغ 19.4%( إلاااااى )11.1)( مااااان 2172-7991ضاااااين عامااااال )
%( 12.4%( ا الاات لسااضد اإللااال )12.2%(.  ا الاات لسااضد الااح ا  مااليل )1.1)

%( ماك الخفااض لساضد 11.6   حين الخفئت لسضد الاح ا  إلاى ) 7991   عال 
%( . ا  المقاضاال ا  فحاات لسااضد 16.2حيال اةاالت اللسااضد ) 2172اإللاال  اا  عااال 

%(لساا ان المحا ظااد ا الاات لسااضد 16.9) 7991 الساا ان الم  اجااان  ضلغاات عااال
%( للحاال لفسا ،  ا  حاين 11.2%( السضد أعلى لالاال ضلغات)16.6الح ا  مليل )

%( 11.1اح ضلغااات لساااض يل ) 2172ا  فحااات لساااضد السااا ان الم  اجاااان  ااا  عاااال 
%( 11.9%( الساضد اإللاال )11.9لس ان محا ظد ااسط ا ان لسضد الح ا  مليل )

    حه اللس  إلى جملد من الحاامل أ ميا  حسن االحاال المحيشيد ايفس  اال  فاع 
لساااضيا مماااا سااايل علاااى القااادال علاااى الااا ااج اان ضحاااض الاحااادات اإلدا ياااد الم الاااد 
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لمحا ظد ااسط   مي  ضالطاضك ال يف  االحشاا د  م ل الةااي   االحا  اضطضيحاد الحاال 
  ان حل  يساعد على ال ااج المض   للح ا  ااإللال.

( 2172ا 7991ما لساضد السا ان المطلقاين  ا  فحات لساض يل ضاين عاام  ) ا
%( على ال اال  ، ل يجد  قضال   ا   الطا ك ضةاا   ا ضا  مان 7.1%، 1.1اح ضلغت )

%( إلاى 1.1الساضك    المج ماك  ، ايل حاظ ا  فااع لساضد الاح ا  للماد  لفسايا مان)
ال المطلقات ال   ا  فحات %( ا ا   ك قليل مقا لد مك لسضد اإلل1.2%( ضلغ)1.6)

%( . اي جاااك حلااا  إلاااى أن 7.2%( ضفااا ك ضلاااغ)2.2إلاااى ) 7991%( عاااال 7مااان )
 الح ا  ي  اجان م   أخ ل ضلسضد ا ض  من اإللال .

%( ا الات 1.7) 7991أما لسضد الس ان الم ا ملين  ضلغات لساض يل  ا  عاال 
ضد %(  ااا  حااااين ضلغاااات  الخفئاااات لساااا9%( ااإللااااال )1.4لساااضد الااااح ا  مااااليل )

  فااع %( ل حسان الخادمات الةاحيد ،  ماا يل حاظ ا1.1) 2172الم  ملين  ا  عاال 
%( 1.1%( االخفاض لساضد اإللاال إلاى)1.9قليل    لسضد الح ا  مليل ال   ضلغت)

ايل حااظ  ااا ك ضاااين لسااضد الاااح ا  ااإللاااال لةااالل اإللاااال ا اااحا يحاااد إلاااى الحقاااااك 
الديماي ا يد ال اض د ا    اقك طال أمد الحيا  لالال أ    من الح ا   ئا  عان أن 

ما يؤدد إلى اةال الح ا  إلاى حالاد الشايخاخد الح ا  ي  اجان ضفا ك سن  ضي  م
االمااات قضاال إن  ةاال إلياا  اإللااال مااك  حاا ض الااح ا  إلااى إحاادال الحلااف ال اا  ماا ت 

 ا داعيا يا ضةا   ا ض  من اإللال.  2111ضالح اك ضةا   عامد عال 
( ي ئال للاا ان لساضد اإللاال  ا   ال 4( اشا ل )9اعلد ال جاع إلى الجادال )

 فحد اح ي ضاين للاا ا  فااع  لساضد اإللاال ييا  الم  اجاات  ا  عاال حالد  اجيد    م  
ا حا يحاد إلى  اجا  الما أ  لحاا ال حةايل الد اسا  ا اا  2172مقا لد ضحال  7991

محاا اف اح يسااا ل  اا   ااتخ  ساان الاا ااج للماا أ  ا ااحل  السااح  للضحاال عاان   اا ص 
عالد لفسيا.  اق ةاديد ا حليميد أ ئل ل تمين مس قضلين ااا

م  فحد ل ان  2172ا 7991لسضد اإللال الم  اجات  الت    عام    ما ان
%( مقا لااد ممااا 11.9اح ضلغاات لسااض ين ) 2172يل حااظ الخفاااض لضساا ين  اا  عااال 

 %(. ا حا ما يؤ د ااسضا  المح ا   ساضقاع . 17.9)7991 الت علي     عال
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ت  قاد ايل حظ أيئاا مان الجادال ا الشا ل السااضقين أن لساضد اإللاال المطلقاا
 اا   7991%( عااال 17.1( ضلغاات لسااض ين )2172- 7991ا  فحاات ضااين عااام  )
ا ااا   حااااد إلاااى أساااضا  اج ماعياااد م ااال  2172%( عاااال 14حاااين ا  فحااات إلاااى  )

اس ساايال عمليااد الطاا ك اأسااضا  اق ةاااديد م اال ا  فاااء اإللااال الحااام ت مادياااع ممااا 
ئاد ل إح ضلااغ محاادل يجحليان يياا  مئاط ات إلااى الحاايش ماك أ ااج يما سااان الحلااف 

(% 11.1( %مقاضل )11) 2177الحلف الجسدد ئد الم أ     محا ظد ااسط عال 
 ( 11)   الح اك.

إلاااااى  7991%( عاااااال 97.9 ماااااا الخفئااااات لساااااضد اإللاااااال الم ااااا م ت مااااان )
اي جاااك حلااا  إلاااى  حسااان الخااادمات الةاااحيد لساااضياع ا يااااد   2172%( عاااال 49.4)

 الاع  الةح  لدل الس ان . 
 د ال حليميد الحال -2
الحالد ال حليميد للس ان أ ميد  ضيا   لضياان ال فااات ضاين الاح ا  ااإللاال ا ائايل    

الف ص االق ةاديد امدل إم اليات المج مك ل س فاد  مليا ا حديد ا   عامال ال حلايل 
     ي  من مش  ت ااسا  . ا شامل ال حادادات السا اليد الخاةاد ضالحالاد ال حليمياد 

ين ضلغاااا ساان الحاشاا   اا الخامسااد عشاا   اات   ، ايالضاااع مااا   ااان  ااحه للساا ان الااح
الضيالات ما عد حس  الجلس االحم  االضياد حيل يسيل حساضيا للاح ا  ااإللاال  ال 

 (11)على حده اا قاع للفاات الحم يد المخ لفد.
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 (71جذول )
ظت واسظ فأكثز( حملبف -سُت  71انتوسيغ انُسبي نهسكبٌ حسب احلبنت انتؼهيًيت )
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: حسبت مبن قببل الباحثبة اعتمبادا علبج جمروريبة العبراق ة وزارة التخطبيط ة الجرباز المركبزي لإلحصباءة نتبائج المصدر
ونتائج مسب  شببكة  771( لمحافظة واسط  ولمجموع العراقة ص29ة جدول )7991تعداد سكان العراق عام 

رة فببي العببراق لعببام . والمسبب  االجتمبباعي واالقتصببادي  ل سبب29( ة ص  7-.جببدول ) 2177المعرفببة عببام 
 ة إحصاءات التعليم ة)بيانات غير منشورة() ملف اكتروني(. 2172
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امن م حظد الجدال لفس  ي ضاين للاا الخفااض محادل اامياد  الحاال للمحا ظاد 
(  ماا الخفاض محادل اامياد  ا  محا ظاد ااساط 2172-7991اللح اك ضاين عاام  )

االخفاض المحادل  7991%( عان عاال 1.2%( ضفا ك ضلاغ )11.7إلاى ) 2172عال 
ضساض  اال  ماال الم  اياد لادل ااسا  ض حلايل أضلااياا  2172%( عاال 21.1الحال إلى )

االحةاااال علاااى شاااياد   حليمياااد لغااا ض ال حياااين  ااا  داااااا  الدالاااد ل يجاااد ال حسااان 
الاائل    ال ا   الشي د االح س حل  على الخفاض لسض يا ضين الاح ا  ااإللاال ا 

اع لسضد ااميد لدل اإللال مقا لد ضالح ا  ا   ال يف مقا لد الحئ  اال يف مك ا  ف
 ضالحئ .  

( 71أما لسضد الس ان الحين  ل    مس ال دان االض داايد يل حاظ مان جادال)
%( ا الاات لسااضد الااح ا  مااليل 21.2ضلغاات ) 7991ان لسااض يل  اا  المحا ظااد عااال 

د الاااح ا   الااات %(  أد إن لساااض27.1%( إماااا اإللاااال  قاااد ضلغااات لساااض يل )21.1)
%(    الحئ  السضد أعلى مليا     ال يف 22.1أعلى من لسضد اإللال، اضلسضد )

 قد الخفئت  حه اللسا  ا اةالت لساضد الاح ا   2172%(  . اما    عال 21.1)
%( ا ا  76.4%( ا الات لساضد اإللاال  ا )76للفس المس ال ال حليم   احا إلاى )

%( ا إلااى 71.2ت  اا  الحئاا  إلااى )لسااضد م قا ضااد للساا  الااح ا  ا ااحل  الخفئاا
%(  اا  ال يااف  . ايحاااد سااض  حلاا  االلخفاااض إلااى ا  مااال   ياا  ماان الحااااال 27.1)

عن إ سال أاالد ل إلاى المادا س احلا  ل الاد شاحا  لادييل ضجادال الد اساد ااال  ماال 
 ضالحةال على الشياد  ال حليميد لغ ض ال حيين  ما ح  لا ساضقاع.

ةااالين علاااى شاااياد  االض دااياااد  قاااد  الااات  ااا  عاااال أماااا لساااضد السااا ان الحا 
%(  اا  المحا ظااد ، الجااد أن لسااضد الااح ا  مااليل ضلغاات للحااال لفساا  21.6)7991

%( 26.1%( اضلساا  ضلغاات)79.4%(  اا  حااين  الاات لسااضد اإللااال مااليل )21.6)
 قااد   2172%(. أمااا  اا  عااال 21.2 اا  الحئاا  اأدلااى مليااا  اا  ال يااف الضالغااد)

%( اقاد ضلغات 21.1الحاةلين على شياد  االض داايد اح ضلغت ) ا  فحت لسضد الس ان
%(. ا ااحل  ا  فاعيااا 27.1%( أمااا لسااضد اإللااال  الاات )21.1لسااضد الااح ا  مااليل )

%، 26.1ضلسااا  ضالغااات ) 7991 ااا  الحئااا  اال ياااف  عماااا  الااات عليااا   ااا  عاااال 
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دا س %(على ال اال . ايحاد  احا اال  فااع ضسا  ال اساك اضلااء الحدياد مان الما27.2
    المحا ظد. 

اقااد م اال الساا ان الحاةاالين علااى شااياد  الم اسااطد مااا لسااض   ماان ساا ان  
ا اااى أدلاااى مااان المحااادل الحاااال للحااا اك الضالغاااد  7991%(  ااا  عاااال1.1المحا ظاااد)

%( ا الاات لسااضد 1.1%( ااإللااال )9.1%( ، اقااد سااجل الااح ا  مااا لسااض   )9.2)
%( لسااا ان 1.1لساااضد )%( ا 71.4سااا ان الحئااا  الحاةااالين علاااى  اااحه الشاااياد )

ال يف لميل   ي  من ااس     ال يف إلى حل أضلاايل ل    الد اسد السيما ضحد  حليل 
القاا اء  اال  اضااد ااال جاااه لحااا الحماال  اا  ال  اعااد، ا قااد  اد المياال ل اا   الد اسااد إلااى 
الحمل  ا  المادن  ا  سالاات الحةاا  االق ةاادد ضحاد  ادل  الحاااد الماال  مان الحمال 

ضلغااات لساااضد السااا ان لمسااا ال ال حليمااا  لفسااا   2172  . أماااا  ااا  عاااال الح اااام
%( 71.1%( اا  فااك المحاادل الحاال للحاا اك إلااى )1.4%( ضا  فااع ضفاا ك ضلاغ )77.2)

%( ،إح يل حظ 4.6%( اضلغ لةي  اإللال ما لسض  )71.1،اقد ضلغت لسضد الح ا  )
 ايااد لاادل ساا ان ا ااحا لااا ذ عاان الاااع  الم  2172ا  فاااع لسااضد اإللااال  اا  عااال 

المحا ظد االسيما من خ ل  سل المجال إمال اإللال لل حلل ا حل  ا  فك لسضد سا ان 
%(  مااااا يل حاااااظ مااااان 1.1%( السااااضد سااااا ان ال يااااف إلاااااى )7131الحئاااا  إلاااااى)

 (.  71جدال)
أما لسضد الس ان محا ظاد ااساط الحاةالين علاى شاياد  اإلعدادياد  قاد ضلغات  

%( ا ا  أدلاى مان محادل الحا اك الضاالغ 6.1)7991لسض يل    محا ظاد ااساط عاال 
%( 1%( ااإللاااال )4.1%( للحاااال لفسااا ، ا اااان لةاااي  الاااح ا  ماااا لساااض   )1.7)

 2172%( لس ان ال ياف. أماا  ا  عاال 2.6%( السضد )9.2السضد س ان الحئ  )
%(.  ماا ا  فاك لةاي  السا ان الحاةالين علاى شاياد  1.1ا  فك محدل الحا اك إلاى )

%( ا اا  لسااضد م قا ضااد 6.1لمحا ظااد ا  فاعااا طفيفااا إلااى مااا لسااض  )اإلعداديااد  اا  ا
%( ا الت لساضد اإللاال 1.1،ا ان لةي  الح ا  ما لسض   ) 7991مقا لد مك عال 

%( 1.1%( اا  فحت لسضد س ان ال يف الحاةلين على شياد  اإلعداديد إلاى )1.4)
اةاال  اا  أعااداد %( لساا ان الحئاا  . ا ااحا يحاااد إلااى ال اسااك الح4.1مقاضاال لسااضد )

المدا س الميليد ااإلعداديد    محا ظد ااسط االسيما ان محا ظاد ااساط قاد شايدت 
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 اسحاع عم الياع ساعد على  اج  ا ج   عدد من الس ان الييا الس ق ا  ا اامل  .  ما 
أن  حا المس ال الحد يئل )الم اسطد ااإلعدادياد( يحاد ميماا جادا اياد ملطقاد الا  

 (11) لاسطى حات الةلد المضاش   ضمش اعات ال لميد.يا   الم  ات ا
%( 2.9( أن حملد شياد  الادضلال قاد م لااا لساضد )71ايل حظ من جدال )          

ا الات لساضد الاح ا   7991%( لسا ان محا ظاد ااساط عاال 2.1   الح اك السضد )
ضد %(    الحئ  السا1.1%( السضد)7.9%( ااإللال م لت لسضد قد  ا )2.9 ييا)

 ادت اللسااضد ل ةاال  2172%(  اا  ال يااف . امااا  اا  عااال 1.4أدلااى مليااا ضلغاات )
%( لساا ان محا ظااد ااسااط ، ا الاات لسااضد الااح ا   ييااا 6.1%(  اا  الحاا اك ا)1.1)
%( 2.7%( ا)9.4%(. ا اااحل  ا  فحااات  ااا  الحئااا  إلاااى )1.1%( ااإللاااال )4.1)

  لماا شايد   المحا ظاد لس ان ال يف ، ايح ل حل  اال  فاع     حا المس ال ال حليما
   (16)من ا  مال  من حيل   ل الحديد من المحا د.

اقااد م اال حملااد شااياد  الض ااالا ياس االشاايادات الحليااا لسااضد قليلااد ماان لسااضد 
%(  ا  الحا اك  ا  عاال 1.1%( مقاضل )7.4الس ان    المحا ظد إح ضلغت لسض يل )

لاااال  قاااد  الااات %( أماااا اإل 2.6ا الااات لساااضد الاااح ا   ااا  محا ظاااد ااساااط ) 7991
%( مقاضال لساضد أدلاى  ا  ال ياف 2.4%( السضد سا ان الحئا  ضلغات)7.7لسض يل )

%( .    حين ا  فحت لسضد الس ان الحاةلين علاى الشايادات الحلياا 1.6 ةل إلى )
%( لساا ان محا ظااد 1%(  اا  الحاا اك االااى )1.6إلااى مااا لسااض  ) 2172 اا  عااال 

%( 2.1( ااإللاال ضلغات لساض يا )%1.7ااسط، لةي  الاح ا  مان  احه اللساضد  ا )
%( ضيلماااا 6.1ا  فحااات لساااضد الحاةااالين علاااى الشااايادات الحلياااا  ااا  الحئااا  إلاااى )

%( . اضةاا   عاماد مان الم اقاك أن   ياد  احه لساضد 1.1الخفئت    ال ياف إلاى )
الحاةلين على الشيادات الحليا ضحدما   حت ال  ي  من ال ليات ا ا ل الد اساات الحلياا 

ا دياد عدد الط   المقضالين  ييا ا احل   ا ل أضااا  الد اساات المسااايد    ااقسال ا 
      ي  من  ليات إل    ئمليا الجامحات الح اميد الح اقيد  .

ممااا سااضك لساا ل ذ   اجااك لسااضد المساا ال ال حليماا  دان االض داايااد  مقاضاال  
د ااساط للماد  ا  فاع لس  الس ان للمس ايات ال حليميد اض داايد  تعلى لس ان محا ظ

(7991- 2172.) 
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 رلهت ادلستُصزيت نهذراسبث انؼزبيت وانذونيت

 

 حجل ااس   :-1
يقةااد ضاا  عاادد أ اا اد ااساا   علااى أساااس ااساا   المساا قلد ال اا   حيااا  حاات   

سقف ااحد،  ااضلاء الم  اجان ي الاان أسا   جدياد ، اااسا   ال ا  ي اان عما  اال 
ا  ييااا قااد  جاااا  ساان اإللجااا   اا  ااساا   الم  ملااد أمااا ااساا   ال اا    ااان اال  يياا

ما الت ضإم اليا الحمل ااإللجا ، أد ضمحلاى آخا  ضإم الياا إئاا د أ ا اد جادد لألسا  ، 
. أماا حجال ااسا    ياا عادد أ  اد اا ، اي ات   حجال ااسا   (11) سمى ااس   المف احد

ضحد  عاامل من أ مياا الحاامال االق ةااديد إح   ات   ااسا   ضالحاامال االق ةااديد  اإحا 
اديد م  ديد  ؤدد إلى لقص    المسا ن امن  ال ا  فااع حجال  الت ااائاع االق ة

ااساا   االح ااس ةااحيل. ا ااحل   ااؤ   الخةاااضد  اات ي اع  ضياا ال  اا  حجاال ااساا   إح إن 
ا  فاع الخةاضد ياؤدد ضادا ه إلاى ا  فااع  ا  م اساط حجال ااسا  ،  ئا  عان  ات ي  

ح لد ا  اين اس  ةغي   ااائاع االج ماعيد السااد  ال     م ل ض يضد الس ان    ال
يضقااى الم  اجااان مااك حايياال  مااا  اا  الملاااطك  اح الحجاال أا علااى الح ااس ماان حلاا 

ح  حد ا مةد  قاا   ا  اال يفيد ال    حد ااس   ال ضي      المي   االةفد الغالضد ليا 
 (  9( اش ل)77. من الجدال )(14)المج مك

 (77جذول )
 2172 – 7997أللضيه زلبفظت واسظ انتوسيغ انُسبي دلؼذل  حجى األسزة يف ا

 2172 7991 االقضية

 1 1.9 الكوت

 1.1 4.9 النعمانية

 4.1 4.4 الحي

 1.4 1.1 بدرة

 1.9 4.9 الصويرة

 1.1 4.9 معدل المحافظة

 1 ..1 حضر

 ..4 9.1 ريف

 1.1 1.1 العراق

( 6-7، جاادال)2172 اك لحااال ( ا ل ااااذ المساال االج ماااع  ااالق ةااادد  لألساا    اا  الحاا6المةااد : ملحااك )
 مؤش ات ديماي ا يد ،)ضيالات يي  ملشا  () ملف ا   ال (. 
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 رلهت ادلستُصزيت نهذراسبث انؼزبيت وانذونيت

 

 (9شكم )
 2172 – 7997انتوسيغ انُسبي دلؼذل  حجى األسزة يف األلضيه زلبفظت واسظ  

 (4المةد :جدال)
 

( 1.1(  ا د مقاضال )4.1يل حظ ان محدل حجل ااس      محا ظد ااساط ضلاغ )
للحال لفس  اي ضين من لفس الجادال ا  فااع محادالت حجاال ااسا   ا    د    الح اك 

االقئيد ال     سل ضطاضك  يف  م ال الةااي   الحا  االلحمالياد اال ا   الات محادال يا 
(  اا د ضسااض  الخفاااض ساان الاا ااج الااحد يحااد ماان  4.1،  4.4، 4.9علااى ال اااال  )

االحاادات إلاى  يااد  حجال  الخةااص ال   ي مي  ضيا س ان ال يف حيل  دعا ال قاليد
ااس   للحةال على م الد اج ماعيد ااق ةاديد  ما يحد حجل ااسا   ال ضيا   خاةايد 
م  مد لل ااج ضت    من ااحد  ضاع ضا  ا طضيحد السا ن  اا ااسا   المم اد  أا ااسا   
الم جمحد ال   قد  جمك أ    من لاا    م ال ضات    مان  اجاد  اماا يؤ اد حلا  ا  فااع 

 .7991(   د عال 1.1(   د مقاضل)9.1حدل ااس      ال يف الحد ضلغ)م
 ااحل   ااان الخفاااض المساا ال ال حليماا   اا  ال يااف اا  فاااع لسااضد ااميااد ليااا اا اا  
الاائل     ياد  اإللجا  اا  فاع محدالت حجل ااس  على ع س الملاطك الحئ يد 

ساات إلاى اجااد ع قاد ع سايد ال     سل ااس   يياا ضةاغ  ا ا لظيمياا ا شاي  الد ا
ضاااين مسااا ال ال حلااايل امحااادالت اإللجاااا  حيااال يساااا ل  ااا   قليااال الخةااااضد ضشااا ل 

.ا حا من خ ل محدالت حجاال ااسا   ا  قئااا  ضاد   ا ال اات ضمحادالت  (19)مضاش 
(  اا د  ال اا   حااد ماان أدلااى المحاادالت  اا  حجاال ااساا    اا  محا ظااد 1.9، 1.6ضلغاات)

 .  7991ااسط عال 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

نعمانيةالكوت محافظةريفحضرالصويرةبدرةالحيال

واسط

العراق

معدل األسرة

1997

معدل األسرة

2012
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 رلهت ادلستُصزيت نهذراسبث انؼزبيت وانذونيت

 

 حااظ ماان الجاادال االشاا ل الساااضقين الخفاااض محاادل ااساا    اا  المحا ظااد عااال يل     
(  اا د ضساا  6.1(  اا د مااك الخفاااض  ااحا المحاادل  اا  الحاا اك إلااى )1.6إلااى ) 2172

 قضاال   اا   ااساا   الةااغي   مااك ا  فاااع المساا ال ال حليماا  ، االحالااد لفساايا  اا  حجاال 
مقاضاال محاادل أدلااى ملاا   اا   (  اا د4.1ااساا    اا  ال يااف ال اا  الخفااض محاادليا إلااى )

(  اا د ،أعلااى محاادالت حجااال ااساا   اا  محا ظااد ااسااط عااال 1الحئاا  اةاال إلااى )
  م اال  اا  االقئاايد لفساايا مااك اخاا  ف  اا  ال   ياا  ا اا  الحاا  االةاااي   ا  2172

(  لألسضا  الماح ا    1.1،  1.9، 4.6اللحماليد اال   ضلغت محدال يا على ال اال  )
ت حجاال ااسا   ا  قئااا  ضاد    اال اات  أدلاى المحادالت  ا  ساضقاع ماك ضقااء محادال

(  ا د  عاال 1،  6.4إلاى ) 7991حجل ااس      محا ظد اال   الخفئت عان عاال 
2172 . 
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 رلهت ادلستُصزيت نهذراسبث انؼزبيت وانذونيت

 

 اخلبمتت:
 -اض  ت  ييا الل ااذ اآل يد:

ا ا   7991( لسمد     حداد عال 141671ضلغ عدد س ان محا ظد ااسط ) .7
  7211911 )ن الحا اك ، ا اةال إلاى)مجمااع سا ا %( مان1.6ضحل   ش ل)

مجماااع ساا ان الحاا اك أيئااا ،  %( ماان1.6ا شاا ل) 2172لساامد  اا  عااال 
%( ا اااا أدلاااى مااان محااادل لماااا السااا ال  للحااا اك الاااحد 2اضمحااادل لماااا ضلاااغ )

 %( للحال لفس .1يسااد)
-7991ا  فاااع لسااضد ال  ا ااد الحامااد  اا   اال اقئاايد محا ظااد ااسااط للمااد  ) .2

 7991اللساااا  س ااااجلت  اااا  قئاااااء الحاااا  عااااال ( ، الجااااد أن أعلااااى 2172
%(، اأدلااى 96.1ضلسااضد) 2172%( ا اا  قئاااء الةاااي    عااال 61.7ضلسااضد)

% ، 1.7( ضلسا  )2172ا7991ال  ا ات قد سلجلت    قئااء ضاد   لحاام  )
 %( على ال اال . 1.1

( لس ان محا ظد ااساط 2172-7991اجاد  ضاين    ال ا يك الضيا  للمد  ) .1
الحئاا  مقاضاال الخفاااض ساا ان ال يااف  اا  محا ظااد ااسااط  ا  فااك محاادل ساا ان

 (.2172-7991للمد  )
( ا  فاعاا طفيفاا 2172-7991ا  فك محدل المااليد    محا ظد ااسط للمد  ) .1

،  2172(  اا  اإللااف عااال 11.6إلااى ) 7991(  اا  اإللااف عااال 11.2ماان )
الااى  2116(  اا  االااف عااال  9الخفئاات محاادل الا يااات  اا  المحا ظااد ماان)

 ماااا الخفاااض محااادل الا ياااات ااطفاااال دان   2177(  ااا  االاااف عاااال 1.2)
( 29.1إلااى  11( ماان )2177-2116الخامسااد  اا  محا ظااد ااسااط للمااد  )

( االد  حيااد ا ااحل  الخفااض محاادل الا يااات ااطفااال ال ئااك  اا  7111ل اال )
 ( االد  حيد.7111( ل ل )26.2إلى  11ملطقد الد اسد للمد  لفسيا من )

 2172إلااى عااال  2116جاا ين إلااى محا ظااد ااسااط ملااح عااال ا  فااك عاادد المي .1
%( ماان ساا ان المحا ظااد 61.6مياااج  اضلسااضد ) 11171حياال ضلااغ عاادد ل 

 .ضسض  عمليات ال يجي  الااسحد ال   عمت محا ظات   ي  
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 رلهت ادلستُصزيت نهذراسبث انؼزبيت وانذونيت

 

( 711إلااى ) 7991( عااال 94ا  فحاات لسااضد اللاااع  اا  محا ظااد ااسااط ماان ) .6
السان ماك ا  فااع لساضد  ااد ،  ماا الخفئات لساضد ةاغا  ا  ضاا   2172عال 

( أدىت إلى الخفاض لسضد اللااع 2172 -7991(سلد للمد )61-71الشضا )
 %( ضال  اضك.11%( إلى )91   محا ظد ااسط من )

 7991الخفض محدل الس ان يي  الم  اجين    محا ظد ااساط ضاين عاام  ) .1
%( علاااى ال ااااال  مقاضااال ا  فااااع لساااضد 1934%( إلاااى)11.1( مااان )2172ا

، 2172%( عاال 11.1الاى ) 7991%( عاال 16.9ن الم ا اجين مان )الس ا
 7991%( ضااااين عااااام  )7.1%( إلاااى )1.1ا  فحااات لسااااضد المطلقاااين ماااان )

(  ما ا  فحت لساضد المطلقاات ضلساضد ا ضا  مان الاح ا  للماد  لفسايا ، 2172ا
إلااى  7991%( عااال 1.7الخفئاات لساا  الم اا ملين  اا  محا ظااد ااسااط ماان )

 .2172%( عال 1.1)
ا  7991حساان المساا ايات ال حليميااد لساا ان محا ظااد ااسااط ضااين عااام  )   .4

( 11.7%( إلااى )11.1( حياال   اجحاات لسااضد ااميااد ضااين الساا ان ماان)2172
  اجااك لسااضد الساا ان دان االض داايااد مقاضاال ا  فاااع لساا   ئاا ع عاان  ضال   ياا 

 (.  2172 -7991الس ان للمس ايات ال حليميد اض داايد  تعلى للمد  )
ا  7991الخفاااض محااادل حجااال ااسااا    ااا  محا ظاااد ااساااط ضاااين عاااام  )     -9 

(  ا د ضال   يا  ، اي  فاك محادل حجال ااسا   1.6(   د إلى )4.1( من )2172
 اا  ال يااف مقا لااد ضمحاادل حجاال ااساا    اا  الحئاا  ، مااك الخفائاايما عااام  

%(  ا  7.1%(  ا  الحئا  اضفا ك ضلاغ)1.1( ضف ك ضلاغ )2172ا  7991)
 اسط . يف محا ظد ا 
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 رلهت ادلستُصزيت نهذراسبث انؼزبيت وانذونيت

 

 ادلالحك
 

 (7يهحك )
 (2172و 7997ػذد سكبٌ)َسًت( يف ألضيه و َواحي زلبفظت واسظ ػبيي )

 
 
 

عدد السكان عام  الناحية  القضاء
7991 

عدد السكان 
 2172عام 

 المساحة

 2.91 99424. 774..2 المركز الكوت

 7497 9.441 .2419 واسط

 .11 11991 2.171 شيخ سعد

 799. 941212 241.27 المجموع

 991 7199.1 ..179 المركز النعمانية

 7711 7927. 47..9 األحرار

 2771 414..7 1...71 المجموع

 979 41297 1419. المركز الحي

 .714 94124 1.9.. الموفقية

 ...... .9.7. 21179 البشائر

 7999 7191.2 721272 المجموع

 7199 7.111 1.71 المركز بدرة

 74.1 772.4 49.7 جصان

 1.1. 21294 71917 المجموع

 .7.9 7149.1 4..711 المركز الصويرة

 9.2 1971. 21191 الزبيدية

 2722 7717.7 11242 العزيزية

تاج 
 الدين)الحفرية(

9.791 
 

12921 .9. 

 9299 914929 2.9149 المجموع

مجموع 
 المحافظة

 محافظة واسط
14.179 72919.9 717.. 

جمرورية العراقة وزارة التخطيطة الجراز المركزي لإلحصاءة نتائج تعداد عبام  المصدر:
و المجموعبببة  2172( محافظبببة واسبببط واإلسبببقاطات السبببكانية لعبببام 22جبببدول) 7991

 (7/.ة  جدول ).2172/217اإلحصائية السنوية االكترونية لعام 
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 رلهت ادلستُصزيت نهذراسبث انؼزبيت وانذونيت

 

 
 (2يهحك )

 2172و  7997بيئت نؼبيي توسيغ انؼذدي نسكبٌ زلبفظت واسظ حسب اللضيت وان

 األقضية

7991 2172 

 المجموع  ريف  حضر  المجموع  ريف  حضر 

 941217 777974 .1414. 241.27 19719 1...27 الكوت

 414..7 4.4.9 12199 1...71 19711 972.1 النعمانية

 ..7191 11911 92111 721272 9...1 .141. الحي

 21299 .79.7 77949 71917 .919 1174 بدرة

 914929 .2.229 711147 2.9149 49...7 94.11 الصويرة

مجموع 
 المحافظة

971114 .119.1 14.179 1227.4 .74111 72919.. 

 العراق
7.119194 1911791 22191299 2.119171 

 
71.242.7 .9211294 

 

د الحاااال للسااا ان لحاااال   المةاااد : جميا ياااد الحااا اك ، ا ا   ال خطااايط ، الجياااا  الم  ااا د لاحةااااء، ل اااااذ ال حااادا
االمجماعااد   2172( اال قاادي ات الساا اليد لمحا ظااد ااسااط لحااال 27، محا ظااد ااسااط ، جاادال )7991

 (.2/1جدال ) 2177/2172اإلحةاايد االل   اليد لحال 
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 رلهت ادلستُصزيت نهذراسبث انؼزبيت وانذونيت

 

 (1ملحك )
ال ا يك الحددد للس ان حس  اللاع    ااقئي  ا لااح  محا ظد ااسط لحام  

7991 – 2172 
 2172 7991 لوحدات اإلداريةا

 المجموع إناث ذكور النواحي األقضيه
نسبة 
 النوع

 المجموع إناث ذكور
نسبة 
 النوع

 الكوت

 717 99421. 1..794 217291 94 774..2 .77411 .771.9 المركز

 719 9.441 9..27 22.91 99 .2419 ..794 7.9.4 واسط

 719 1991. 71929 74.12 94 2.171 .7799 .7711 شيخ سعد

 712 941212 2.1944 292279 94 241.27 ....79 797911 المجموع

 النعمانية

 .71 7199.1 7..7. 2911. 91 ..179 7.91. 4..1. المركز

 719 7927. 2.7.9 21242 99 47..9 1..22 .2712 األحرار

 .71 414..7 11191 19744 91 1...71 ..1.. .7.4. المجموع

 الحي

 717 41297 99..9 9.992 99 1419. 29111 24191 المركز

 719 94124 1...2 29914 92 1.9.. 74.99 ..717 الموفقية

 .71 .9.7. 71121 71.41 92 21179 .7.49 72179 البشائر

 .71 7191.2 .4.12 41111 .9 721272 12217 19.7. المجموع

 بدرة

 .71 7.111 .197 .119 712 1.71 171. 411. المركز

 719 772.4 27.. 171. 711 49.7 9917 9941 جصان

 .71 21294 729.1 12..7 717 71917 4747 4241 المجموع

 الصويرة

 .71 7149.1 4.129 4.914 91 4..711 9941. 114.. المركز

 719 1971. .2991 2.9.1 94 11242 4.71. .111. الزبيدية

 .71 7717.7 1721. .912. 91 21191 7.129 .1..7 العزيزية

تاج 
 الدين)الحفرية(

27914 27119 9.791 99 .1171 ..971 12921 71. 

 .71 914929 9.1.1 91191 94 2.9149 724911 72.149 مجموع

 .71 72919.9 172214 1241.1 91 14.179 947.1. 4.919. مجموع المحافظة

ة محافظبة  7991صباءة نتبائج التعبداد العبام للسبكان لعبام المصدر: جمرورية العبراق ة وزارة التخطبيط ة الجرباز المركبزي لإلح
 2172بيانات غير منشورة.وتقديرات السكان لعام  22واسط ة جدول 
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 رلهت ادلستُصزيت نهذراسبث انؼزبيت وانذونيت

 

 (4يهحك )
 2172و  7997انتوسيغ انؼذدي نهسكبٌ حسب فئبث انؼًز واجلُس يف زلبفظت واسظ 

 2172 7991 فئات العمرية

 مجموع إناث ذكور مجموع إناث ذكور

 .71492 41.14 .97.9 11.2. 79141 .7.21 اقل من سنة

7-9 ...11 .24.. 711279 4421. 47112 7111.9 

.-9 .491. .114. 77.944 41499 1..191 7...991 

71-79 99114 91417 919.9 19214 11191 7...19 

7.-79 91..9 9.7.. 97999 .9.2. ..19. 779911 

21-29 .1.92 .4471 117.4 99211 91.99 9.171 

2.-29 ..991 ..2.1 11111 91.14 97129 47.92 

.1-.9 22991 29711 91119 ..244 71271 12.19 

..-.9 77711 7.91. 21192 .211. .7.41 19.9. 

91-99 7972. 71.79 .1992 29419 21919 .721. 

9.-99 77121 7.419 2.999 7.9.9 74799 .97.. 

.1-.9 9217 9..1 74421 729.4 79994 21.41 

..-.9 1191 1111 7.191 77.14 72141 291.9 

11-19 .421 .1.1 44.1 12.. 1.14 7.122 

 211.79 94912 7174.1 29.99 .7119 724.1 فأكثر -.1

  1.. 219 7.2 غير مبين

 ..72919 172219 1241.1 14.179 947.1. 4.919. المجموع

المجموع  بدون 
 غير مبين

.4..72 .91991 14.2.4  

المةااد : جميا يااد الحاا اك ، ا ا   ال خطاايط ، الجيااا  الم  اا د لاحةاااء، ل ااااذ ال حااداد الحااال لساا ان محا ظااد ااسااط لحااال 
 2172( ، ضيالات يي  ملشا  . اال قدي ات الس اليد لمحا ظد ااسط لحال 27، جدال ) 7991

 (5يهحك )
 2172و  7997ػبيي  توسيغ انؼذدي نسكبٌ زلبفظت واسظ احلبنت انشواجيت وانُوع

 2172 7991 الحالة الزوجية

 المجموع  إناث ذكور المجموع  إناث ذكور

 2.771. 7.7119 .71219 2.24.1 714949 729.94 لم يتزوج

 992779 ..2299 271747 2.1119 779111 7719.2 متزوج

 4..77 9121 4..2 .21. 2244 971 مطلق

 191.. 2799. 1.2. 29919 229.1 2122 أرمل

 .472.4 971717 9.979. 9971.1 77...2 2.4279 المجموع الكلي

، جاادال 7991المةااد : جميا يااد الحاا اك ، ا ا   ال خطاايط ، الجيااا  الم  اا د لاحةاااء، ل ااااذ  حااداد ساا ان الحاا اك عااال 
حاال لمحا ظد ااساط  المجمااع الحا اك، ص االمسال االج مااع  ااالق ةاادد  لألسا    ا  الحا اك ل 14(، ص 21)

 (،)ضيالات يي  ملشا  (. 1-7لمحا ظد ااسط، إحةاءات الديماي ا يد جدال) 2172
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 (6يهحك )
 (.7997انتوسيغ انؼذدي نألسز وانسكبٌ يف الضيت زلبفظت واسظ حسب انبيئت ػبو )

 مجموع ريف حضر االقضية

عدد 
 السكان

عدد 
 األسر

عدد 
 السكان

عدد 
 األسر

عدد 
 السكان

عدد 
 األسر

 1.4.. 24.199 1141 .1741 24117 277149 الكوت

 72249 71.991 2..1 12492 1.2. 97194 النعمانية

 14..7 7792.1 1299 12191 1.29 1119. الحي

 2721 71797 7771 9992 7171 1199 بدرة

 24249 2.7792 47..7 911..7 72114 91122 الصويرة

 921.1 119224 1741. 11.11. 94.1. 97.412 المجموع

ةد : من عمل الضاح د ضاالع ماد على ل ااذ ضيالات جميا يد الح اك ، ا ا   ال خطيط، الجيا  الم   د الم
 (.2ضيالات جدال ) 7991لاحةاء، ل ااذ  حداد عال 
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Wasit Governorate   ، population   ، Characteristics 

Lamia Ahmed Muhsan .M Dr. 
 

Abstract 
      This search tackled the theme of population's 

Characteristics for Wasit Governorate for the Period 
(7991 - 2172) which is regarded as one of the important 
topics (hat attract the attention of specialists such as 
geographic and demographic. We tackled through our 
study all that is concerned with population such as 
demographic distribution and their growth and their  age 
and gender and economic makeup and social makeup 
and volume rate of family for Wasit Governorate's 
population of the within the municipal limits of Wasit 
Governorate in year 7991. The trends of the study were 
confined to the census of years 7991 and 2172 ,   and 
too   The aim of the study is to depict the spatial 
variation of the population structure of Wasit 
Governorate for the period from 7991 to 2172 as well as 
the most important factors affecting this variation. 
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 رلهت ادلستُصزيت نهذراسبث انؼزبيت وانذونيت

 

 اذلوايش
 ( اا  749حساا  الم سااال الجميااا د الماا قل ) 2111( لقااد اساا حدل قئاااء الح ي يااد  اا  عااال

المضلااغ ضاااام  اإلدا د  27/9/2111( اا  919المضلااغ ضاااام  الااا ا د  قاال ) 2111/ 71/9
ضحد أن  ان لاحيد  اضحد لقئاء الةااي   ا احل    2/71/2111(   1441ضالمحا ظد الم قل)

 .7991اس حد ت لاحيد الضشاا  ال اضحد لقئاء الح  عال 
  7991 اجك جميا يد الح اك ، ا ا   ال خطيط ، الجيا  الم   د لاحةاء ، ل ااذ  حداد عال  (7

 . 7( ، ص7الخاص ضمحا ظد ااسط ، جدال)
،  7916، ملشا  المحاا ف ، اإلسا لد يد، 1الس ان، ط يس د عضد ال  اك الجا  د، الجغ ا يد (2

 .161ص 
جميا يااد الحاا اك، ا ا   ال خطاايط اال حاااان اإللماااا ، الجيااا  الم  اا د لاحةاااء ا  لالاجيااا ( 1

 .7/7، جدال2177/2172المحلامات، المجماعد اإلحةاايد السلايد )االل   اليد(، 
، 7961، 7911، 7911الحامد للس ان للسلاات م حظد :اإلحةاايات من ل ااذ ال حدادات     

7911 ،7941 ،7991. 
لطيااف  اشاال  اا ا  الطاااا ، خةااااص الساا ان  اا  محا ظااد ااسااط،  سااالد ماجساا ي  )يياا   (1

 .14ص  ،7949ملشا  ( ،  ليد ال  ضيد ، جامحد الضة   ، 
، 7941، ، دا  المح  ااد ، ضغااداد 7عضااد الحسااين  يلاا  ، اآخاا ان ، اإلحةاااء الساا ال  ، ط (1

 .711ص
،  2172( جميا ياااد الحااا اك ، ا ا   اليجااا   االميجااا ين ،  ق يااا  اللاااا حين  ااا  الحااا اك عاااال  6

 .71، ص  2171
  ) :ي ل اس خ اج الد جد المحيا يد  ضالمحادلد اآل يد 

 سَ _  –__س د=                                                            
 ع                                                                       

حيل  إن د = الد جد المحيا يد   ، ا س = أد قيمد من قيل الم غي   ، سَ  = الاسط 
الحساض  لقيل الم غي   ، ع = االلح اف المحيا د   اجك محمد عضد ال  اك الضطيح  اآخ ان ، 

 .11، ص7919اإلحةاء الجغ ا   ، مطضحد جامحد ضغداد ، 
، 7949  ح  محمد أضا عيالد ، جغ ا يد الس ان ، دا  المح  د الجامحيد ،اإلس لد يد ،   (1

 . 11ص 



 

 

 253 

  

 رلهت ادلستُصزيت نهذراسبث انؼزبيت وانذونيت

 

حساين  اا يل الساااعدد ، ال حلياال الم ااال  لليجاا   القسا يد الاا ااد  إلااى مديلااد ال ااات ، مجلااد ( 4
 ليااااااااااد ال  ضيااااااااااد جامحااااااااااد ااسااااااااااط ،  ضحاااااااااال أ اااااااااااديم  ملشااااااااااا  علااااااااااى الماقااااااااااك 

   www.ABBYY.comال   ال 
( حسااين عااحا  عطشااان الجضااا د ، ال حلياال الم ااال  ا اا  ال حلاايل  اا  الخةاااضد الساا اليد  اا  9

، أط احااد د  ااا اه )يياا  ملشااا  ( ،  ليااد  2111-7941محا ظااات الفاا ات اااسااط للمااد  
 .7، ص2111اآلدا  ، جامحد القادسيد، 

ياا  الم  ا د لاحةااء ا  للاجياا جميا ياد الحا اك، ا ا   ال خطايط اال حااان االلمااا ، الج) 71
، 2171المحلامااات ، ال ق ياا  ال م   يااد اإلدا يااد ل قااديل الخاادمات  اا  محا ظااات الحاا اك عااال 

 .16، ص 2177
، 2112، دا  الح يد للطضاعد االلش ، ضغداد ،7عضاس  ائل السحدد، جغ ا يد الس ان، ج  (77

 .147ص 
ك ا طا  ا ، القا    ، محياد الضحاال االد اساات عضد ال  اك عضاس حسين ، لشت  مدن الح ا (72

 . 11، ص  7911الح ضيد ، القا    ، 
 عدد المااليد ااحياء    السلد                                    
 )  = 7111× ----------------------------محدل المااليد الخال    

  ل ل  للس انالمجماع ا                                       
، دا  الف ا  ، القاا   ، 1 اجك احمد عل  إسماعيل ، أسس علل الس ان ا طضيقا   الجغ ا ياد ، ط 

 .27، ص 7941
جميا يااد الحاا اك ، ا ا   ال خطاايط ،الجيااا  الم  اا د لاحةاااء، ل ااااذ ال حااداد الحااال للساا ان  (71

 لشا  .( ، ضيالات يي  م11، 27ل ا د س ان القط ، جداال ) 7991لحال 
من عمل الضاح د ضاالع ماد إلى  جميا يد الح اك، ا ا   ال خطيط اال حاان اإللماا ، الجيا   (71

)  2172مسل  خا طد الفقا  ا ا ياات اامياات ، الم   د لاحةاء ا  لالاجيا المحلامات ، 
 محا ظد ااسط(، ضيالات يي  ملشا  .

لمااا ، الجياا  الم  ا د لاحةااء ا  لالاجياا جميا يد الح اك، ا ا   ال خطايط اال حااان اإل  (71
 .1، ص  2171، 2172المحلامات ،الح اك )أ قال امؤش ات( عال 

  ) جميا يااد الحاا اك، ا ا   ال خطاايط اال حاااان اإللماااا ، الجيااا  الم  اا د لاحةاااء ا  لالاجيااا
، 2111، 2116المحلامات،جااداال الحيااا  مااك مؤشاا ات ديماي ا يااد حساا  المحا ظااات لحااال 

 .21ص 
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  جميا ياد الحا اك، ا ا   ال خطايط اال حااان اإللمااا ، ( حلسضت من قضل الضاح د اع ماادا علاى
الجيااااا  الم  اااا د لاحةاااااء ا  لالاجيااااا المحلامااااات، المجماعااااد اإلحةاااااايد الساااالايد لحااااال 

( ، ا قااادي ات السااا اليد لمحا ظاااد ااساااط لحاااال 77/71( االل   الياااد، جااادال)2172/2171)
2177 . 

 .)(  ماعدا المحا ظات الشماليد ال  ل )ا ضيل اد ا  اسليماليد 
جميا يد الح اك، ا ا   ال خطايط اال حااان اإللمااا ، الجياا  الم  ا د لاحةااء ا  لالاجياا ( 76

، 2171المحلامااات ، ال ق ياا  ال م   يااد اإلدا يااد ل قااديل الخاادمات  اا  محا ظااات الحاا اك عااال 
 .16، ص 2177

د الح اك ، ا ا   ال خطيط اال حاان اإللماا  ، الجيا  الم   د لاحةااء ا  لالاجياا ( جميا ي71
المحلامااات ،  ق ياا  المؤشاا ات ل ةااد اا ااداف اإللماايااد لأللفيااد علااى مساا ال المحا ظااات، 

 . 29اص  24، ص  2172
-7911( حسااين علاا  عضااد الاا ااد،  غياا  ساا ان محا ظااد االلضااا  احاا   يل الم اليااد للمااد )74

 .  271، ص7999( ،أط احد د  ا اه )يي  ملشا  ( ،  ليد اآلدا  ، جامحد ضغداد، 7991
جميا يد الح اك ، ا ا   ال خطيط ، الجيا  الم   د لاحةاء ، ل ااذ ال حداد الحال للس ان (79

 (.21الخاص ضمحا ظد ااسط، جدال ) 7991لحام  
  اليجاا   االميجاا ين  اا  محا ظااد ااسااط، ( جميا يااد الحاا اك، ا ا   اليجاا   االميجاا ين، داااا  21

 ل.2171ال يجي  الطااف ، 
 www.7.alforattv.com( أخضا  مجلس محا ظد ااسط ، على الماقك اال   ال   27
مدي يااد ال  اا  للطضاعااد االلشاا  ، ضغااداد،  ، 2( عضاااس  ائاال السااحدد، جغ ا يااد الساا ان ،ج 22

 .124 – 121، ص2112
ا  ال يحااال  ، جغ ا يااد الساا ان ، مطضحااد جامحااد الضةاا   ، عضااد علاا  الخفاااف ا عضااد مخاا (21

 .122ص ،  7946الضة  ، 
(، أط احااد 7911-7911( ملااح  عضااد المجيااد الضااد د،  القااال الحاملااد  اا  الحاا اك للمااد  ) 21

 .11ص ،  .7941د  ا اه )يي  ملشا  (،  ليد اآلدا ، جامحد ضغداد، يي  ملشا  ، 
،  7941ت جغ ا يد الس ان ، ملشت  المحاا ف ، اإلسا لد يد، ( عضاس  ائل السحدد، د اسا 21

 272ص 
  لاين ساميل ، أساسايات علال السا ان ،   جماد محماد سايد يا   ا اؤاد اسا لد  ، الم  ا  (26

 . 266، ص  7917المة د الحديل ، اإلس لد يد ، 
  www.WasitGoverenorate .com  لدياان محا ظد ااسط  الماقك ال   ال (  12

http://www.wasit/
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،  2112 ا د عيد سياال   ا ماسى سمحد، جغ ا يد الس ان، دا  ألااال لللشا ، عماان ، (24
 . 14ص 

 .121ص عضد عل  الخفاف اعضد مخا  ال يحال  ، مةد  ساضك ، ( 29
 . 44ص  ،  ح  محمد أضا عيالد ، جغ ا يد الس ان ، مةد  ساضك( 11
 .221ف ا عضد مخا  ال يحال  ، مةد  ساضك، ص( عضد عل  الخفا17
  ح  محمد أضا عيالد ، د اساات  ا  جغ ا ياد السا ان ، دا  الجامحاات المةا يد، القاا    ،  (12

 . 191، ص 7941
عضااد الحسااين الساا يل ، ضحااض خةااااص الساا ان  اا  ال اياات ، مجلااد الخلاايذ الح ضاا  ، (  11

 . 69، ص  7941،  1 1الضة   ، المجلد الساضك عش  ، الحدد  جامحد
                                 ضاس خدال المحادلد ) 

  ت   (   -سلد 61سلد(+  اد  ضا  السن) 71 اد ةغا  السن)اقل من                                                          
     711× -----------------------------------------------لسضد اإلعالد =                       

 سلد( 61-71ام اسط  الحم ) اد الشضا                                                       

 
 سلد( 61-71ام اسط  الحم ) اد الشضا           

، 2111 اجاااك  طااا  حماااادد الحااادي   ، جغ ا ياااد السااا ان، مطضحاااد جامحاااد الماةااال ،الماةااال ،
 .621ص

 
، دا  المح  د الجامحيد، 1محمد أضا عيال ، جغ ا يد الس ان )أسس ا طضيقات(، ط  ح   (11

 .171، ص7991االس لد يد ، 
11( U.N ,Methods of Projecting the Economically active population, 

population studies, No. 16. New York , 7917,pp 12-41. 
 سالد( احلاا  مان خاا ل الفقا   ) ( ماان  71للحمال ضااا ) ( إن قااالين الحمال  حاادد السان اادلااى

سلد  71، أد ان سن الحمل محدد ضحم  )7911( لسلد 717( من قالان الحمل )46الماد  )
 ات   ( إال أن إحةاااءات ا ا   ال خطاايط الخاةااد ضال حاادادات الساا اليد  اا  الحاا اك عاادت القااال 

 2172سلاات( أما    مسل عاال  6ضا )  7991سلد(، إح عدت     حداد  71الحاملد )دان 
ساالد  اات   (.  ا محاادل اللشاايطين اق ةاااديا =عاادد اللشاايطين اق ةاااديا / عاادد  71 حاادت ضااا )

  711× س ان المحا ظد  
، ضيالات يي  ملشاا  ،  7991،  حداد الحال لس ان الح اك  جميا يد الح اك، ا ا   ال خطيط( 16

 ( لمحا ظد ااسط االح اك  .14)جدال
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 يم ل ال ةليف الحد ائح   ملظمد الحمل الداليد ل ق ةاد الاطل ، اييدف إلاى جماك  ( ا ا
 .(7)االشطد االق ةاديد      ل مجماعات  ايسد ا حه القطاعات ال   د   

 يئل ال  اعد االةيد االغاضات. -قطاع ال  اعد: -7
 اءات.يئل ال حدين االةلاعد اال ي ضاء االغا  االماء ااإللش -قطاع الةلاعد: -2
يئاال ال جااا   االمطاااعل االفلااادك االلقاال االخاا ن االمااةاا ت اال ماياال  -قطاااع الخاادمات: -1

اال تمين االحقا ات االخادمات الحاماد ااالج ماعيد.اقاد اع ماد  احا ال ةاليف مان قضال ا ا   
 ال خطيط، ااع مد علي  الجغ ا يان    ضحا يل اد اسا يل.  اجك 

ل ايااد  اا  محا ظااد ااسااط، د اسااد  اا  جغ ا يااد الساا ان، لاااج  ساايل  ساان القااال الحاملااد اا 
 .27، ص7991أط احد د  ا اه )يي  ملشا  (،  ليد اآلدا ، جامحد ضغداد، 

، الجيااا  الم  اا د لاحةاااء ، ل ااااذ ال حااداد الحااال لحااال  ا ا   ال خطاايط( جميا يااد الحاا اك ، 11
 (.14، محا ظد ااسط ، ضيالات يي  ملشا  ،جدال ) 7991

يا يد الح اك، ا ا   ال خطيط ا ال حاان اإللماا ، الجيا  الم  ا د لاحةااء ا  لالاجياا ( جم14
. إحةاءات القال 2172المحلامات، مسل االج ماع  ااالق ةادد لألس      الح اك عال 

 . 271(، ص 1-1الحاملد ، جدال)
 .211(، ص 79-1( المةد  الساضك ، جدال)19
 . 271ص  (،1-1( المةد  الساضك ،جدال)11
( جميا يد الح اك، ا ا   ال خطيط ،  ياد  خطيط القال الحاملد،ااقك الضطالد    الح اك اسضل 17

 .11،ص 7992(،ضغداد،912محالج يا ،الجيا  الم   د لاحةاء ،د اسد  قل )
(   حاا  محمااد أضااا عيالااد ، جغ ا يااد ساا ان االساا لد يد د اسااد ديمغ ا يااد مليجيااد، مؤسسااد 12

  . 16، ص7941امحيد، اإلس لد يد ، ال قا د الج
جميا يد الح اك، ا ا   ال خطيط ا ال حاان اإللماا ، الجيا  الم  ا د لاحةااء ا  لالاجياا  (11

 . 11، ص 2171المحلامات،إحةاءات الم أ  اال جل )الح اك( عال 
عضااااس  ائااال الساااحدد، سااا ان الااااطن الح ضااا ، د اساااد م محااا  الديماي ا ياااد ا طضيقا ااا  ( 11

 .212، ص2117، مؤسسد الا اك، عمان،  7الجغ ا يد، ط
( ملةا  ال ااد، د اسات    الس ان االحمالد االيج      الاطن الح ض ، دا  ال    للطضاعاد 11

 .717، ص7997االلش ، الماةل ،
(   اجاك  جميا يااد الحا اك ، ا ا   ال حلاايل الحااال  االضحال الحلماا  ، دااا   الد اسااات اال خطاايط 16

 .  11، ص  2171 اضحد ، اللظال ال حليم     الح اك ) ق ي  ال   ال  ( ، االم
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، 7942، القااا   ، 1احمااد علاا  إسااماعيل ، أسااس علاال الساا ان ا طضيقا اا  الجغ ا يااد ، ط ( 11
 .772ص

( احمااد حماااد محيساان السااحدد، ل ال حلياال الم ااال  ل ضاااين ال   ياا  الساا ال   اا  محا ظااد 14
(، أط احاااد د  اااا اه )ييااا  ملشاااا  (،  مقدماااد إلاااى 7991 – 7941القادسااايد للماااد  ) 

  .   711.، ص2111مجلس  ليد اآلدا / جامحد ضغداد،
19) Ronald, G.Ridker and Editor, population and development, Johns 
Hopkins press, London, 7916, p.16. 
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 .  7941،  11الضة   ، المجلد الساضك عش  ، الحدد  جامحد
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 خامساع:  المةاد  الح اميد أا الا ا ات االدااا  ال سميد :
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 .7991، 7941، 7911، 7961، 7911، 7911لس ان الح اك اعاال 
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 الخاص ضمحا ظد ااسط . 7991لحام  
لاحةااء ا  لالاجياا جميا يد الح اك، ا ا   ال خطيط اال حاان اإللماا ، الجيا  الم  ا د  (3

 .2177/2172المحلامات، المجماعد اإلحةاايد السلايد )االل   اليد(، 
جميا يد الح اك، ا ا   ال خطيط اال حااان اإللمااا ، الجياا  الم  ا د لاحةااء ا  للاجياا  (4

، 2171المحلامات، ال ق ي  ال م   يد اإلدا يد ل قديل الخادمات  ا  محا ظاات الحا اك عاال
2177. 

 يد الح اك، ا ا   ال خطيط اال حاان اإللماا ، الجيا  الم  ا د لاحةااء ا  لالاجياا جميا  (5
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http://www.1.alforattv.com/
http://www.wasit/


 

 

 260 

  

 رلهت ادلستُصزيت نهذراسبث انؼزبيت وانذونيت

 

جميا يد الح اك، ا ا   ال خطيط اال حاان اإللماا ، الجيا  الم  ا د لاحةااء ا  لالاجياا  (7
 .2111، 2116المحلامات،جداال الحيا  مك مؤش ات ديماي ا يد حس  المحا ظات لحال 

الم  ا د لاحةااء ا  لالاجياا جميا يد الح اك، ا ا   ال خطيط اال حاان اإللماا ، الجيا   (8
 ( االل   اليد.2172/2171المحلامات، المجماعد اإلحةاايد السلايد لحال )

جميا يد الح اك، ا ا   ال خطيط اال حاان اإللماا ، الجيا  الم  ا د لاحةااء ا  لالاجياا  (9
 . 2177المحلامات، قدي ات الس اليد لمحا ظد ااسط لحال 

طيط اال حاان اإللماا ، الجيا  الم   د لاحةاء ا  لالاجيا جميا يد الح اك، ا ا   ال خ (10
، 2171المحلامات، ال ق ي  ال م   يد اإلدا يد ل قديل الخدمات    محا ظات الح اك عال 
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ل ةااد اا ااداف اإللماايااد لأللفيااد علااى مساا ال  ا  لالاجيااا المحلامااات ،  ق ياا  المؤشاا ات
 . 2171، 2172المحا ظات عال 
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 إحةاءات القال الحاملد.
ا ا   ال خطيط ،  يااد  خطايط القاال الحاملاد، ااقاك الضطالاد  ا  الحا اك جميا يد الح اك،   (13

 .7992(، ضغداد،912اسضل محالج يا ،الجيا  الم   د لاحةاء ،د اسد  قل )
جميا يااااد الحاااا اك، ا ا   ال خطاااايط ا ال حاااااان اإللماااااا ، الجيااااا  الم  اااا د لاحةاااااء  (14

 . 2171( عال ا  لالاجيا المحلامات،إحةاءات الم أ  اال جل )الح اك
جميا ياااد الحااا اك ، ا ا   ال حلااايل الحاااال  االضحااال الحلمااا  ، دااااا   الد اساااات اال خطاااايط  (15

 . 2171االم اضحد ، اللظال ال حليم     الح اك ) ق ي  ال   ال  ( ، 
جميا يااااد الحاااا اك، ا ا   الماااااا د الماايااااد ،اليياااااد الحامااااد للمساااااحد ، خ يطااااد الحاااا اك  (16

 .2171( ،7/7111111ضمقياس)
جميا يد الح اك، ا ا   الماا د الماايد ،الييااد الحاماد للمسااحد ، خ يطاد محا ظاد ااساط،  (17

 . 2171(، 7/11111ضمقياس )
،  2172جميا يااد الحاا اك ، ا ا   اليجاا   االميجاا ين ،  ق ياا  اللااا حين  اا  الحاا اك عااال  (18

2171  . 
 ا  محا ظاد ااساط،  جميا يد الحا اك، ا ا   اليجا   االميجا ين، دااا   اليجا   االميجا ين (19

 .2171ال يجي  الطااف ، 
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