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 االهداء
احلجة ابن احلسنن صناتاا اع يا نة ويان       صاحب العصر والزمان ....إىل 

 الة  الط بني الطاهرين  

الني  اتندت ا    ىل مهجنة قانو وحوحن    إىل ... قرة ين   ومانايف ا احل ناة    إ

 وال   العزيز  صالة ..ألمنك امس  معان  الق م و

من كانت هلا وقفنة   بتدنا و و  بقانمو بنل بقانبو حننتن وينني          إلننن ...

ا يترهننا وأص صنن دها   عنناىل )أمنن أ ألننا  اع  ..  ا كننل ايننام  نن م   

 وشافاها ويافاها

 من مجع  هبم ام واح  وحب اخت   واختا    إلننن ...

 مزوجيت وبنا   نتح ومري إلننن ...

واىل كل من بي  جه ًا ملسناي    ويسنع  جن حناح  أهن   منا وفقن  ال ن   اع        

 الباحث                                                                                          مثرة جه    عاىل 

 ي نان  ق طان
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 الشكر والتقدير
ا   ههإنرنا نا ةههس  ا ن،نا   ههان هه نا   ههإنبههإاعنا لهه  اتن االاان،نسانا جههق ن االةههااانا ن

نصههاسل ناألبس ةاا ههمن  بههساانبس الههس من  ههتانب ههانن ههمآ ناالابههس ن،نألههس  نا   ههاناههس  ن هه ن   ههإان
نا  سااا ن ص بهنا   تجبا ن.ن   إن نتص دنا ىن   إن ا أ االل من

الهههةإ دن اشهههاف دنبةهههإنات هههسانالهههس تدناههههسانأ ناتبهههإانبس شهههةانا جطاههه ن اال ت هههس ن اال تههههااانن
بس تهن ه نج هإن   هسنأللتسستدنا فسا منا إةت اةن ل نةااانابإنا ااسن،نا  شافمنا ىنا الس من  سن

 ةههدن  ههسنةههس ن هههناالرههانا ةباههانفههدنا ههاا ناههسانج ههإاسن ننلنلههإاإةن إاههان ت اصهه ن،آهإ تهههن هه ناان
ن.جطااسنارنا فن اانا الس منبس ص اةنا تدنادنا اهناال 

 ةهههدن ههه  نناًنبهههسالنج هههإنا  هههسا  ا هههإتدننا اهههس اا ننة هههسنأتبهههإانبس شهههةان ا تبهههإاانا هههىن ا هههإ ن 
لههه سإنةباهههاا ن النأ لهههااتدنا إاالهههامن  ت  ههه ن ةهههدن شهههبمن لهههىن هههسنهإ تههههن هههدنالهههاتدن ههه نإاهههان ا 

ن.ا الس م
اب ناشإن  سنن–تبإانبجطا نا شةان ا تبإاانا ىنالستستدنفدنهلانا جااافامنة امنا تابامنأة سن

ن.  لساإت انار سلن إةنا ب ثنال   انفاهن  نااإاإ ننا ة  دن ق نا ل منا ت اااامن
فهدنتبإانبس شةانا جطا نا ىنط قلنا إاالمنج اة ان،ن ةس  نشةا ن تبإاا نا ىنا ةس  ا نأ ن

اللها سنن نا  ةتبمنا  اةطامنفدنة امنا تابامناب ناشإن ةس  ن ةتبمنهلهانا جااافاهمنفهدنة اهمنا إا 
ن اانفاا (ن.ن شهةا نا هىنةه نا ةهس  ا نفهدن طااةنا ت  ها نا ج هسطنا  اةهط ن ك صهسلن تة    جاهس

نا  ة   ستن  سصمنا لاإةن ا سل(نفدنهلاناالاشافن ا ةقهستن.ن
  لهسا ت انفهدنا جهسطنب رههدننا اها ة  نا  بهه  ا  ن النافه ت دنا ناشهةانج ه إنا  به انا  اه  ن

ناسان،ن ا جسطنالس تدنبس شة نا   سل نفع سنالناإادنا ة س نفس ة س نرن  إةن.
نفدنن اطن ج ( اًانا  إنارا أ ااًان  ا ن ن جسطنالس تدناسا.نَّصس  نا   منا دإ

  



 ي 
 

 املستخلص

ت ههس  نا ب ههثن ا ههإةن هه نا  شههةقتنفههدنت صهه نجااافاههمنا لههةس ن ا إا   اافاههمناالن اههدن
(نف هه نا  ا ههمناال  ههىنن2018 نن1997ا تاةاهه نا ة هها ن ا  هه ادن لههةس ن  سف ههمنباههإاإن ةههس دن 

 إ ن اشاا نله مناسن هإرتنتااهااتنإا   اافاهمن  ت فهمنَّا  انا ىنا  إةنا ط  امن  إاالمن ا بس امن
فا ههسنا هه نا تاةاهه نا ة هها ن ا  هه ادن  لههةس نفههدنا ةبههإا نا   صهها ا نا تههدن ههاتنب ههسنا   سف ههمن
  نا إاثنلاسلامن ا  امن اهتصسإامنتاةتنارسااهسنا  ااه منا هىنا تاةاه نا ة ها ن ا  ه ادنا هىن

 ههق نفصهه  نا ب ههثناسن هه ننالت قصهههمن ههسنتههانا لههةس ننفةس ههتنااههانت هه نا تااههااتنا إا   اافاهه
  نا هىنلهةس ن  سف همنباهإاإناة هس نا هإ اةنا إا   اافاهمنا تهدنا هانب هسنا لهةس ن  صه   انا هىنا 

 ا هإفنا ب هثنا هىننا له ن،ن ةبهسانصهاسا ا  منا  بمنا إا   اافامنبطاسإةنفلمنا شبس نا ىنفلتهدن
تفلاانت  نا تبسا ستنا  ةس امن  جان ت طاعن    نت  ا نا تبسا نا  ةس دن  تاةا نا ة ا ن ا   ادن ن

ف هه ن شههة منا ب ههثنا تههدن فسإاههسن   ههسن جههانا تبههسا نفههدنا تاةاهه نا ة هها ننلههةس ن  سف ههمنباههإاإن،
فبهإنةهس نااهان هسنتهانننط س اهًسن  ةس اهًسن(ن((ن2018 نن1997 ا   ادن لةس ن  سف منباإاإن ةهس دن

ن-اافدن  شة منا إاالمن سناعتدن:ا ت ص نا اهن  نالت تسجستنبةإنا ت  ا نا جا

نا  ا  ههمنا ههىنا رس رههمنا إا   اافاههمنا  ا  ههمن هه نباههإاإن  سف ههمنلههةس نةشههفنا ب ههثنا تبههس  .1
نا  لهها نا ة ههانا اههمن صهه ن ههسناهه ننا إا   اافاههمنا  بههمنا ههىن صهه الننا اابةههمنا إا   اافاههم

(نلهه من19،ن33 نا ههىن1997ن ةههسا(ننلهه من21،ن15 ن هه ن ا  فههسانا ب ههثناههس دن ههق 
نا فلههستنب لهه نا ة هها نا تاةاهه نبا ههه نن ههسن اههسانا  بةههاةنبههس فت ةنات اههطنا ههس ن2018ناههسا

ن.نن ا   لامنا ةااام
نا ة ها نا تاةا نفدن إرتنا تدنا تبسا ستناربتن ا  اا سناالاس من ةإ نا نا ب ثنةشف. .2

نا (ن18 نا جهههإ  ن ههه ن ههه ا ناسن2018ن 1997ناهههس دنبههها ن هههسنباهههإاإن  سف هههمن لهههةس 
ن ن اا نابدن نا     إامنأهاامفدنننا ة ا نا تاةا نفدنا تااااتناربتنا صاسانااس م

نا ةها ن باهسلنا ة ها نا تاةاه نفهدنتاااان  ن اأن سناربتنفبإنا ةبسانااس منا سن،نا  إال 
ن االا  اههمنا ةس  اههمناهاههامنا ههىن ههاأتنا تههدنا تااههااتنف اهه تنا ة اههمناالاس ههمنا ههسن،

 .ن ا ةا ن ا اصسفم



 ك 
 

ن2018فههدناههسانناالتجههسانا ةههسان  لههبمنا  هه انبسالاتفههسان اههساناالاتفههسان  ههان اهه سًناتصهفن .3
اسنن1997(نسةان ة ن لمنا رىن ادن اتفةمن بسا همنبس ةهسان103فبإن ص تن لبمنا   ان ن

ن(نسةان ة ن لمنا رىن.100ب اتن 
بمنا  اتنا إاالمنا نلةس ن  سف مننباإاإن  نا  جت ةستنا فتامن ا شسبمنفبإنااتفةتن ل .4

ن%59 ن (ن1997 ةهسان%نن56(نا تهدنب اهتن لهبت س اهسانن64-15فلمن ت ل دنا ل ن 
 ،ن ادنأا ىن  ن لبمنصاسانا ل ن ةبسانا ل ن.ن(2018 ةسان

%(ن صههس حنا ههسة ان1.7 ن2018طاههسإةن جههانا فجهه ةنا   ااههمنبهها نا ج لهها ناسنب اههتناههسان .5
%(نبفجهه ةن  ااههمن0.6%(ن صههس حنا ههسة انبطاههسإةنهههإااسن 1.1 1997بةههإنا نةس ههتناههسان

ن  جبمن صس حنا سة ا.
(ن لهه منن9198133ت هةهتنا إاالهمنا ن جههانا لهةس ن   سف ههمنباهإاإنلههااتفعناسنلهاب  ن  .6

،نة ههههسنا ناههههإإنلههههةس نن2018(نفههههدناههههسانن8126755بةههههإنا نةههههس ن ن2030فههههدناههههسان
(ن له من اهإإن8293059ا  اانلاب  نب ل ن ةإ نا    نا  اتفعن ا ناالها ن   اهعن 

(ن7110234(ن لهههه منبةههههإنا نةههههس ناههههإإنا لههههةس نا  اههههان 1205297 نفلههههةس نا ااهههه
 .2018(ن ل مناسان1016521 ن ل من اإإنا لةس نفدنا ااف
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 تويا احمل ثبت
 الصفحة الموضوع

نأنا ة  ا ن
ن نا امنا ةاا م
ن  َّهااانا  شاف

نإنَّهااانا  باانا  ا  
نهنَّهااانا  باانا ة  د
ن نَّهااانا  باانا ة  د
نطنَّهااان ج منا   سهشم

نحناالاإال
ن نا شةان ا تبإاا
ن نن-نن نبس  امنا ةاباما  لت   ن

نانن-ن نهسل منا   ت است
نان-ن نهسل منا جإا  
ن ن-نفنهسل منا  اال 
نشنن-نقنهسل مناألشةس 
نتنهسل منا  ق ق

ن2-1ننن بإ ما 
 االول الفصل

 وتقديرات1997 لتعداد بغداد لمحافظة  السكانية المؤشرات النظر  الدليل
 2018 عام

3 – 47 

ن14ن–ن4نا   ا نا إ ا :ننا  ب ثناأل  
ن1997ن تةإاإنباإاإن  سف منفدنا لةس ن    نن جا:ننا  ب ثنا رس د

ن2018ناسان تبإااات
ن47ن–ن15



 م 
 

 1997 لتعداد بغداد محافظة لسكان العمر  التركي : الفصل الثاني
 2018 عام وتقديرات

48– 109 

ن تبهههإاااتن1997ن تةهههإاإنباهههإاإن  سف هههمنفهههدنا ة هههانباس هههست:نا  ب هههثناأل  
ن2018ناسا

ن82ن–ن49

نباههإاإن  سف ههمنفههدن لشههااتهنا ة هها نا تاةاهه نباس ههستنتباههاا:ننا  ب ههثنا رههس د
ن2018ناسان تبإاااتن1997ن تةإاإ

ن109ن-ن83

 لتعداد بغداد لمحافظة لسكان النوعي التركي :  الثالث الفصل             
 2018 عام وتقديرات 1997

110 – 169 

ن نا ةااامنا ل نفلستن ل نا جااافدن ت طاة سنا   ان لبم:نا  ب ثناأل  
نا   لام

ن141ن–ن111

ا فجههه ةنا   ااهههمنبههها نا هههسة ان اال هههسثنا هههىنالهههس نا فلهههستن:نا  ب هههثنا رهههس د
نا   لامن ا ة اامنا ةااامن

ن169ن–ن142

        1997 لتعداد بغداد محافظة ألقضية السكانية االهرامات:  الفصل الرابع
 2030 لعام المستقبلية والتوقعات 2018 عام وتقديرات

170 – 213 

ن1997ن تةإاإنباإاإن  سف منألهاامنا لةس امناالااا ست:نا  ب ثناأل  
 2018ناسان تبإااات

ن196ن–ن171

 ا  ههههه ادن لهههههةس نا ت هةهههههستنا  لهههههتبب امن  تاةاههههه نا ة ههههها ن:نا  ب هههههثنا رهههههس د
ن2030  سف منباإاإن ةسان

ن213ن–ن197

ن217ن–ن214ن ا  بتا ستنااللت تسجست
ن227ن–ن218نا  ق ق
ن236ن–ن228ن ا  ااجعنا  صسإا

  A – Bنا     نبس  امناة ة اطام

 ن



 ن 
 

 ثبت اجلداول
رقم 
 الصفحة عنوان الجدول الجدول

ن -1
ن تةههإاإنباههإاإن  سف ههمنفههدناألهاههامن لههةس نن ا  لههبدنا ةههإإ نا ت طاههع
ن2018ناسان تبإاااتن1997

ن17

ن -2
ن  سف ههمناهاههامنفههدنا بالههمنب لهه ن  لههةس ن ا  لههبدننا ةههإإ نا ت طاههع
ن2018نناسان تبإاااتن1997 تةإاإنباإاإ

ن24

3-  
ن تةهههإاإنباهههإاإن  سف هههمناهاهههامنفهههدن  لهههةس ن ا  لهههبدنا    هههقنا تااههها
ن2018ناسان تبإاااتن1997

ن33

ن -4
ن تبههإاااتن1997ن تةههإاإنباههإاإن  سف ههمن لههةس نا لهه   نا   هه ن ةههإ 
ن2018ناسا

ن30

ن -5
نا هإاجستنب له نباهإاإن  سف همناهاهامنفدن  لةس نا جااافدنا ت طاع

ن2018ناسان تبإاااتن1997ن تةإاإنا  ةاساام
ن37

ن -6
ن تةهههإاإنباههإاإن  سف ههمنفهههدناالإاااههمن    ههإاتنا لهههةس دنا تاةههطننإ اهه 

ن2018ناسان تبإاااتن1997
ن44

ن46ن1997ن تةإاإنباإاإن  سف مناهاامنفدنا لةس دنا تاةطن لبمن -7
ن46ن2018ناسان تبإاااتنباإاإن  سف مناهاامنفدنا لةس دنا تاةطن لبمن -8

ن -9
نباههإاإن  سف ههمناهاههامنفههدنا ةاااههمنا ة ااههمن  فلههستنا  لههبدنا ت طاههع
ن1997 تةإاإ

ن53

ن -10
نباههإاإن  سف ههمناهاههامنفههدنا ةاااههمنا ة ااههمن  فلههستنا  لههبدنا ت طاههع
ن2018نناسان تبإااات

ن60

ن -11
نباههإاإن  سف ههمناهاههامنفههدنا   لههامنا ة ااههمن  فلههستنا  لههبدنا ت طاههع
ن1997 تةإاإ

ن67

ن73ن  سف همناهاهامنفدنن  لةس نا   لامنا ة اامن  فلستنا  لبدنا ت طاعن -12



 س 
 

ن2018ناسانتبإاااتنب ل ننباإاإ

ن -13
ن  سف منناهاامنفدنا   لامنا ة اامن  فلستنب ل نا  لبدنن  ت طاع
ن80ن2018ناسان تبإاااتن1997ن تةإاإنباإاإ

ن -14
ن ا  هههه انا ة ههههان إهههههمنا  ت ههههإةن أل ههههانا ةس ههههمناال س ههههمن لشههههان لههههس 
ن86ن1997ن ةسانباإاإن   سف م

ن -15
ن ا  هههه انا ة ههههان إهههههمنا  ت ههههإةن أل ههههانا ةس ههههمناال س ههههمن لشههههان لههههس 
ن88ن2018ن ةسانباإاإن   سف م

ن -16
ن تةهإاإنباهإاإن  سف همناهاهامن لهةس نا  لا ن  ة انا جااافدنا ت طاع
ن2018ناسان تبإاااتن1997

ن93

ن -17
ناهاههههامنفههههدن ا  ةا هههها نا  ةههههس ا ن  لههههةس ن ا ةههههإإ نا  لههههبدنا ت طاههههع ا

ن2018ناسان تبإاااتن1997ن تةإاإنباإاإن  سف م
ن98

ن -18
نباهههإاإن  سف هههمناهاهههامنفهههدناالاس هههمنا ههه اان  ةهههإ نا جااافهههدنا ت طاهههع
ن2018ناسان تبإاااتن1997ن تةإاإ

ن99

ن -19
ن تةههههإاإنباههههإاإن  سف ههههمناهاههههامنفههههدنا ةبههههان باا ههههمنا جااافههههدنا ت طاههههع
ن2018ناسان تبإاااتن1997

ن106

ن -20
ن1997ن تةهإاإنباهإاإن  سف همنفهدن اة هسثنا هسة ان  له نا  ه ان لبم

ن.ن2018ناسان تبإااات
ن113

ن -21
ناهاهههامنفهههدنا ةاااهههمنا لههه ن فلهههستننا  ههه ان  لهههبمنا جااافهههدنا ت طاهههع
ن1997 تةإاإنباإاإن  سف م

ن115

ن -22
ناهاهههامنفهههدنا ةاااهههمنا لههه ن فلهههستننا  ههه ان  لهههبمنا جااافهههدنا ت طاهههع
ن2018ناسانتبإاااتنب ل نباإاإن  سف م

ن122

ناهاههههامنفههههدنا   لههههامنا لهههه ن فلههههستننا  هههه ان  لههههبمنا جااافههههدنا ت طاههههعن -23
ن1997ن تةإاإنباإاإن  سف م

ن130

ن -24
ناهاههههامنفههههدنا   لههههامنا لهههه ن فلههههستننا  هههه ان  لههههبمنا جااافههههدنا ت طاههههع
ن2018ناسان تبإاااتنباإاإن  سف م

ن136



 ع 
 

ن -25
ن لهةس (نا جه  ن لبم نا تةسفلن  لشانا   اامن  فج ةنا  ةس دنا تبسا 
ن2018ناسان تبإاااتن1997ن تةإاإنباإاإن  سف مناهاام

ن144

ن -26
ن فلهست(نا جه  ن لهبم نا تةهسفلن  لشهانا   ااهمن  فج ةنا  ةس دنا تبسا 
ن1997ن تةإاإنباإاإن  سف مناهاامن لةس ننا ةااامنا ل 

ن150

ن -27
نب ل (نا ج  ن لبم نا تةسفلن  لشانا   اامن  فج ةنا  ةس دنا تبسا 
ناهههسان تبهههإاااتنباهههإاإن  سف هههمناهاهههامن لهههةس نا ةاااهههمنا لههه نفلهههست

ن2018
ن153

ن -28
نا فلمنفدنا ج  ن لبم نا تةسفلن  لشانا   اامن  فج ةنا  ةس دنا تبسا 
ن تةهإاإنباهإاإن  سف همنألهاهامنا   لهامنا له نفلهستنب ل (نا ة اام
ن1997

ن157

ن -29
نا فلمنفدنا ج  ن لبم نا تةسفلن  لشانا   اامن  فج ةنا  ةس دنا تبسا 

نباهههههإاإن  سف هههههمنألهاهههههامنا   لهههههامنا لههههه نفلهههههستنب لههههه (نا ة ااهههههم
ن2018ناسان تبإااات

ن163

ن -30
نباهإاإن  سف منفدن ا   انا ة انا فلستن ل ن  لةس نا  لبدنا ت طاع
ن176ن2018ناسان تبإاااتن1997ن تةإاإ

ن -31
نألهاهههههامن ا  ههههه انا   لهههههامنا ة ااهههههمنا فلهههههستنب لههههه نا لهههههةس دنا  هههههاا

ن181ن1997ن تةإاإنباإاإن  سف م

ن -32
نهاهههههامألن ا  ههههه انا   لهههههامنا ة ااهههههمنا فلهههههستنب لههههه نا لهههههةس دنا  هههههاا

ن190ن2018ناسان تبإاااتننباإاإن  سف م

ن -33
ن   فها انباهإاإن  سف همنألهاهامنا لةس ن  جانا  لتبب امنا ت هةست
ن199ن2030ن ةساننا رقرم

ن -34
ناالإاااهههمن    ههإاتنا بالههمنب لهه نا لههةس ن  جههانا  لههتبب امنا ت هةههست
ن2030ن ةسانباإاإن  سف منفدنا رقرمن ا فا ا

ن204

ن -35
نفههههدنا   لههههامنا فلههههستن لهههه بنا لههههةس ن  جههههانا  لههههتبب امنا ت هةههههست
ن2030ن ةسانباإاإن  سف م

ن209



 ف 
 

 
 اخلرائطثبت 

رقم 
 الصفحة العنوان الخريطة

ن -1
 ةهسانن(األهاهام ناالإاااهمنا   هإاتن ل ناةإااامنباإاإن  سف م
ن8ن1997

2-  
ن تةهإاإننباهإاإن  سف همناهاهامنفهدنا لهةس ن  جانا  لبدنا ت طاع
ن20ن1997

ن -3
ن ب لهههه ننباههههإاإن  سف هههمناهاههههامنفههههدن  لهههةس نا  لههههبدنا ت طاهههع
ن22ن2018ناسان تبإاااتناالهاام

ن -4
نا إاجههمنب لهه نباههإاإن  سف ههمناهاههامن لههةس نا جااافههدنا ت طاههع

ن38ن1997ن تةإاإنا  ةاساام

ن -5
نا إاجههمنب لهه نباههإاإن  سف ههمناهاههامن لههةس نا جااافههدنا ت طاههع

ن40ن2018ن تبإاااتنا  ةاساام

ن -6
ناهاهههههامنفهههههدنلههههه من15ناهههههه نا لههههه ن صهههههاسانا جااافهههههدنا ت طاهههههع
ن1997 تةإاإنباإاإن  سف م

ن54

ن -7
ن  سف همناهاهامنفهدن64-15نا له ن  ت له دنا جااافدنا ت طاع
ن1997ن تةإاإنباإاإ

ن56

ن -8
ناهاهههههامنفهههههدنفهههههسةراناهههههسان65نا لههههه ن ةبهههههساننا جااافهههههدنا ت طاهههههع
ن1997 تةإاإنباإاإن  سف م

ن58

ن -9
ناهاهههههامنفهههههدنلههههه من15ناهههههه نا لههههه ن صهههههاسانا جااافهههههدنا ت طاهههههع
ن2018ناسان تبإاااتنباإاإن  سف م

ن61

ن -10
ن  سف همناهاهامنفهدن64-15نا له ن  ت له دنا جااافدنا ت طاع
ن2018ناسان تبإاااتنباإاإ

ن62

ن64ن  سف همناهاامنفدنفسةرانل من65نا ل ن ةبسانا جااافدن ت طاعن -11



 ص 
 

ن2018ن تبإاااتنباإاإ

ن -12
ن  سف هههمناهاهههامنفهههدنا   لهههامنا ة ااهههمن  فلهههستنا  لهههبدنا ت طاهههع
ن68ن1997ن تةإاإنباإاإ

ن -13
ن  سف هههمناهاهههامنفهههدنا   لهههامنا ة ااهههمن  فلهههستنا  لهههبدنا ت طاهههع
ن74 2018ناسان تبإاااتنباإاإ

ن102ن1997ن تةإاإنباإاإن  سف مناهاامنفدنا ة امناالاس من ةإ ن -14
ن103ن2018نتبإااات نباإاإن  سف مناهاامنفدنا ة امناالاس من ةإ ن -15

ن -16
(نناهسانن15ن ه ناه  نا ة اامن  فلمننا   ان  لبمنا جااافدنا ت طاع

ن1997 تةإاإنباإاإن  سف مناهاامنفد
ن117

ن -17
نفههههد(ن64-15 نا ة ااههههمن  فلههههمننا  هههه ان  لههههبمنا جااافههههدنا ت طاههههع
ن1997 تةإاإنباإاإن  سف مناهاام

ن119

ن -18
نفهدنفهسةراناهسان65نا ة ااهمن  فلهمننا  ه ان  لهبمنا جااافدنا ت طاع
ن1997ن تةإاإنباإاإن  سف مناهاام

ن121

ن -19
(نناهسان15ن ه ناه  نا ة اامن  فلمننا   ان  لبمنا جااافدنا ت طاع

ن2018نتبإاااتنب ل نباإاإن  سف مناهاامننفد
ن125

ن -20
نفههههد(ن64-15 نا ة ااههههمن  فلههههمننا  هههه ان  لههههبمنا جااافههههدنا ت طاههههع
ن2018اسانتبإاااتنب ل نباإاإن  سف مناهاام

ن127

ن -21
(ننفههسةراناههسان65 نا ة ااههمن  فلههمننا  هه ان  لههبمنا جااافههدنا ت طاههع

ن2018اسانتبإاااتنب ل نباإاإن  سف مناهاامنفد
ن128

 
  



 ق 
 

 
 األشكالثبت 

رقم 
 الشكل

 الصفحة الشكلعنوان 

ن -1
ن1997ن تةهههإاإنباهههإاإن  سف هههمناهاهههامنفهههدن  لهههةس نا ةهههإإ نا ت طاههع

ن2018ناسان تبإااات
ن18

ن -2
نباهههإاإن  سف هههمناهاهههامنفهههدنا بالهههمن لههه ن  لهههةس نا ةهههإإ نا ت طاهههع
ن1997ن تةإاإ

ن25

ن -3
نباهههإاإن  سف هههمناهاهههامنفهههدنا بالهههمنب لههه ن  لهههةس نا ةهههإإ نا ت طاهههع
ن2018ناسان تبإااات

ن26

ن -4
ن1997ن تةهههإاإنباهههإاإن  سف هههمناهاهههامنفهههدن  لهههةس نا    هههقنا تااههها

ن2018ناسان تبإااات
ن29

ن -5
ن1997ن تةهههإاإنباهههإاإن  سف هههمناهاهههامنفهههدنا لهههةس نا  لهههبدنا تااههها

ن2018ناسان تبإااات
ن31

ن -6
ن تةههههإاإنباههههإاإن  سف ههههمناهاههههامنفههههدن  لههههةس نا لهههه   نا   هههه ن ةههههإ 
ن2018ناسان تبإاااتن1997

ن34

ن47ن1997ن تةإاإنا لةس دنا تاةطن لبمن باس ن  ا طن    ىن -7
ن47نن2018اسانتبإااات نا لةس دنا تاةطن لبمن باس ن  ا طن    ىن -8

ن -9
ن تةهإاإنباهإاإن  سف همنفهدنا   لهامنا ة ااهمن  فلهستنا  لهبدنن  ت طاع
ن81ن2018ناسان تبإاااتن1997

ن87ن1997ن تةإاإنباإاإن  سف من لةس ن ا   انا ة انباس ستنتب اان -10

ناهههسانتبهههإااات نباهههإاإن  سف هههمن لهههةس ن ا  ههه انا ة هههانباس هههستنتبههه اان -11
ن2018

ن89

ن تةإاإنباإاإن  سف مناهاامن لةس نا  لا ن  ة انا جااافدنا ت طاعن -12
ن2018ناسان تبإاااتن1997

ن94

ن تةههههإاإنباهههإاإن  سف هههمنهاهههامنفهههدنا ةبهههان باا هههمنا جااافهههدنا ت طاهههعن -13
ن2018ناسان تبإاااتن1997

ن107

ن116ناهاهههامنفهههدنا ةاااهههمنا لههه ن فلهههستننا  ههه ان  لهههبمنا جااافهههدنا ت طاهههعن -14



 ر 
 

ن1997 تةإاإنباإاإن  سف م

ن -15
ن  سف ههمنفههدنا ةاااههمنا لهه ن فلههستننا  هه ان  لههبمنا جااافههدنا ت طاههع
ن124ن2018ناسانتبإاااتنب ل نباإاإ

ن -16
ناهاههامننفههدنا   لههامنا لهه ن فلههستننا  هه ان  لههبمنا جااافههدنا ت طاههع
ن131ن1997 تةإاإنباإاإن  سف م

ن -17
ناهاهههامنفهههدنا   لهههامنا لههه ن فلهههستننا  ههه ان  لهههبمنا جااافهههدنا ت طاهههع
ن137ن2018اسان تبإاااتنباإاإن  سف م

ن -18
ناهاامن لةس نا تةسفلن  لشانا   اامنا فج ةنن  جانا  ةس دنا تبسا 

ن145ن1997ن تةإاإنباإاإن  سف م

ن -19
ناهاهامن لهةس نا تةهسفلن  لشانا   اامنا فج ةن  جانا  ةس دنا تبسا 

ن2018ناسان تبإاااتنباإاإن  سف م
ن147

ن -20
ن فلست(نا ج  ن لبم نا تةسفلن  لشانا   اامن  فج ةنا  ةس دنا تبسا 
ن1997ن تةإاإنباإاإن  سف مناهاامن لةس نفدنا ةااامنا ل 

ن151

ن -21
(نا جهههه  ن لههههبم نا تةههههسفلن  لشههههانا   ااههههمن  فجهههه ةنا  ةههههس دنا تبههههسا 
ن تبهإاااتنباهإاإن  سف مناهاامن لةس نا ةااامنا ل نفلستنب ل 
ن2018ناسا

ن154

ن -22
نفههدنا جهه  ن لههبم نا تةههسفلن  لشههانا   ااههمن  فجهه ةنا  ةههس دنا تبههسا 
نباهإاإن  سف همنألهاهامنا   لهامنا له نفلهستنب له (نا ة اامنا فلم
ن1997ن تةإاإ

ن158

ن -23
نفههدنا جهه  ن لههبم نا تةههسفلن  لشههانا   ااههمن  فجهه ةنا  ةههس دنا تبههسا 
نباهإاإن  سف همنألهاهامنا   لهامنا له نفلهستنب له (نا ة اامنا فلم

ن2018ناسان تبإااات
ن164

ن تةهههإاإنباهههإاإن  سف هههمنفهههدنا   لههامنا ة ااهههمن فلهههستنا لهههةس دنا  ههاان -24
ن1997

ن177

ن182 أن1997ن تةإاإنباإاإن   سف منا لةس امناالااا ستن -25
ن183  1997ن تةإاإنباإاإن   سف منا لةس امناالااا ستن-25
ن184  1997ن تةإاإنباإاإن   سف منا لةس امناالااا ستن-25
ن185 إن1997ن تةإاإنباإاإن   سف منا لةس امناالااا ستن-25
ن189نباههإاإن  سف ههمنفههدنا   لههامنا ة ااههمنا فلههستنب لهه نا لههةس دنا  ههاان -26



 ش 
 

ن2018اسان تبإااات
ن191 أن2018ناسان تبإاااتنباإاإن   سف منا لةس امناالااا ستن -27
ن192  ن2018ناسان تبإاااتنباإاإن   سف منا لةس امناالااا ستن-27
ن193  ن2018ناسان تبإاااتنباإاإن   سف منا لةس امناالااا ستن-27
ن194 إن2018ناسان تبإاااتنباإاإن   سف منا لةس امناالااا ستن-27

ناهاههههامنفههههدنا رقرههههمن  فهههها انا لههههةس ن  جههههانا  لههههتبب امنا ت هةههههستن -28
ن2030 ةسانباإاإن  سف م

ن200

(نن ااهههفن اههها نا بالهههمن لههه نا لهههةس ن  جهههانا  لهههتبب امنا ت هةهههستن -29
ن2030 ةسانباإاإن  سف مناهاامنفدنا رقرمنا فا انب ل 

ن205

نا فلهست نا ة ها نا تاةاه نب له نا لةس ن  جانا  لتبب امنا ت هةستن -30
ن2030 ةسانباإاإن  سف منفد(ننا   لام

ن210

 
  



 ت 
 

 املالحقثبت 
رقم 
 الصفحة عنوان الملحق الملحق

ن -1
ن  سف هههمناهاهههامننفهههدنا ةاااهههمنا ة ااهههمن  فلهههستنا ةهههإإ نا ت طاههع
ن1997ن تةإاإنباإاإ

ن219

ن -2
ن  سف هههمناهاهههامنفهههدنا ةاااهههمنا ة ااهههمن  فلهههستننا ةهههإإ نا ت طاههع
ن2018ناسان تبإاااتنباإاإ

ن220

3-  
ن  سف هههمناهاهههامنفهههدنا   لهههامنا ة ااهههمن  فلهههستنا ةهههإإ نا ت طاهههع
ن1997ن تةإاإنباإاإ

ن221

ن -4
ن  سف هههمناهاهههامنفهههدنا   لهههامنا ة ااهههمن  فلهههستنا ةهههإإ نا ت طاهههع
ن2018نناسان تبإاااتنباإاإ

ن222

ن -5
نفهههد(ننا  لهها نا ة ههها نا   لههامنا ة ااههمن  فلهههستنا ةههإإ نا ت طاههع
ن1997ن تةإاإنباإاإن  سف مناهاام

ن223

ن -6
نفهههد(ننا  لهها نا ة ههها نا   لههامنا ة ااههمن  فلهههستنا ةههإإ نا ت طاههع
ن2018نناسان تبإاااتنباإاإن  سف مناهاام

ن224

ن225نا   لامنا فلستنب ل نباإاإن  سف من لةس نا   ادن ت طاعان -7

ن -8
ناهاهههامنفهههدنا   لهههامن  فلهههستن اال هههسثن  هههسة انا جااافهههدنا ت طاهههع
ن تةإاإنباإاإن  سف م

ن226

ن -9
ناهاهههامنفهههدنا   لهههامن  فلهههستن اال هههسثن  هههسة انا جااافهههدنا ت طاهههع
ن2018نناسان تبإاااتنباإاإن  سف م

ن227
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 مقدمة
 لدد ررة تحصددل تعدددردسة ددترةيت ددمكارةيللددميبريلتسلكددارةيعلددس رلةييددل برلددارةيدسة ددم رةيتددبر

يددبرلختلدددرةيدددل رليدد ررلةيلتخصصددكاريددبرةيدسة ددم رةي ددلميكتررةإلحصددميككاةيجغددسةيككارلررةهتلددم ر
يلتخيددكيررةيجددلهس زلدداريلكدد رلتسجددارتلدد رة هلكددتريددبرلددلارهدد ارةإلحصددم ة رت ددل رةيلدددخ ر

ةالقتصدددددمد رلةالجتلدددددم برلةيددددد  ركللدددددارلدددددارخ يدددددارتح كددددد رة هددددددةدرةي كم دددددكترلةالقتصدددددمدكتر
رسلددار كددارةيتخيددكيرةالقتصددمد رةي ددلميبرالزة ر يدد ركلليددمرهدد ةركي دد رألةالجتلم كددتريلدليددتر ر الر

ةييظددسر يدد رأهدد رةيعلةلدد رةيدكلغسةيكددترلميخصددل ترلةيددلالدة رلةيليكددم رلةي جددس ري دد  ر دداردلسرهدد ار
ةيتلقعدم رةيل دت  لكتريلتسلكدارةييدل بررتعد رةييللرةالقتصمد رلل تلكم رةيتيلكتر ري ي رريبةيعلةل ر
دلم رةيخدل لتريبرةيتخيكيري ل رةيعل رليلعسيترحمجم رةيلجتلداريلخددلم رةيتعلكلكدترلررلةيعلس 

للمركللارلارخ ي مرةيل در ارةيل ل  رةي كيكترلةالقتصدمدكتر رةيصحكترلةيخدلم رةالجتلم كت
للدمرت دل رأ م دم ريلتخد  رةي دسةسة ر   ددةدرةي كم دم رلةإلجدسة ة ررلحميظتر غدةدلةالجتلم كتريبر

كجمدرةيحلل رةي عميت ال د ريكدارةارتسلكداررملللدرلةييمجحتر رةيليم  تريت مد رلث ره ارةيل ل  رلة 
ةي لمارةيعلس رلةييل بركعدرجلهسرةيعللكترةيتخيكيكتريبرلختلدرةيدسة دم رلةيتحلدك  رةي دلميكتر

ح دار لحميظدترةيي ريجددرةهتلدم رتلد رةيدسة دتر حجد رةيت دمكاريدبرةيتسلكدارةيعلدس رلةييدل بري دلمار
 ةرلدمرقمسيدمر دكار ري د كم رر رلةي كيترلليي ترجغسةيكترلحدلد ر عدددر دلمارل كدسةيجيسرلييم رة  لمس

ةيسكدددرلةيح ددسررتددبللدد ي رةيلر ددسة رةيدكلغسةيكددتري كي ر ددمقبرلحميظددم رةيعددسة رلرلحميظددتر غدددةد
  دددل رخددددمةرلليي ددددترجغسةيكدددترةقدددد ر ددددددة ريل دددلماريغددددسورتح كدددد رةيللةزيدددتريددددبرتلزكددددارةيلددددلةسدر

جددد رتح كددد ر رليددد ر دددسةلئرةحصدددميكتردقك دددت لددد رلةإلللميكدددم ر رل كدددمارحمجدددترةي دددلمارةيل دددت  لكتر
 .لرتليكسرلتيل م ر ل رةيعل أدلم رةيتيلكترةي  سكتر لة ر تليكسرةيخ
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 الفصل االول 
وتقديرات 1997لتعدادالنظري املؤشرات السكانية حملافظة بغداد الدليل 

  2018 عام
 املبحث األول

 النظري الدليل
 -مشكلة البحث : -1

, ألقكد  لبّةمكت إن تحديد مشكلة  لبححكت تّكدل لبة كألو ل ألبكخ وكت ة كألل  لبححكت لب   لوكت        
 لاآلتت : لب ئيس  حابتساؤل تم صياغ  لبمشلة 
 1997 تّككدلدوككت لبت ليككع لبّمك ن أللب ككألكت  بةسكلان وككت ظق ككي  محاو ك  ح ككدلد بمكا ح ككم لبتحكاين 

 ؟ زما يًا ألملا ياً  2018 ألتقدي ل  كام
 بخ مشلال  و كي  هت :إألهذل يقألد 

 1997يتميز حه لبسلان وت محاو   ح دلد بّامت ) لبذنما هأل ح م لبت ليع لبّم ن  - 1
 ( ؟ 2018 أل

 1997 بتّدلد وت محاو   ح دلد ما هأل ح م لبت ليع لب ألكت لبذن يتميز حه لبسلان - 2
 ؟  2018 ألتقدي ل  كام

 بتّدلدما هأل ح م لبف ألو لب ألكي  أللبّم ي   لبذن يتميز حه لبسلان  وت محاو   ح دلد  - 3
 ؟  2018أل تقدي ل  كام  1997

لبت ليع لبّم ن أللب ألكت  وت محاو   ح دلد بّام  ح مماهت لبتألقّا  لبمستقحةي  ب - 4
 ( ؟2030)

 فرضية البحث : -2
د تحاين ملا ت أل إبخ و  ي  ظساسي  ألهت )أل  يست د لبححتوت  ألء لبتساؤال  لبساحق         

 1997بتّدلد مستألى ل ق ي  بمحاو   ح دلد  كةخ وت لبت ليع لبّم ن أللب ألكت بةسلان
 . 2018ألتقدي ل  كام 
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 الفروض الثانوية :
بتّدلد ه اك تحاين وت ح م لبت ليع لبّم ن بةسلان كةخ مستألى لق ي  محاو   ح دلد    

 . 2018ألتقدي ل  كام  1997
 يتحاين  ح م لبت ليع  لب ألكت حتحاين ح م لبت ليع لبّم ن بةسلان وت محاو   ح دلد . .1

 1997بتّدلد ه اك تحاين وت ح م لبف ألو لب ألكي  أللبّم ي  ححسع لق ي  محاو   ح دلد 
 . 2018ألتقدي ل  كام 

لبت ليع لبّمك ن  من لبمؤلد مع ألتائ  لب مأل لبس ألن لبمتزليد ه اك زيادو متألقّ  وت ح م  .2
 أللب ألكت بسلان محاو   ح دلد .

  أهمية البحث ومبررات االختيار : -3
سلان لبد لس  وت لبتّ ف كةخ لبتألزيع لبملا ت بةت ليع لبّم ن أللب ألكت وت لهمي  لمن ت       

ألتقدي ل  كام  1997بتّدلد أللبحيئ   )لالق ي ( لبألحدل  لالدل ي محاو   ح دلد كةخ مستألى 
2018 . 

ألي  ع سحع لةتيا  هذل لبمأل ألع لبخ ظهمي  م  ق  لبد لس  بلأل ها لبّاصم  ألذل  م لزي   
ألقد  اء  هذه لبد لس  بةلشف كن , لحي و حاب سح  بةّ لق و اًل كن قد تها لالستق احي  بةسلان 

ن ظلب ألكت( , ألحما  ذبك لبتحاين ألتحةيةه من ةالل مّ و  لبتحاين )لبّددن أل لب سحت أل لبحيئت أل
ذ يتم إ, لبد لسا  لبسلا ي  لبتت تةص لبت ليع لبّم ن أللب ألكت  كةخ غةع ة   لبت مي  تّتمدظ

بخ تحقيق لاللتفاء لبذلتت وت لبم ال لبتّةيمت أللبصحت أللبسل ت إلالكتماد كةيها وت لبألصألل 
 أللبةدمت  بةم تمع ألصألاًل لبخ  واهيته .

 : مبررات الدراسة  ـــ  4
 .أل شامة  ألدقيق  بةت ليع لبّم ن أللب ألكت بسلان محاو   ح دلد كدم أل ألد د لس  حديث  .1
محاألب  بد لس  ح م أل مأل ألتألزيع لبسلان ألمؤش لته ألتقييم حيا ا  لبّم  وت لإلحصائيا   .2

 ما حين كامت لبد لس   .ألتقدي لته لبسلا ي  
يّكككد مأل كككألع لبت ليكككع لبّمككك ن أللب كككألكت وكككت محاو ككك  ح كككدلد مأل كككألكًا ملمكككاًل بةد لسكككا   .3

  لب   لوي  لبمت ألك  وت لبمحاو   .
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( شككهد  م مألككك  مككن 2018 أل 1997لبزم يكك  لبممتككدو حككين كككامت  لبد لسكك  ) لبمككدوإن  .4
  ل حككدلت أللبمت يكك ل  لبسياسككي  أللال تماكيكك  أللالقتصككادي  وككت محاو كك  ح ككدلد ألهككذه حككدأل ها 

 لبخ لبتحاين وت لبت ليع لبّم ن أللب ألكت بةسلان .  دظ

 : الدراسة هداف أ -5
تهككككدف هككككذه لبد لسكككك  لبككككخ تحةيككككل لبتحككككاين لبملككككا ت بةت ليككككع لبّمكككك ن أللب ككككألكت بةسككككلان   .1

بمحاو كك  ح ككدلد وككت  ككألء مكك ها    لويكك  لبسككلان لبككذن يّ ككت تفسككي  لبتحاي ككا  لبملا يكك  
بح م ألتألزيع أل مأل لبسلان ألذبك إلك اء صأل و ألل ح  كن  حيّ  لبت ليح  لبسلا ي  وت 

 لبمحاو   .
 لبّم ي  لبّ ي   أللبةمسي  ألتألزيّها وت محاو   ح دلد . لبلشف كن لبفئا  .2
لبلشف كن لبت ي ل  لبتت حدث  وت مؤش ل  لبت ليع لبّم ن  لابّم  لبألسي  أل سح   .3

 . 2018ألتقدي ل  كام  1997بتّدلد لالكاب  ألق ي   لبلح  
سةي  ت إل اتلأل لبلشف كن  سح  لب ألع ألمقدل  لبف ألو لب ألكي  ألمؤش  لبتلاوؤ حين لبذلأل   .4

وت تحقيق لبمساأللو حين لب  سين  لب ألء كةخ ح م لبف ألو لب ألكي  بمّاب    قا  لب ّف
 . 2018ألتقدي ل  كام  1997بتّدلد حسع لبفئا  لبمةتةف   حأل 

لبت حؤ حمستقحل لبت ليع لبّم ن أللب ألكت بةسلان وت محاو   ح دلد وت  ل لب  ألف  .5
 لبتت يّيشأل ها .

 1997بتّدلد حسع لبألحدل  لالدل ي  حن أللب ألكت حيان ح م لبه م لبسلا ت لبّم   .6
 . 2018ألتقدي ل  كام 

  :  حدود الدراسة -6
لبألحدل  لالدل ي  متةذو من لالق ي  محاو   ح دلد كةخ مستألى ححدألد لبملا ي  لبتتمثل        

( أل) 48َ.532حين دلئ تت ك ض ) لن لبمحاو   تقع , ( 1أليةح  من لبة ي   ) لساسًا بةد لس 
من لبشمال  تحد لبمحاو   , ( ش قاً 58َ.544 ( أل)55َ.543ألة ت  ألل ), ( شمااًل 46َ.533

ألمن  ,ألمن لب  ألع لب  حت محاو   حاحل  ,ألمن لبش ق محاو   ديابخ , محاو   صالح لبدين
 2لم (4555محاو   )لبحةغ مساح  تألمن لب  ع محاو   ل  حا  . أل  , لب  ألع محاو   أللس 
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حسع تقسيمها ح.  ألتشمل محاو    ح دلد (1)من م مألع مساح  لبّ لق (% 1ألتشلل  حأل ) 
لإلدل ن  ثما ي   ظق ي  )لب صاو  , ل ك مي  , لبصد  , لبل خ , لبلا مي  , لبمحمألدي  , ظحت 

 . (2)لبمدلئن ( ألغ يع 
 1997متةذه من تّدلد 2018ألتقدي ل  كام  1997لما لبحدألد لبزما ي   وتمثة  حتّدلد كام 

لساسًا بةد لس  ب  ض لبمقا    حّيدًل كن لبت ي ل  لبتت تحصل وت حّض من مساح  لبألحدل  
 لالدل ي  , ألذبك ح م حّض م ها لبخ محاو ا  لة ى .

 
  

                                                 

( ألزل و لبتة كككي  , لب هكككاز لبم لكككزن بنحصكككاء ألتل ألبأل يكككا لبمّةألمكككا  , لبم مألكككك  لإلحصكككائي  لبسككك ألي  بّكككام 1)
 . 5ص ع( ,1/1, لبحاع لالألل  لالحأللل لب حيّي  ,  دألل )2018

 لب زء ,1997 بّام بةسلان لبّام لبتّدلد  تائا بنحصاء , لبم لزن لب هاز لبتة ي  , هيئ  لبألز لء, ( م ةس2)
 .1ص,  1998 ,لب هاز, ح دلد ح دلد , م حّ  حمحاو   لبةاص
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(1خريطة )  
 1997لعام  ( األقضية الوحدات االدارية ) حسببمحافظة بغداد اإلدارية 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

لبمائيك  , لبهيئك  لبّامك  بةمسكاح  , شكّح  ظ تكاا لبةك لئ  , ة ي ك  محاو ك  ح كدلد لإلدل يك  لبمصد  : ألزل و لبمألل د 
 . 2014, بّام  1:500000حمقياس 
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 : اوبياناته الدراسةمنهج  -6
أللالسكتّا   حا سكةألع لبلمكت وكت لبححكت لبّةمكت  لبتحةيكل لبألصكفتلكتمكد  لبد لسك  مك ها         

مكككن ظ كككل لبلشكككف ككككن لبتحاي كككا  أللبت يككك ل  لبحاصكككة  وكككت لبت ليكككع لبّمككك ن أللب كككألكت حكككين ظق كككي  
حسكككع  حيّككك  تألزيككككع حيا كككا  أل محاو ككك  ح كككدلد كحككك  لكتمككككاد  ككك ق ألتق يكككا  متّكككددو بتصكككك يف لبح

( 2018 أل 1997  كك  حككين كككامت ), أللككذبك لكتمككد  لبد لسكك  لبمكك ها لبمقككا ن ألذبككك بةمقالبحيا ككا 
,ظمككا حيا ككا  لبد لسكك  واكتمككد  لبحيا ككا  لبتككت تككم لبحصككألل كةيهككا مككن لب هككا  لب سككمي  لبمتمثةكك  

حيكككت تكككم لكتمكككاد  تكككائا لبتّكككدلد لبّكككام بةسكككلان بّكككام  ,لبم لكككزن بنحصكككاء حكككألزل و لبتة كككي  لب هكككاز
كةيهكككا لبحاحكككت وكككت تمكككد لك, و كككاًل ككككن لبمّةألمكككا  لبتكككت  2018ألتقكككدي ل  لبسكككلان بّكككام  1997

د لسته من لبمصاد  لبمّتمدو كةكخ لبتقكا ي  لبدألبيك  أللصكدل ل  ل مكم لبمتحكدو أللبمصكاد  لبملتحيك  
لب امّي  , لذبك لبد لسا  لبم شكأل و وكت ملتحكا  لبلةيكا   أللبم ال  من لبلتع أللبم ل ع أللب سائل

 . لب   لوي  ذل  لبصة  حمأل ألع لبد لس 

 : الدراسة  هيكلية -7
 و اًل كن لبمقدم  أللالست تا ا  أللبتألصيا  . وصألل ظ حّ  كةخ لبد لس   قسم     

 لبمشكلة  حيكت من بةححت لب   ن لإل ا  ت من ل ألل لبمححت مححثين ل ألل لبفصل ت من
 ألمك ها أللب   لوكت لبفةلكت أللبمألقع لبححت لهدلف أل لالةتيا  ألمح  ل  لبححت ألظهميه أللبف  ي 
 لبسككككلا ي  لبمؤشكككك ل  كككككن ولككككان لبثككككا ت لبمححككككت ظمككككا,  لبسككككاحق  لبد لسككككا  أل ألحيا اتككككه لبححككككت

 لبسككلان أل مككأل  لبسككلان ح ككم ألت ككمن  2018ألتقككدي ل  كككام  1997بتّككدلد  ح ككدلد بمحاو كك 
 ح كدلد محاو ك  وكت لبّمك ن لبت ليكع ككن ولكان لبثكا ت لبفصكل ظمكا.  بةسكلان لب   لوكت أللبتألزيع
 لبّمك ن لبت ليكع ككن لكان ل ألل,  مححثين من أليتلألن,  2018ألتقدي ل  كام  1997بتّدلد 
 ,  لالدل يككك  لبألحكككدل  ححسكككع لب   لوكككت ألتألزيّهكككا أللبةمسكككي  لبّ ي ككك  لبّم يككك  لبفئكككا  ححسكككع
 1997بتّكدلد  محاو ك لب وكت ألمؤشك لته لبّمك ن لبت ليع حيا ا  تقييم كن لان لبثا ت أللبمححت

 ح كككدلد محاو كك  بسككلان لب ككألكت لبت ليككع وت ككمن لبثابككت لبفصككل ظمككا . 2018ألتقككدي ل  كككام 
 لب ككككألع  سككككح  ل ألل لبمححككككت ت ككككاألل مححثككككين أل ككككم  . 2018ألتقككككدي ل  كككككام  1997بتّككككدلد 
 وكككت لإلدل يكككك  لبألحككككدل  ححسككككع أللبةمسكككي  لبّ ي ككك  لبسكككن وئكككا  ححسكككع لب   لوكككت ألتألزيّهكككا
 لسككاس كةككخ أللال ككات لبككذلأل  حككين لب ألكيكك  لبف ككألو كككن ولككان لبثككا ت لبمححككت ظمككا,  لبمحاو ككك 
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 وت ككككاألل لب لحككككع لبفصككككل ظمككككا . لالدل يكككك  لبألحككككدل  ححسككككع أللبةمسككككي  لبّ ي كككك  لبّم يكككك  لبفئككككا 
 ,2030 بّكام لبمسكتقحةي  أللبتألقّكا  بّكامت لبد لسك   ح كدلد محاو ك  بسلان لبسلا ي  لاله لما 

 لمكا , لالدل يك  لبألحدل  ححسع لبسلا ي  لاله لما ولان كن  ل ألل لبمححت ظما مححثين أل م
 بّكام ح كدلد محاو ك  بسكلان أللب ألكت لبّم ن بةت ليع لبمستقحةي  لبتألقّا  و م لبثا ت لبمححت
2030  

 :دراسات سابقة  -8
 : عراقية دراسات:  أوالا 

مأل ألع لبتحاين لبملا ت بةت ليع   ل  ألحا ت األب  كدو  سائل أل  : االطروحاتو  الرسائل
 لبّم ن  أللب ألكت بةسلان وت لبملتح  لب   لوي  لبّ لقي  أللما يأتت  :

 محاو ك  وكت لبّامةك  حكابقألى ألكالقتكه لبسكلان ت ليكع) ( 1)لبزحيكدن لكا م لبحاحت ككد ان د لس  .1
 أللالقتصكككادن أللبّمككك ن لب كككألكت لبت ليكككع) حأ أللككككه لبسكككلا ت لبت ليكككع ت األبككك  لبد لسككك  (  حاحكككل

  سكككح  ل تفككاع لبد لسككك  ظأل ككح  ألقكككد لبمحاو كك  , وكككت لبّامةكك  حكككابقألى ألكالقتككه(  أللال تمككاكت
 ألوككت ,1997 أل1987 أل 1977 بّككامت لبمحاو كك  ظق ككي  مككن لبح كك ي  لبم ككا ق وككت لب ككألع

 مكن سك  ( 15) دألن لبّم يك  لبفئ  وت لب يف سلان  سح  تفألق لبد لس  حي   لبّم ن لبت ليع
 (. س   64 – 15) لبّم ي  لبفئ  وت ذبك من لبّلس ألكةخ لبح  ي  لبم ا ق وت   ي تها

) لبت ليككع لبسككلا ت وككت محاو ككا  لبفكك ل  ل ألسكك (  (2)صككادق  ّفكك  إحكك لهيم  د لسكك  لبحاحككت .2
 ألقككد )لب ككألكت أللبّمك ن أللالقتصككادن أللال تمككاكت(, حأ ما ككهلبت ليككع لبسكلا ت لبد لسكك  ت األبك  
 سككح  لب ككألع وككت محاو ككا  لبفكك ل  ل ألسكك , حيككت لحتةكك  محاو كك  حاحككل لبم تحكك   تفككاأل  حي كك 

 سكككع لبفئككككا  لبّم يكككك   لةتةفكككك ألوككككت لبت ليكككع لبّمكككك ن  ( ,1997أل  1987)ل ألبكككخ كككككامت 
لب سكككع وكككت لبفئككك  لحككك  محاو ككك  لبمث كككخ ظ ألظحككك ز لبّ ي ككك  حكككين محاو كككا  لبفككك ل  ل ألسككك , 

 .1997أل  1987( س   كامت 15لبّم ي  ظقل من )

                                                 

 غيككك ) دلتكككأل له  سكككاب ,  حاحكككل محاو ككك  وكككت لبّامةككك  حكككابقألى ألكالقتكككه لبسكككلان ت ليكككع, لبزحيكككدن لكككا م ككككد ان ( 1)
 .1998, ح دلد  امّ , لآلدلع لةي (, م شأل و

,  ساب  دلتكأل له )غيك  م شكأل و(, لةيك   صادق  ّف  إح لهيم , لبت ليع لبسلا ت وت محاو ا  لبف ل  ل ألس  (2)
 . 2003لآلدلع,  امّ   لبحص و, 
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 ت ليككع بتحككاين لبملككا ت حّ ككأللن ) لبتحةيككل (1)لبسككّدن محيسككن حمككألد د لسكك  لبحاحككت ظحمككد .3
 ظ ككككأللع حي كككك  لبد لسكككك  , ( 1997 – 1987مككككن  بةمككككدو لبقادسككككي  محاو كككك  وككككت لبسككككلان
 أللبّم ن لب ألكت لبت ليع ألهت,  لبقادسي  محاو   وت لإلدل ي  بةألحدل  لبسلا ت لبت ليع

( 101.4ل ةف كك   سككح  لب ككألع وككت لبمحاو كك  مككن ) لذ ,أللبزألل ككت أللبتّةيمككت أللالقتصككادن
ظقكل مكن  , ل ةف ك   سكح  لبسكلان دألن سكن لبّمكل )1997( ككام 97إبكخ ) 1987كام 
,  1997%( كككككام 44.8إبككككخ ) 1987%( كككككام 45.8سكككك  ( وككككت لبمحاو كككك  مككككن  ) 15

 %( ككام48.4سك  ( وكت لبمحاو ك  مكن ) 64–15ل تفّ   سح  لبسكلان وكت سكن لبّمكل )
كمكا  1997%( كام , ل ةفكاض  سكح  لإلكابك  وكت لبمحاو ك   وكت ككام 51إبخ ) 1987

ل ةف كككك  وككككت كككككام  1987%( كككككام 103.5, إذ حة كككك  )1987لا كككك  كةيككككه وككككت كككككام 
 .(95.7إبخ ) 1997

 لبلحككك ى ح كككدلد مدي ككك  بت ليكككع سكككلان لبملكككا ت لبتحةيكككل ) (2)سكككةمان   يكككع د لسككك  لبحاحثككك   كككدى .4

 لبلحككك ى ح كككدلد مدي ككك  وكككت لب كككألع  سكككح  ل ةفكككاض لبد لسككك  ( لأل كككح  1997-1987و) بةمكككد
 تّكدلد وكت ظ ثكخ مائك  بلكل ذلك ( 100) إبكخ 1987 تّكدلد وكت ظ ثخ مائ  بلل ذل ل( 111)من

 تّككدلد وككت%( 56.3) مككن( سكك   64 – 15) لبّمككل سككن وككت لبسككلان  سككح  ل تفّكك  أل1997
 1987 تّككدلد وككت%( 77.7)لإلكابكك   سككح  حة كك  أل1997 تّككدلد وككت%( 57.2)إبككخ 1987

 ح كككدلد بمدي ككك  لبسكككلا ت لبهككك م قاككككدو  هككك   أل1997 تّكككدلد وكككت%( 74.9) إبكككخ ألل ةف ككك 
 مدي ككك  وككت ل سككك و ح ككم مّكككدل ألل ةفككض1987 تّككدلد مكككن ظ ككيق 1997 تّكككدلد وككت لبلحكك ى
 مثككل ألقككد.  1997 تّككدلد وككت وكك د( 6.7) إبككخ 1987 تّككدلد وككت وكك د( 7.4)مككن لبلحكك ى ح ككدلد
  احيككك  ةككك ثم حي مكككا دينلألبةتّكككد ل سككك و ح كككم بمّككدل  سكككح  ظكةكككخ لبصكككد  مدي ككك  ق كككاء م لككز

 به .  سح  ظقل لبم صأل 

                                                 

  بةمككدو  لبقادسككي  وككت محاو كك    لبسككلان  بتحككاين ت ليككع  لبتحةيككل لبملككا ت لبسككّدن ,   محيسككن ظحمككد حمككألد  (1)
 . 2005( , ل  ألح  دلتأل له , لةي  لآلدلع ,  امّ  ح دلد ,  1997 – 1987من ) 

( , ل  ألح   1997- 1987و  ) دى   يع سةمان ,لبتحةيل لبملا ت بت ليع سلان مدي   ح دلد لبلح ى بةمد (2)
 .2006 دلتأل له , لةي  لبت حي  لحن  شد ,  امّ  ح دلد ,
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) لبتحةيكككل لبملكككا ت بتحكككاين ت ليكككع سكككلان    (1)لبكككدبيمت ظحمكككد لهلل كحكككد د لسككك  لبحاحكككت قيصككك  .5
 أللبّمكككك ن لب ككككألكت لبت ليككككع لبككككخ   لبد لسكككك ت  قكككك(( 2007-1987محاو كككك  أللسكككك  بةمككككدو )

 لا كك  كمكا1997 ككام وكت ل ةف ك  قكد لب ككألع  سكح  ظن ي هك  إذوكت محاو ك  أللسك   بةسكلان
  هك , مكن1990 ككام وكت لبّك لق بهكا تّك ض لبتكت لبحك ع حسحع ألذبك ,1987كام وت كةيه

 ل  فككال ألويككا  زيككادو إبككخ ظدى ثا يككه أللبككذن  هكك  مككن1991 كككام وككت لالقتصككادن أللبحصككا 
 ةككا ا إبكخ لحيكك و ظككدلد ه ك و كككن و كالً  ةاصك  , أللسكك  ألمحاو ك  كامك  لبّكك لق وكت ألالسكيما
 لبهكك م أليشككي  ثا يكك , لب ككألع  سككح  ل تفّكك  وقككد 2007 كككام وككت ظمككا ,لبمحاو كك  ةككا ا ظأل لبّك لق

 لإلكابكك ,  سككح  ل تفككاع ثككم ألمككن لبفتككألو حم حةكك  يمكك ألن ويهككا لبسككلان نظ لبككخ بةمحاو كك  لبسككلا ت
 ل تفككاع أللككذبك لبّمككل قككألو  سككح  ل تفككاع لبككخ يشككي  لبككذن لالقتصككادن لبت ليككع ت ككاألل حككين وككت
 .2007 كام وت ل ةف   ثم1997 كام وت لبّا ةين  سح 
 بمحاو كك  لبسككلا ت بةت ليككع لبملككا ت لبتحةيككل) (2)لبتميمككت  اسككم ظحمككد د لسكك  لبحاحثكك   قيكك  .6

 سلان بت ليع لبملا ت لبتحاين تحةيل لبد لس   شمة  وقد(  2013أل1997 )بّامت ديابخ
 ح م ألل  ها (  أللال تماكت أللالقتصادن أللب ألكت لبّم ن)  ل أللكه ألحلاو  ديابخ محاو  
صككة   بةسككلان لب   لوككت لبتألزيككع  ككال لبككذن لبت يكك  لبككخ لبد لسكك  ت  قكك  لمككا ويككه لبتحككاين

لبد لسكك   مككن ةككالل لبتحةيككل لبملككا ت  لن ه ككاك  تحاي ككًا ملا يككًا ألل ككحًا وككت تألزيككع سككلان 
ع وت لبمحاو   ل ها لت هك   لبمحاو   حين لبألحدل  لإلدل ي  , لذ لشف تحةيل   سح  لب أل 

( ذلك ًل 102لبكخ ) 1997( ذلك ًل بلكل مائك  ظ ثكخ ككام 99 حأل لال تفاع , إذ ل تفّك  مكن )
كابك   2013بلل مائ  ظ ثخ كام  , لت اه  سح  لإلكاب  ألحلاو  ظشكلابها )لإلكابك  لبّم يك  ألل 

كابكككك  لحككككا  لبسككككن( لبككككخ لال ةفككككاض حّككككد ظن لا كككك   سككككحتها ) %( 90.3صكككك ا  لبسككككن  ألل 
%( 69.5%( أل)75ل ةف ككككككك  لبكككككككخ ) 1997%( ألحابتتكككككككاحع ككككككككام 6.5%( أل)82.4أل)
 .2013%( كةخ لبتأللبت كام 5.5أل)

  

                                                 

 – 1987لبتحةيكككل لبملكككا ت بتحكككاين ت ليكككع سكككلان محاو ككك  أللسككك  بةمكككدو ) قيصككك  كحكككد لهلل ظحمكككد لبكككدبيمت , (1)
 .2011( ,  ساب  ما ستي  , لةي  لآلدلع ,  امّ  لال حا  , 2007

,  سكاب   2013أل1997 قي  ظحمد  اسم لبتميمت ,لبتحةيكل لبملكا ت بةت ليكع لبسكلا ت بمحاو ك  ديكابخ بّكامت (2)
 .2015ح دلد , ما ستي  , لةي  لبت حي  لحن  شد ,  امّ 
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 دراسات عربية   -ثانياا 
د لس  وت لبت ليع لبسلا ت  -مدي    احةس  )( 1)د لس  لبحاحت ماه  لحأل صابح  .1

 ألةصائص لبمسالن ( .
)لثك  لبت يك ل  لبسكلا ي  حمدي ك  هكألن كةكخ  (2)د لس  لبحاحت محمد لح لهيم محمد لبهمكابت  .2

 ( .1995 – 1973تألزيع ألت ليع لبسلان ةالل لبفت و )
)لبةصككككائص لبديمألغ لويكككك  أللال تماكيكككك   (3)د لسكككك  لبحاحككككت  لئككككد حسككككين محمككككد دحككككالن  .3

 . أللالقتصادي   بةمس ين وت محاو ا  غزو ) د لس  وت    لوي  لبسلان (( 

                                                 

د لس  وت لبت ليع لبسلا ت ألةصائص لبمسلن ,  ساب  ما ستي  , قسم  -( ماه  لحأل صابح , مدي    احةس  2)
 .1998لةي  لبد لسا  لبّةيا ,  امّ  لب  اح لبأل  ي  , لب   لوي  ,

, لثكك  لبت يكك ل  لبسككلا ي  حمدي ك  هككألن كةككخ تألزيككع ألت ليكع لبسككلان ةككالل لبفتكك و  محمكد لحكك لهيم محمككد لبهمكابت (3)
 .2007س   , – ساب  ما ستي  , لةي  لآلدلع أللبت حي  ,  امّ  لبتحدن  ( ,1995 – 1973)

 لبةصكائص لبديمألغ لويك  أللال تماكيك  أللالقتصكادي   بةمسك ين وكت محاو كا  غكزو  (  لئكد حسكين محمكد دحكالن ,4)
 . 2015غزو  , -  وت    لوي  لبسلان ( ,  ساب  ما ستي  , لةي  لآلدلع , لب امّ  لالسالمي   ) د لس
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  دراسات االجنبية -ثالثاا 
, لبتحةيكل وكت لبسكلا ي  ل ه لمكا  وائكدو ت األبك   Golicz Lawrence (1) حهكا قكام د لس  .1

 حكين أللب كألكت لبّمك ن لبت ليكع تحاين تأل يح وت ءأللف مؤث  ظسةألع هأل لبسلا ت وابه م
 مةتةف  . ألبفت ل  لبأللحد لبم تمع ظأل لبم تمّا 

ت األب  لبقألى لبّامةك  لب ديكدو , ألقكد ظشكا    Wolf Bain Seymour (2)  حها د لس  قام .2
ن لبتحألال  لبديمألغ لوي  قد ظحدث  ت ي ل  لحي و وت لبألاليا  لبمتحدو ل م يليك  م كذ ظإبخ 

لبحككك ع لبّابميكككك  لبثا يكككك  ألسككككألف تسككككتم  حككككا ث  كةكككخ لبقككككألى لبّامةكككك  حتككككخ  هايكككك  لبقكككك ن 
  ممككن تقككع ظكمككا هم حككين ) لبّشكك ين , ألقككد تألقّكك  لبد لسكك  ظن  سككح  لبقككألى لبّامةكك  لبفتيكك

( حّكككد ظن لا ككك  1990 -1980%( ةكككالل لبمكككدو )13بكككخ )إ( سككك   سكككت ةفض 16-24
سككيلألن كككدد لبقككألى  2000ا  لبقكك ن لبّشكك ين , ألوككت كككامي%( وككت لبسككحّي 42 سككحتهم )

( مةيككألن كامككل ألسككألف تسككتم   سككح  لبقككألى 2.75حمقككدل  ) 1980لبّامةكك  ظقككل مككن كككام 
 مككدولبكك غم مككن زيككادو مّككدل  ككألل كةككخ هم لبسككتين حابت ككاؤل لبّامةكك  بةككذين تت ككاألز ظكمككا  

حياتهم , لما تألقّ  لبد لسك  ظن ت كم لبقكألى لبّامةك  ظككدلد متزليكدو مكن لب سكاء ألل حكدلت 
 .2000ححةألل كام 

 
 
 
 
 
 
 

  

                                                 

 (1) Golicz Lawrence. the use of population pyramids for Neighborhood and market 

Analysis, Journal : Appraisal, Jrnl. Vol. 57, Iss. : y, Oct., pp. 551- 557 .         
(2) Wolf Bain Seymour, the New Lab our Forces, International of Man Power, (U.K), 

Vol.9, 1988, pp,3-16 . 
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 المبحث الثاني

 

 2018وتقديرات عام  1997السكان في محافظة بغداد لتعداد ونمو  حجم 
 

 تفككككع ح مهككككم وككككت لأل  (  سككككم   5423964) 1997 بتّككككدلدحةككككغ ح ككككم سككككلان محاو كككك  ح ككككدلد   
( 2702791(  سم  ألحزيادو م ةق  بةمدو لبمكذلأل و حة ك  )8126755لبخ ) 2018كام تقدي ل  

ألبتأل كيح هكذل لبتحكاين لبملكا ت بح كم لبسكلان  ( , %2 سم  ألحمّدل  مأل بسلان لبمحاو   حةغ ) 
 ها ستتم د لستها لاآلتت:وت لبمحاو   أل لق يت

وتقـديرات عـام  1997بغداد لتعداد التباين المكاني لحجم السكان في محافظة  :اوال
2018. 

 وتقـديرات عـام 1997 تعـدادبغـداد لحسـب االقضـية فـي محافظـة بالتوزيع العددي للسكان  -1
2018 .  

حصك هم وكت ملكان مّكين  أل ح كم لبسكلان لبكذين تكمظيتحدد مفهألم لبتألزيع لبّددن بةسلان حّدد    
ألةككالل ألقكك  مّةككألم , ظن لن ح ككم لبسككلان لمفهككألم يؤلككد كةككخ لن لبّككدد لبم ةككق بةسككلان وككت ظن 
م  قككك  مكككن لبم كككا ق ألمكككا يت تكككع كةيهكككا مكككن لك كككاء ظهميككك   سكككحي  بهكككذل لبح كككم لأل لبّكككدد حاب سكككح  

 . (1) بةم  ق  لأل لالقةيم لبذن يقع ويه
لبح كم لبسكلا ت أل مك  تألزيّكه ألمّكدال  لب مكأل وكت محاو ك   نتّد د لس  ةصائص لبسلان مكن ذ

ح ككدلد ألتحةيةككه كحكك  مّ يككا  أللقّيكك  , تلككألن مككن ةككالل لبألقككألف كةككخ لسككحاع تحككاين لبسككلان وككت 
حّكككض لبألحكككدل  ألت ل ّكككه وكككت ألحكككدل  لةككك ى , كةكككخ ألوكككق ح لككك  لبسكككلان لب حيّيككك  أللبملا يككك  , 

ع لبلام ك  أل لء هكذل لبتألزيكع ألمؤشك لته ألمكا  ؤي  تحةيةيك     لويك  ككن لالسكحالبخ ويتألصل لبحاحت 
 يت تع كةخ ذبك من لةتالف لبةصائص لبسلا ي  وت لبملان .

, وقككد  ككاء  (  لبتحككاين وككت لبح ككم لبسككلا ت ححسككع لالق ككي 1( أللبشككلل )1يةحكك  مككن لب ككدألل ) 
( 1275424وككت محاو كك  ح ككدلد حقيمكك  م ةقكك  حة كك  ) تألزيككع كككددن بةسككلانق ككاء لبلكك خ حككأكةخ 

                                                 

تحكككاين ةصكككائص لبسكككلان أل لبمؤشككك ل  لبت مأليككك  وكككت ممةلككك  لبححككك ين بةمكككدو  حسكككين كةيكككألن  اصككك  لبزيكككادن , (1)
م شككككأل و , لةيكككك  لآلدلع ,  امّكككك  ح ككككدلد , ( أللواقهككككا لبمسككككتقحةي  , ل  ألحكككك  دلتككككأل له ,غيكككك  2001- 1991)

 .63 , ص2008
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(  سككم  , ثككم 1033950) تألزيّككه لبّككددن حةككغ لذ حابم تحكك  لبثا يكك    ككاء ق ككاء لبصككد  أل,  سككم  
(  سكم  , ثكم ظتكخ حّكده ق كاء لالك ميك  1030352) تألزيّه لبّكددن حةغ لذحّده ق اء لب صاو  

ةكغ ح لذ حتألزيّكه لبّكددن(  سكم  , ثكم حّكدها  كاء ق كاء لبلا ميك  656167) تألزيّه لبّكددنوحةغ 
(  سكم  , 331518حةكغ ) حتألزيّكه لبّكددن لذق اء لبمحمألديك    سم  , ثم ظتخ حّده( 628689)

(  سكككم  , ألظةيككك   كككاء ق كككاء 235573) تألزيّكككه لبّكككددن حةكككغ لذحّكككده  كككاء ق كككاء ظحكككت غ يكككع 
 (  سم   .232291) لذ حةغسلان وت محاو   ح دلد بة تألزيع كددن لبمدلئن حأقل 

 وقكد  كاء  ق كاء لب صكاو  حكألح  ,  2018 ككام  بتقكدي ل لما يةح  لبتحاين وت لبح م لبسلا ت  

(  سكم  , ثكم حّكده  كاء ق كاء لبلك خ 1809468) حةكغ لذوت محاو   ح دلد تألزيع كددن بةسلان 
  حةككككغ حتألزيككككع كككككددن(  سككككم  , ألحّككككده  ككككاء ق ككككاء لالك ميكككك  1593676) حةككككغ حتألزيككككع كككككددن

(  سكم  , وككت 1211849) حةكغ حتألزيكع كككددن(  سكم  , ألحّكدها ظتكخ ق ككاء لبصكد  1251329)
(  سككم  , أل حّككده   ككاء ق ككاء 993688) حةككغ حتألزيككع كككددنحككين  ككاء حّككده  ق ككاء لبلا ميكك  

 حةككغ حتألزيككع كككددن(  سككم  , ثككم حّككده  ق ككاء لبمككدلئن 484004) حةككغ حتألزيككع كككددنلبمحمألديكك  
 لذمحاو ك  لبةسكلان وكت ككدد ب(  سم  ,  وت حكين  كاء ظةيك ًل ق كاء ظحكت غ يكع حأقكل 459673)

 .(  سم 323068) حةغ
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 (1جدول )
وتقديرات عام  1997لتعداد  بغدادمحافظة  في ألقضيةالسكان   والنسبي لتوزيع العدديا

2018  

 % 2018 % 1997 االقضية

 22.2 1809468 19 1030352 الرصافة

 15.4 1251329 12.1 656167 االعظمية

 15 1211849 19.1 1033950 الصدر

 19.6 1593676 23.5 1275424 الكرخ

 12.2 993688 11.6 628689 الكاظمية

 6 484004 6.1 331518 المحمودية

 4 323068 4.3 235573 ابي غريب

 5.6 459673 4.3 232291 المدائن

 %100 8126755 %100 5423964 المجموع

لبحاحككت حاالكتمككاد كةككخ  مهأل يكك  لبّكك لق , ألزل و لبتة ككي , لب هككاز لبم لككزن بنحصككاء ,  تككائا لبتّككدلد  :لبمصككد 

  ., حيا ا  غي  م شأل و2018ألتقدي ل  لبسلان بمحاو   ح دلد بّام  , 1997لبسلان بّام 
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(1الشكل )  
  2018وتقديرات عام  1997لتعداد  بغدادمحافظة  في اقضية التوزيع العددي للسكان

 
 (1لبحاحت حاالكتماد كةخ  دألل ) :لبمصد 

  2018 وتقديرات عام 1997لتعداد محافظة بغداد  اقضية  في التوزيع العددي للسكان -2
    

بألهميكك  لب سككحي  بح ككم لبسككلان وككت  اً ملا يكك اً ن ه ككاك تحاي ككظ( 2( أللبة ي كك  )1يةحكك  مككن لب ككدألل )
 تظق ككي  لبمحاو كك  , ألمككن ةككالل تصكك يف لبحيا ككا  لب سككحي  ح  يقكك  لال ككأللل لبمتسككاألي  لبككخ ثككال

 سكحت تمثكل تألزيكع  تمثكل وكت ق كاء لبلك خ ألظقكل تألزيع  سكحت  تع تتحاين قيمها لب سحي  حين ظكةخ 
 -: 1997 بتّدلد لآلتتلبمدلئن ألحسع لبت تيع ن لحت غ يع أل وت ق اء
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شككمة  (%  17.2 ,23.5ويهككا حككين )  لبتألزيككع لب سككحت أللبتككت لا كك  تتكك لألح قككيم  :  الرتبــة األولــ 
( % بلل  23.5 ,19.1 ,19حةغ ) ألحتألزيع  سحتثالث  ظق ي  هت )لب صاو  , لبصد  , لبل خ( 

تّكككد هكككذه لالق كككي  ظهكككم ظق كككي  محاو ككك  ح كككدلد مكككن حيكككت لبح كككم  لا ككك  م هكككا كةكككخ لبتكككأللبت , لذ
( %, من لبم مألع لبلةت 61.6م مةها ما  سحته )   لبسلا ت مقا    حا ق ي  لالة ى , لذ شلة

 . 1997 بتّدلدبسلان لبمحاو   
 ألت ةكك  ( % 10.8 ,  17.1لب سككحت ويهككا حككين ) لبتألزيككعأللبتككت لا كك  تتكك لألح قككيم  : الرتبــة الثانيــة

بلككل م همككا كةككخ  ( % 12.1 , 11.6حةككغ ) حتألزيككع  سككحتق ككائت )لبلا ميكك  , أللالك ميكك  (  توكك
 . 1997 بتّدلد(% من م مألع لبلةت بسلان لبمحاو   23.7ما  سح  ) ألشلة لبتأللبت , 

ــة ــة الثالث ( %  ككم   4.3  , 10.7لب سككحت ويهككا حككين ) لبتألزيككعأللبتككت لا كك  تتكك لألح قككيم  : الرتب
( %  6.1, 4.3 , 4.3حةككغ ) ألحتألزيككع  سككحتئن , ظحككت غ يككع , لبمحمألديكك  ( ثالثكك  ظق ككي  )لبمككدل

  لالق كككي  لبسكككاحق   سكككحت مكككن  تألزيكككعتّكككد هكككذه لالق كككي  ظقكككل  لا ككك   بلكككل م هكككا كةكككخ لبتكككأللبت, إذ
( % مككككن ح ككككم لبألحكككككدل  لالدل يكككك  لبملأل ككككك   14.7ألتكككك ةفض وككككيهم لبح كككككألم لبسككككلا ي  بتشكككككلل ) 

 ( .2ي    لبة ي   ) 1997 بتّدلدبمحاو   ح دلد 
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 (2خريطة  )
 1997 لتعدادمحافظة بغداد   اقضية في لسكانلحجم ا التوزيع النسبي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (1لكتمادًل كةخ حيا ا  لب دألل ) لبمصد : لبحاحت
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ألحتصككك يف  2018 بتقكككدي ل  ككككام ححسكككع لالق كككي  لبتألزيكككع لب سكككحت بةسكككلانمكككا ويمكككا يةكككص ظأل    
وكككت لبح كككم لبسكككلا ت بةألحكككدل   قككك  لال كككأللل لبمتسكككاألي  ه كككاك تحكككايًن ملكككا تً لبحيا كككا  لب سكككحي  ح  ي

وكككت ق كككاء تألزيكككع  سكككحت تتحكككاين قيمهكككا لب سكككحي  حكككين ظكةكككخ  مسكككتأليا لالدل يككك  لبكككذن تمثكككل حكككثالت 
( 3( أللبة ي ك  )1أللمكا مأل كح وكت لب كدألل ) , وت ق اء ظحكت غ يكعتألزيع  سحت لب صاو  ألظقل 
 أللما يةت : 

 
( % ت هككك  وكككت  16.2 , 22.2ويهكككا حكككين ) سكككحت لبتألزيكككع لب قكككيمأللبتكككت تتككك لألح  : األول المســـتو 

( % بلكككل  19.6,   22.2حةكككغ )  تألزيكككع  سكككحت ق كككاءن  )لب صكككاو  , لبلككك خ ( 
 م ها كةخ لبتأللبت.

 
( %   كم  ثكالت   10.2, 16.1ويهكا حكين ) لبتألزيكع لب سكحتأللبتت تت لألح قيم  : الثاني المستو 

  , 15  , 15.4)  حةكغ  سكحت تألزيكعظق ي   )لالك مي  أل لبصكد  أل لبلا ميك ( ألح
 ( % كةخ لبتأللبت . 12.2

 
( %  كككم  ثكككالت 4 , 10.1ويهكككا حكككين )لبتألزيكككع لب سكككحت أللبتكككت تتككك لألح قكككيم :  الثالـــث المســـتو 

( 4 , 5.6  , 6) حةكغ  سحت تألزيعظحت غ يع( ألح ظق ي  ) لبمحمألدي  , لبمدلئن ,
 % بلل م ها كةخ لبتأللبت.  

                                                   

  



 ........2018وتقديرات عام  1997اإلطار النظري المؤشرات السكانية لمحافظة بغداد لتعداد  : الفصل االول

 

 
22 

 (3خريطة  )
 2018 تقديرات عامحسب االقضية لببغداد  و محافظة اقضية التوزيع النسبي للسكان في 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (1لكتمادًل كةخ حيا ا  لب دألل ) لبمصد : لبحاحت
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وتقديرات  1997بغداد لتعداد   حسب البيئة في محافظةبالتباين المكاني لحجم السكان  - 3
 . 2018عام 
ساس لبح   أللب يف لهميك  لحيك و وكت لبد لسكا  لبسكلا ي  أللب   لويك , ظد لس  لبسلان كةخ ب      

 . (1)بما يتمتع حه هذل لبتألزيع من لةتالف وت لل لب أللحت لال تماكي  أللبديمألغ لوي  أللالقتصادي  
أله اك كدو مقاييس تستةدم بةتميز حين لبم للز لبح  ي  أللب يفي   قسم م ها يتّةق حح م لبسكلان 

حابأل يفكك  لأل لبمه كك  لبتككت يزلألبهككا لبسككلان ألغابحككا مككا تّتمككد لبد لسككا  كةككخ لبمقيككاس ألحّككض يتّةككق 
 . (2)لالدل ن
 1997 بتّكككككدلدحةكككككغ ح كككككم سكككككلان )لبح ككككك ( وكككككت محاو ككككك  ح كككككدلد (  2ححسكككككع لب كككككدألل )     

ح كككدلد,   ( % مكككن م مكككألع لبسكككلان بمحاو ككك 89.4)  حةكككغ حتألزيكككع  سكككحت(  سكككم  , 4851348)
 ألحتألزيكع  سكحت(  سم  , 572616) لبسلان وت )  يف ( لبمحاو   بةّام  فسهحابمقاحل حةغ ح م 

ألبةلشف كن هذل لبتحكاين لبملكا ت سكيتم د لسكته , حسع لبق اء ح(% أليتحاين ملا يا  10.6حةغ ) 
( 2ي هك   كدألل )و 2018 بتقكدي ل  ككامحسع لالق ي  لما ح م لبسلان ححسع لبتألزيع لبحيئت ح
حةكغ )  ألحتألزيكع  سكحت,  (  سكم 7110234ت محاو   ح كدلد  حةكغ  )ن ح م لبسلان )لبح  ( وظ

( 1016521( % من م مكألع لبسكلان وكت محاو ك  ح كدلد, وكت لب يكف حةكغ ح كم لبسكلان ) 87.5
حسككع لبق ككاء ألبتأل ككيح هككذل لبتحكككاين ح , أليتحككاين ملا يككاً (%12.5 سككحت حةككغ ) ألحتألزيككع ,   سككم 

 حسع لالق ي  .حلبملا ت تم د لسته 
  

                                                 

كحككد لبكك زلق كحككاس حسككين ,  شككأو مككدن لبّكك لق ألت أل هككا ,لبم  مكك  لبّ حيكك  بةت حيكك  أللبثقاوكك  أللبّةككألم ,لبقككاه و   (1)
 .75,ص 1973

بقكاه و , ل 2وتحت محمكد  مصكةحت , لب   لويك  لبحشك ي   حكين لب   يك  أللبمّ وك  ألكةكم لبمك ها لب   لوكت ,      (2)
 .190, ص 1994
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 (2)جدول 
 1997لتعداد محافظة بغداد اقضية حسب البيئة فيبسكان والنسبي لل التوزيع العددي 

 2018 وتقديرات عام 

 االقضية
1997 

 المجموع
2018 

 المجموع
 ريف حضر ريف حضر

 1809468 0 1809468 1030352 0 1030352 الرصافة

 1251329 87090 1164239 656167 21943 634224 االعظمية

 1211849 0 1211849 1033950 0 1033950 الصدر
 1593676 0 1593676 1275424 0 1275424 الكرخ
 993688 195654 798034 628689 104466 524223 الكاظمية
 484004 331473 152531 331518 239841 91677 المحمودية
 323068 151227 171841 235573 86162 149411 ابي غريب
 459673 251077 208596 232291 120204 112087 المدائن
 %100 %12.5 %87.5 %100 %10.6 %89.4 النسبة

 8126755 1016521 7110234 5423964 572616 4851348 المجموع

 1997لبحاحت حاالكتماد كةخ ألزل و لبتة ي , لب هاز لبم لكزن بنحصكاء ,  تكائا لبتّكدلد لبسكلان بّكام  :لبمصد 
 . حيا ا  غي  م شأل و , 2018بمحاو   ح دلد ألتقدي ل  لبسلان 

 وتقــديرات عــام1997 لتعــدادحســب البيئــة فــي محافظــة بغــداد بلســكان ل التوزيــع العــددي  - 4
2018  
 ةتألزيككع لبّككددن بةسككلانب اً ملا يكك اً ن ه ككاك تحاي ككظ (3أل) (2) ين(  أللبشككلة2حكك  مككن لب ككدألل )ية    

حك  مكن لب كدألل ذ يةظحسكع لبحيئك  ) لبح ك  أللب يكف ( مكن ق كاء لبكخ ظةك   حوت محاو   ح كدلد 
بح م  حابم تح  لالألبخ اء  ق اء لبل خ لن أل كةخ مستألى لبسلان )لبح  (  1997 بتّدلد( 2)

حةككككككغ حتألزيككككككع كككككككددن ق ككككككاء لبصككككككد    ككككككاء , ثككككككم حّككككككده (  سككككككم 1275424حةككككككغ ) لذلبسككككككلان 
(  سكم  , ثكم 1030352) حةكغحتألزيكع ككددن  ق كاء لب صكاو   اءحّده  أل(  سم  , 1033950)

ق ككككاء   ككككاء(  سككككم  , ثككككم  حّككككده  634224) حةككككغحتألزيككككع كككككددن ق ككككاء لالك ميكككك    ككككاء حّككككده
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 حةككغحتألزيككع كككددن حّككدها ق ككاء ظحككت غ يككع  أل(  سككم  , 524223) حةككغحتألزيككع كككددن لبلا ميكك  
(   سكم  , وكت 112087) حةكغحتألزيكع ككددن (  سم  , حي ما  اء حّده ق اء لبمدلئن 149411)

حتألزيككع بةمحاو كك   لبح كك  بح ككم لبسككلانحتألزيككع كككددن حككين  ككاء ظةيكك ًل ق ككاء لبمحمألديكك  حأقككل 
 (  سم  . 91677) حةغ كددن

ق كككاء لبمحمألديككك    كككاء لذ 1997 بتّكككدلدبسكككلان )لب يكككف( ّكككددن لبتألزيكككع بةلمكككا لبتحكككاين لبملكككا ت 
(  سم  , ثم حّده  اء ق كاء 239841) حةغ لذبح م لبسلان وت لبمحاو    حتألزيع كددنحأكةخ 
 حةكككغحتألزيكككع ككككددن (  سكككم  , ثكككم حّكككده  ق كككاء لبلا ميككك  120204) حةكككغحتألزيكككع ككككددن لبمكككدلئن 

(  سككم  , وككت 86162حةككغ )حتألزيككع كككددن ق ككاء ظحككت غ يككع   ألحّككدو  ككاء(  سككم  , 104466)
بح كككم لبسكككلان وكككت لبمحاو ككك  حيكككت حةكككغ حتألزيكككع ككككددن حكككين  كككاء ظةيككك ًل ق كككاء لالك ميككك  حأقكككل 

تّكككد م كككا ق و(  سكككم  , لمكككا لكككل مكككن ق كككاء لب صكككاو  ألق كككاء لبصكككد  ألق كككاء لبلككك خ 21943)
 لبككذن يّككد لساسككًا بةتميككز حككين لبم ككا ق ح كك ي  وقكك   ححسككع لبمّيككا  لالدل ن )ةككدما  لبحةديكك  (

 ( 2( ألشلل )2 دألل ) . ي    (1)لبح  ي  أللب يفي  , أللبتت بها صف  لدل ي   من حدألد لبحةدي  
 (2شلل )

 1997 تعدادمحافظة بغداد ل في اقضيةلسكان حسب البيئة لعددي التوزيع ال

 
    (1لبحاحت حاالكتماد كةخ  دألل ) :لبمصد 

  
                                                 

, م حّككك  لالزهككك  , ح كككدلد ,  1( كحكككاس وا كككل لبسكككّدن , محاو ككك  ح كككدلد ) د لسككك     لويككك  لبسكككلان ( ,   (1
 .  45, ص   1976
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 (3شكل )
 2018 لتقديرات عام محافظة بغداد في اقضيةحسب البيئة ب التوزيع العددي للسكان

 
 (2لبحاحت حاالكتماد كةخ  دألل ) :لبمصد   

بح ككم لبسككلان ّككددن لبتألزيككع بةن ه ككاك تحاي ككًا ملا يككًا ظ(  3(  أللبشككلل )  2يتحككين مككن لب ككدألل )   
ةكك  , آمككن ق ككاء لبككخ   2018 بتقككدي ل  حسككع لبحيئكك   )لبح كك  أللب يككف (حوككت محاو كك  ح ككدلد 

سكككلان لبح ككك  حةكككغ ةب تألزيكككع ككككددنكةكككخ مسكككتألى لبسكككلان لبح ككك   كككاء ق كككاء لب صكككاو  حكككأكةخ 
(  سككم  , ثككم 1593676حةككغ ) حتألزيككع كككددن(  سككم  , ثككم حّككده  ككاء ق ككاء لبلكك خ 1809468)

ق كككاء  ألحّكككدو  كككاء(  سكككم  , 1211849) حةكككغتألزيكككع ككككددن بةسكككلان ححّكككده  كككاء ق كككاء لبصكككد  
حتألزيع حّده ق اء لبلا مي   لتخ  (  سم  , ثم 1164239) حةغحتألزيع كددن بةسلان لالك مي  

 حةغحتألزيع كددن بةسلان (  سم  , ثم حّدها  اء ق اء لبمدلئن   798034) حةغكددن بةسلان 
 حةكككككغحتألزيكككككع ككككككددن بةسكككككلان (  سكككككم  , ثكككككم  حّكككككده  ذبكككككك  كككككاء ق كككككاء ظحكككككت غ يكككككع  208596)
بح كم لبسكلان لبح ك  حتألزيكع ككددن (   سم  , وت حين  اء ق اء لبمحمألدي  حأقكل 171841)

 (  سم  .152531) ةغح لذوت لبمحاو   
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حابم تحكك  ) لب يككف ( وقككد لككان ق ككاء لبمحمألديكك  ةتألزيككع لبّككددن بةسككلان بلمككا لبتحككاين لبملككا ت     
 ككاء (  سككم  , ثككم 331473) حةككغ لذح ككم سككلان لب يككف وككت لبمحاو كك  ب حككابتألزيع لبّككددن لالألبككخ
حتألزيكع (  سم  , ثم حّده  اء ق اء لبلا ميك  251077) حةغ حتألزيع كددنق اء لبمدلئن  حّدو 

( 151227) حةككغحتألزيكع ككددن حّككده ق كاء ظحكت غ يكع  ظتكخ(  سكم  , ثكم 195654) حةكغككددن 
بح م لبسكلان لب يكف وكت لبمحاو ك  حةكغ تألزيع كددن حأد خ   سم  , أللةي ًل  اء ق اء لالك مي  

ةم يلن بهكا تمثيكل ولبصد  ألق اء لبل خ (  سم  , لما لل من ق اء لب صاو   ألق اء 87090)
   ها م ا ق ح  ي  .

  2018وتقديرات عام  1997لتعداد لسكان في محافظة بغداد ل المطلقالتغير  :ثانياا 

 
(  سم  يتألزع حشلل متحاين 2702791حةغ ح م لبت ي  لبم ةق بةسلان وت محاو   ح دلد )     

يكك  م ةككق بةسككلان وككت محاو كك  ح ككدلد بةمككدو بّككامت لبد لسكك  , وقككد سكك ل ق ككاء لب صككاو  ظلحكك  ت َ 
(  سم  , ثكم  كاء حّكده ق كاء لالك ميك  779116لبمذلأل  لكاله  وقد حةغ ح م لبت ي  لبم ةق )

) حةككككغ  م ةككككق  ق ككككاء لبلا ميكككك  حت يكككك  حّككككده ظتككككخ (  سككككم  , ثككككم595162ةككككق حةككككغ )حت يكككك  م 
(  سم  , ثم حّدها 318252(  سم  , ثم حّدها  يأتت ق اء لبل خ حت ي  م ةق حةغ )364999

(  سم  , ثم حّكدها ق كاء لبصكد  حت يك  بةسكلان 227382 اء ق اء لبمدلئن حت ي  م ةق حةغ )
( وكت حكين 152486 اء ق كاء لبمحمألديك  حت يك  م ةكق حةكغ ) (  سم  , ثم حّده177899حةغ )

(  سككم  , 87495سكك ل ق ككاء ظحككت غ يككع ظقككل  ت يكك  م ةككق بةسككلان وككت محاو كك  ح ككدلد حةككغ )
 . ( 4( أللبشلل ) 3ي    لب دألل )
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 ( 3جدول )
  2018وتقديرات عام  1997لتعداد  بغدادمحافظة اقضية التغير المطلق والنسبي للسكان في 

 **التغير النسبي   المرتبة *التغير المطلق  االقضية

 75.6 1 779116 الرصافة
 90.7 2 595162 االعظمية
 17.2 6 177899 الصدر
 24.9 4 318252 الكرخ
 58 3 364999 الكاظمية
 46 7 152486 المحمودية
 37 8 87495 ابي غريب
 97.9 5 227382 المدائن
 55.9   2702791 المجموع

 (1لبحاحت حاالكتماد كةخ لب دألل )  :لبمصد        

  

                                                 

 هت لبزيادو لبحاصة  وت كدد لبسلان لن هأل  لبف ق حين لبتّدلد لبساحق أللبتّدلد لالحق  *
 تم لكتماد لبصي   لالحصائي   لالتي  وت لحتساع  لبت ي  لب سحت   **

 التعداد السابق للسكان  –التعداد الالحق للسكان                               
 100×  -----------------------------------------التغير النسبي  = 

 بق للسكانالتعداد السا                                        
تكككاع بة حاكككك  أللب شككك  , , مؤسسككك  دل  لبل1  لبحسكككين زي كككت أللةككك ألن , لالحصكككاء لبسكككلا ت , كحكككدي  ككك  لبكككخ : 

 .153,ص 1980
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 (4الشكل )

  2018وتقديرات عام  1997لتعداد محافظة بغداد  اقضية لسكان فيل المطلقالتغير 

 
 (4لبحاحت حاالكتماد كةخ لب دألل ) :لبمصد    

(  لبذن يحين 3بسلان أل دألل ) لبتألزيع لبّددن(  لبذن حين 1من لبمقا    لبحص ي  ب دألل )
(  أللالشلال   2018  أل 1997لبت ي  لبم ةق ب فس ح م  لبسلان  بةألحدل  لالدل ي   ألبةمدو ) 

 :لآلتي (  تألصل لبخ لب تائا 5(  أل )3( أل )1)
حاحتالل ق اء لب صكاو   2018كام  بتقدي ل  لبتألزيع لب سحتمع  لبتألزيع لبّددنت احق   -1

 ألتألزيككككع  سككككحت(  سككككم  779116كةككككخ ظكةككككخ ت يكككك  وككككت ح ككككم لبسككككلان ألحأللقككككع ت يكككك  )
(22.2. )% 

 أل 1997وكت ح كم سكلا ه بةمكدو )لبتألزيكع لبّكددن أل حكابتألزيع لب سكحت ت ل ع ق اء لبصكد   -2
 2018%( ألت ل ّكه ككام 19.1ألح سكح  ) 1997بّام  لبثا ي ذ لحتل لبم تح  ظ( ,  2018

%( ألل ّلككككس هككككذل لبت ل ككككع  15) لبتألزيككككع لب سككككحت لبككككخمككككن حيككككت  لب لحّكككك لبككككخ لبم تحكككك  
لبككككذن شككككلل ويككككه ح ككككم لبسككككلان حككككأللبت  لبتألزيككككع لبّككككددنأللال ةفككككاض وككككت لب سككككح  كةككككخ 
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لبسادسكككك  مككككن حككككين ظق ككككي   (  سككككم  , ممككككا لدى لبككككخ ت ل ككككع لبق ككككاء بةم تحكككك 177899)
 . لبمحاو   

 أللل مدو لبد لسك  حكاحتالل  لب سحت أللبتألزيع لبّددنلبتألزيع حاو  ق اء ظحت غ يع كةخ  -3
( ألح سككع متقا حكك   2018 أل 1997لبم لتككع لالةيكك و حككين لق ككي  محاو كك  ح ككدلد بّككامت )

أللحتككككل لبم تحكككك  لالةيكككك  أل لبثام كككك    2018% ( كككككام 4أل ) 1997%(كككككام  4.3حة كككك  )
 (   سم  . 87495بح م لبسلان حأللقع ) لبتألزيع لبّددنححسع 

( قككككد  2018 أل 1997بةمككككدو ) لبتألزيككككع لبّككككددن  محاو كككك  ح ككككدلد ألححسككككع  ميككككع لق ككككي -4
أللبزيكادو  هك  ت ي   م لتحها لبتكت ت تحك  ويهكا بّكامت لبد لسك  حسكحع لبح لك  لبسكلا ي  مكن 

 لة ى . ه لب حيّي  من  

  2018وتقديرات عام  1997لتعداد  بغدادالنسبي للسكان في محافظة  التغير: ثالثاا 

يقصكككد حكككه لب سكككح  لبمئأليككك  ب صكككيع لبألحكككدو لإلدل يككك  )لبق كككاء(  مكككن م مكككألع  لبسكككلان  وكككت       
لبألحدو  لإلدل ي  ل لح  لبتت تتحّها ) لبمحاو ك  ( , أليملكن ظن تأل كح تةكك لب سكح  لةتالوكًا زما يكًا 

. بكككذبك  (1)ألملا يكككًا ألظهميككك  لبملكككان ألت كككأل  تةكككك ل هميككك  ةكككالل م حةككك  لأل م لحكككل  زم يككك  مةتةفككك  
مهمكك  لبككديمألغ لوت هككت تحةيككل تةككك ل هميكك  ألتحيككان ظسككحاع ت أل هككا ألت ي هككا مّتمككدًل كةككخ حيا ككا  و

لبتّدلدل  لبمةتةف  أللإلحصاءل  لبسلا ي  أل تقدي ل  ألزل و لبتة ي  ألغي هكا مكن مصكاد  لبحيا كا  
( %  وكككت محاو ككك  ح كككدلد 55.9ن لبت يككك  لب سكككحت بةسكككلان حةككغ  )ظ( 3,  يتحككين ب كككا مكككن لب ككدألل )

, وقد س ل ق اء لبمكدلئن ظلحك  ت يك   سكحت  لق يتها أللةتةف ملا يا حين 2018 أل 1997ةمدو ب
( % , ثكم حّكده 97.9بةسلان وت محاو   ح دلد بةمدو لبمذلأل  وقد حةكغ  سكح  لبت يك  وكت لبق كاء )

( % , ثكم حّكد ذبكك  كاء ق كاء لب صكاو  حت يك   سكحت 90.7ق اء لالك ميك   حت يك   سكحت حةكغ )
( % , ثككم حّككده يككأتت 58ق ككاء لبلا ميكك   حت يكك   سككحت حةككغ  )  ككاء ( % , ثككم حّككده75.6حةككغ  )

( % , ثككم حّككدها ق ككاء ظحككت غ يككع حت يكك   سككحت حةككغ  46ق ككاء لبمحمألديكك  حت يكك   سككحت حةككغ  )
( % , ثكككم حّكككده سككك ل ق كككاء 24.9حّكككده ق كككاء لبلككك خ حت يككك   سكككحت حةكككغ  ) ظتكككخ( %, ثكككم 37)

(  3( % , ي  ككك  لب كككدألل )17.2محاو ككك  ح كككدلد حةكككغ  ) لبصكككد  ظد كككخ ت يككك   سكككحت بةسكككلان وكككت
 . ( 5أللبشلل ) 

                                                 

 .176, ص1982ظحمد   م لبدين ,    لوي  سلان لبّ لق ,  امّ  ح دلد ,   (1)
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 (5الشكل )
2018وتقديرات عام  1997بغداد لتعداد محافظة  اقضية السكان في النسبيالتغير   

 
 (4لبحاحت حاالكتماد كةخ لب دألل ) :لبمصد 

 .. 2018عام وتقديرات  1997بغداد لتعداد معدالت النمو السنوي لسكان محافظة  : اا رابع

لبكككذن  . (1)ي ةكككق كةكككخ لبت ييككك  وكككت  ح كككم لبسكككلان سكككأللء لكككان  حابزيكككادو ظأل لب قصكككان لسكككم لب مكككأل
مصكد ه ثالثك  كأللمكل لساسكي  هكت ) لبكألالدل  أللبألويكا  أللبه ك و ( , ألال يمل  كا تحديكد  مكأل لبسكلان 

 .(2)حّامل أللحد من هذه لبّأللمل ألل  ما ح ميّها 
بسلان حين لبزيادو ظأل لب قصكان ة  أليةتةف كدد لآلألقد يت ي  لبتأللزن حين تةك لبّأللمل من ألق   

 . (3)كح  لبزمن

                                                 

 .15, ص 2003وألزن  سهاأل ه ,    لوي  لبسلان , لب حّ  لالألبخ ,   (1)
 ا حهكا لبحشك ن ,  امّك   - شكا ها لالقتصكادن  -كحاس وا ل لبسّدن ,    لوي  لبّ لق إ ا ها لب حيّت   (2)

 .310, ص  2009ح دلد , 
ملككت محمككد كزيككز , أل يككاض إحكك لهيم لبسككّدن ,    لويكك  لبسككلان ,  امّكك  ح ككدلد , م حّكك   امّكك  ح ككدلد ,   (3)

 .120, ص 1984
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 ئيسككين لالألل هككأل لب مككأل لب حيّككت لبككذن يتمثككل  لبككخ قسككمينلب مككأل لبسككلا ت وككت م  قكك  مككا  ي قسككم
حكككابألالدل  أللبألويكككا  أللبّامكككل لبثكككا ت هكككأل لبه ككك و مكككن أللبكككخ لبم  قككك  , أللةمكككا ي تفكككع مّكككدل لب مكككأل 

 و لبككخ تةككك لبم  قكك  لبسككلا ت وككت م  قكك  مككا كككن مّككدل لب مككأل لب حيّككت يّ ككت لن ه ككاك تككدوقًا بةه كك
 .(4)أللبّلس صحيح
ن ه اك تحاي ًا ملا يًا بمّدال  لب مأل لبسكلا ت وكت محاو ك  ح كدلد ظ( 6( أللبشلل ) 4يحين لب دألل )

 مكككأل لبسكككلا ت وكككت لبةككك  مقا  ككك  حمّكككدل آمكككن ق كككاء لبكككخ  2018 ألتقكككدي ل  ككككام 1997 بتّكككدلد
حكك  لةككتالف لبمّككدل كةككخ مسككتألى لالق ككي  , وقككد (  بةمككدو لبمككذلأل و , ية%2لبمحاو كك  أللبحككابغ )

( % , أليّألد  3.3س ل ق اء لبمدلئن ظكةخ مّدل ب مأل لبسلان وت محاو   ح دلد حيت حةغ  ) 
ذبكككك لبكككخ  حيّككك  لبق كككاء لب يفيككك  لبتكككت تشككك ع كةكككخ زيكككادو لب سكككل أللبكككزأللا لبمحلككك  لبكككذن لدى لبكككخ 

(  سككم  , 227382( أللبحاب كك  ) 2018 أل 1997لبزيككادو لب حيّكك  لبتككت يشككهدها لبق ككاء ألبةمككدو )
(  3.1حّدها ق اء لالك مي  حمّدل  مكأل حةكغ )  اء ( , ثم 3وت  دألل ) لبتألزيع لبّددنححسع 

ق ككاء لبلا ميكك     ككاء ( % , ثككم حّككده2.6% ,  ثككم حّككد ذبككك ق ككاء لب صككاو  حمّككدل  مككأل حةككغ  )
وقكككد حةكككغ مّكككدل لب مكككأل  ق كككاء لبمحمألديككك   كككاء ( % , ثكككم حّكككدها 2.17 مكككأل بةسكككلان حةكككغ ) لحمّككد

( % , ثكككم حّكككده  1.5حةكككغ مّكككدل لب مكككأل ويكككه )  لذ ق كككاء ظحكككت غ يكككع  كككاء ( % , ثكككم حّكككدها1.8)
ظد ككخ مّككدل ب مككأل لبسككلان  , وككت حككين سكك ل ق ككاء لبصككد ( % 1ق ككاء لبلكك خ حمّككدل  مككأل حةككغ )

يّككألد تككد ت مّككدال  لب مككأل لبسكك ألن بةسككلان وككت ق ككاء  .( %  0.8) حةككغ  لذ وككت محاو كك  ح ككدلد
لبصد  لبخ لبت ي  وت لبةصائص لبديمألغ لوي  بسلان لبق اء مكن ل تفكاع لبمسكتأليا  لبتّةيميك  أل 
ألكت لالس و مع تد ت لبأل ع لالقتصادن لبذن لدى لبخ تقةيل  سع لال  اع وت لبق اء ألهذل ما 

 2018 ألتقكككككدي ل  ككككككام 1997 بتّكككككدلدلبق كككككاء  دبككككك  كةيككككك  لبزيكككككادو لب حيّيككككك  لبتكككككت تميكككككز ويهكككككا
سكلان ب لبتألزيكع لبّكددن(  سكم  ححسكع 177899حا ةفا ها مقا    حأق ي  لبمحاو ك   أللبحاب ك  )

 لبق اء .
  

                                                 

 –1997لبملكككا ت بةصكككائص لبسكككلان لبشكككحاع وكككت محاو ككك  ح كككدلد بةمكككدو  ( لحمكككد سكككابم وككك ا , تحةيكككل لبت يككك 4)
 . 85ص  , 2016لةي  لآلدلع ,  امّ  ح دلد ,   ساب  ما ستي  , غي  م شأل و , ,2012
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 (4جدول )
 . 2018وتقديرات عام  1997بغداد لتعداد معدل النمو السنوي لسكان محافظة 

 *معدل النمو السنوي االقضية

 2.6 الرصافة
 3.1 االعظمية
 0.8 الصدر
 1 الكرخ
 2.2 الكاظمية
 1.8 المحمودية
 1.5 أبي غريب
 3.3 المدائن

 %2 المجموع

 (1لبحاحت حاالكتماد كةخ لب دألل )  :لبمصد      

  

                                                 

 مّدل لب مأل لبسلان لاالتت: *

𝑅 = (𝑡√
𝑃0

𝑃1
) − 1 × 100 

P1   ,)لبالحق( كدد لبسلان وت لبتّدلد لبثا ت =P0 )كدد لبسلان وت لبتّدلد ل ألل )لبساحق = 
t كدد لبس ألل  حين لبتّد لدين = 

 United Nations .  Demographic Year Book , New York , 1980 , p . 32.لبمصد  :
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 (6شكل )
 . 2018وتقديرات عام  1997بغداد لتعداد محافظة  في اقضية لسكانلمعدل النمو السنوي 

 
 (4لبحاحت حاالكتماد كةخ  دألل ) :لبمصد 

  2018وتقديرات عام 1997بغداد لتعدادالتوزيع الجغرافي لسكان محافظة  :خامساا 
 

يتميككز تألزيككع لبسككلان حصككأل و كامكك  حّككدم لبتسككاألن كةككخ لب قّكك  لب   لويكك  , سككأللء لا كك  تةككك 
ن مكن صكفا  لبم تمكع إ ,ب ك ألف لب حيّيك  أللبحشك ي  أللالقتصكادي  للب قّ  لحي و ظم ص ي و  تي ك  

لبسلا ت هأل لب حيّك  لبدي اميليك   لن حسكحع لبح لك  لبمسكتم و لبتكت ي كتا ك هكا لبتزليكد لبّكددن وكت 
ح م لبسلان , بذبك   د لن تألزيع لبسلان ال يتةذ  م ا مّي كا كةكخ مكدى لبزمكان لأل  م كًا مّي كًا 

بسك يع هكأل لبسكحع وكت لبت يك  وت ملان أللحكد , ألل مكا يلكألن  م كًا  مت يك ل ألذبكك الن  مكأل لبسكلان ل
لب ككككا م وككككت لبتألزيككككع لب   لوككككت بةسككككلان حيككككت يّككككألد تألزيككككع لبسككككلان لبككككخ كككككدو  كأللمككككل  حيّيكككك   

لن بةتفكككاأل  وكككت تكككأثي  لبّأللمكككل لب حيّيككك   ,أل دي يككك  أللقتصكككادي   ألل تماكيككك  ألسياسكككي   ألتا يةيككك  
سككلان ألهككت مشككلة  ةدل سككين وككت  حقككل    لويكك  لببأللبحشكك ي  كةككخ لبتألزيككع لبسككلا ت سككحع مشككلة  

2.6 

3.1 

0.8 

1 

2.2 

1.8 

1.5 

3.3 

0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

3.5

 المدائن ابي غريب المحمودية الكاظمية الكرخ الصدر االعظمية الرصافة

 معدل النمو السنوي
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إكادو تألزيع لبسلان بما قد ي هك  مكن لةكتالف ألل كح  وكت تألزيكع لبح كم لبسكلا ت كةكخ لبألحكدل  
 . (1)لبح ل  لب   لوي  بةسلان  لإلدل ي  وت ل ا 

تّككد د لسكك  لبتألزيككع  لبسككلا ت ثككا ت لبمأل ككألكا  لبتككت تّاب هككا    لويكك  لبسككلان مككن حيككت 
لبت حيككق , قككد ال تسككحق  لأل ومككن أل هكك    كك  لالهتمككام لبّككام أللالهميكك  لب   يكك  أللبفائككدو  لالهميكك  ,

ألمككن  ,( 2) لبمّةألمككا  لبةاصكك  حت يكك  لبسككلان سككألى تةككك لبمتّةقكك  وككت ظكككدلدهم ألتككألزيّهم لب   لوككت
لب ككك أل ي   أل الزمككك بلالحصكككاءل  أللبحيا كككا  ل لبمؤلكككد  لن لبقيكككام حمثكككل تةكككك لبد لسككك  يأل كككع تكككألوي 

بتحةيكككككل أللبمقا  ككككك  , الن لبد لسكككككا  لبسكككككلا ي  وكككككت لب ابكككككع تّكككككا ت  قصكككككًا وكككككت لبحيا كككككا  ب ككككك ض ل
ألككككدم لبتزلمهكككا حابدقككك  لبم ةألحككك  لبكككخ  ا كككع صكككّألح  لبحصكككألل كةيهكككا مكككن  مكككن  ا كككع لالحصكككائي 
 . (3) ا ع لة 

 ألتقكككدي ل  ككككام 1997 تّكككدلدبن تألزيكككع لبسكككلان وكككت محاو ككك  ح كككدلد لتسكككم حابزيكككادو لبّدديككك  إ
 (8126755, بيصكككل لبكككخ )1997(  سكككم  ككككام 5423964حةكككغ سكككلان لبمحاو ككك  ) لذ  2018

 .  %(55.9(  سم  ألح سح  ت ي  حة   )2702791) قد ها ألحزيادو سلا ي  ,2018 سم  كام 
بةتألزيكككع لبسكككلا ت حسكككع  ن لبتألزيكككع لب   لوكككت بم  قككك  لبد لسككك  حاسكككتةدلم لبد  ككك  لبمّيا يككك  وككك     

أللالكتمكاد كةكخ لب كدألل  2018 ككام  ألتقكدي ل   1997 تّدلدب ح دلد لبألحدل  لالدل ي  بمحاو   
  .( 5( أل) 4( أللبة لئ  ) 5) 

حسكككع حمسكككتأليا  بةتألزيكككع لبّكككددن     حّكككظألحاسكككتةدلم لبد  ككك  لبمّيا يككك  يملكككن لبتميكككز حكككين 
أليملكن  2018 ألتقكدي ل  ككام 1997 تّكدلدح كدلد بلبألحدل  لالدل ي  ) لبق كاء ( بسكلان محاو ك  

 -: يأتت( أللما 4من ةالل لبة ي   ) 1997لبمستأليا  لالتي  بتّدلد  لن  ميز
وكألث  ( أليأل كد هكذل لبمسكتألى وكت ثكالت ألحكدل  لدل يك  ألهكت    0.50:  )+ المستو  االول

( 0.89( أل)1.49ق اء لبل خ ألق اء أللبصد  ألق اء لب صاو   حيت حة   لبد    لبمّيا يك   )

                                                 

لبحس األن, لبتحاين لبملا ت بتألزيع لبسلان وت محاو   ذن قكا ,  سكاب  ما سكتي  مقدمك   م ذ  م ّث  الل (  1)
 .207,ص 2010لبخ لةي  لبت حي  ,  امّه أللس  ,

, ص 1999كمككان , دل  لبفلكك  بة حاككك  أللب شكك  , ,1  ( كحككد كةككت لبةفككاف,    لويكك  لبسككلان لسككس كامكك  ,2)
117 . 

 سككاب     لب مككأل لبسككلا ت ألظثا هككا وككت ت ليككع سككلان محاو كك  أللسكك  ,سككةيم   ككألدن دحككام لب  يمككاألن , مّككدال ( 3)
 .15, ص  2019ما ستي  غي  م شأل و  مقدم  لبخ لةي  لبت حي  ,  امّ  أللس  ,
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(  سككم  1030352( أل)1033950( أل )1275424( كةككخ لبتككأللبت ألحّككدد سككلان حةككغ )0.88أل)
( % مكن م مكألع سكلان محاو ك  61.56بثالت  سكح  )ألكةخ لبتأللبت لي ًا ألشلة  هذه لبألحدل  ل

 ح دلد .
( يّككد هككذل لبمسككتألى ةككابت مككن لبتمثيككل حسككع لبد  كك  0.00 , 0.49: )+ المســتو  الثــاني

 لبمّيا ي  .
 لالك مي  ألق اء أليأل د هذل لبمستألى وت ق اء ( 0.49 -  ,0.01-: ) المستو  الثالث

( أل 656167( ألحّكدد سكلان حةكغ )0.12-أل ) (0.05-لبلا مي   حيت حة   لبد    لبمّيا يك  )
 . (% من م مألع سلان محاو   ح دلد23.7(  سم  ألح سح  تمثيل )628689)

ألحكدل  لدل يك   ألهكت  ثالثك  أليأل كد هكذل لبمسكتألى وكت  وكألث  ( 0.50-)  المستو  الرابـع :
ق كاء ق اء لبمحمألدي  ألق اء ظحكت غ يكع ألق كاء لبمكدلئن , حيكت حة ك  لبد  ك  لبمّيا يك  بلكل 

( 235573( أل )331518( كةككخ لبتككأللبت  ألحّككدد سككلان حةككغ )1.11-( أل)1.10-( أل)0.86-)
(% مكن 14.7) لبكثالت مكا  سكح  (   سم  ألكةخ لبتكأللبت لي كًا ألشكلة  تةكك لبألحكدل 232291أل)

 م مألع سلان محاو   ح دلد .
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 (5جدول )
 1997لتعداد  بحسب الدرجات المعيارية بغدادمحافظة  اقضية لسكان فيالجغرافي لتوزيع ال

 *  2018وتقديرات عام 
 2018 1997 الوحدات االدارية

 1.44 0.88 قضاء الرصافة
 0.43 0.05- قضاء االعظمية
 0.36 0.89 قضاء الصدر
 1.05 1.49 قضاء الكرخ

 0.04- 0.12- قضاء الكاظمية

 1.26- 1.1- قضاء ابو غريب

 0.96- 0.86- قضاء المحمودية

 1.01- 1.11- قضاء المدائن

 1015844.38 677995.5 الوسط الحسابي

 551648.11 400913.95 االنحراف المعياري
 (1 دألل )حاالكتماد   : لبحاحتلبمصد    

                                                 

 تم لستة لا لبد  ا  لبم ّيا ي  حسع لبمّادب  لآلتي :  *
  s  َ ( /x – x  )z = 

 = ظن قيم  من قيم لبمت ي  xإذ لن   
x بقيم لبمت ي  = لبألس  لبحساحت 
s  لال حككك لف لبمّيكككا ن ي  ككك : كحكككدلب زلق محمكككد لبح  يحكككت, لالسكككتةدلم لالمثكككل بتق يكككا  لبتصككك يف لبلميككك  وكككت =

 .16ص , 1989,  ح دلد   م احع ألزل و لبتّةيم لبّابت لبد لسا  لب   لوي  ,
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 (4خارطة )
 1997 لتعدادحسب الدرجة المعيارية بمحافظة بغداد  اقضية لسكان التوزيع الجغرافي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  (5حاالكتماد كةخ  دألل ): لبحاحت لبمصد  
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لتةككذل  2018كككام تقككدي ل  ( لن تألزيككع لبسككلان 5( أللبة ي كك   قككم )5ألمككن لبمالحكك  مككن لب ككدألل )
 : يأتتمستأليا   أللما   ظ حّ

دل يتككككين همككككا ق ككككاء إوككككألث  ( يأل ككككد هككككذل لبمسككككتألى وككككت ألحككككدتين   0.50)+  المســــتو  االول:
( كةكخ لبتكأللبت  ألحّكدد 1.05( أل)1.44لبمّيا يك  حكين ) لب صاو  ألق اء لبل خ حيت حة   لبد   

(% 41.8( ألكةخ لبتأللبت لي ًا ألشلة  تةك لبألحدتين  سح  )1593676( أل)1809468سلان )
 من م مألع سلان محاو   ح دلد .

( أليأل كككد هكككذل لبمسكككتألى وكككت ألحكككدتين لدل يتكككين ألهمكككا ق كككاء 0.00 , 0.49) المســـتو  الثـــاني :
( كةكككخ 0.36( أل )0.43ت حة ككك  لبد  ككك  لبمّيا يككك  بلكككل ق كككاء )لالك ميككك  ألق كككاء لبصكككد  حيككك

(  سم  ألكةخ لبتأللبت لي ًا  ألشلة  تةك 1211849( أل )1251329لبتأللبت  ألحّدد سلان حةغ )
 (% من م مألع سلان محاو   ح دلد.30.4لبألحدتين ما  سحته )
يكككت حة ككك  ( أليأل كككد هكككذل لبمسكككتألى وكككت ق كككاء لبلا ميككك  ح0.49-, 0.01-: ) المســـتو  الثالـــث
(%  مككن 12.2(  سككم  ألح سككح  تمثيككل )993688( ألحّككدد سككلان حةككغ )0.04-لبد  كك  لبمّيا يكك  )

 م مألع سلان محاو   ح دلد. 
دل يك   ألهكت ق كاء إوألث  ( أليأل د هذل لبمستألى وكت ثكالت ألحكدل    0.50-:  ) المستو  الرابع

-ّيا يكك  بلككل ق ككاء )لبمحمألديكك  أل ق ككاء لبمككدلئن أل ق ككاء ظحككت غ يككع حيككت حة كك  لبد  كك  لبم
( أل 459673( أل)484004( كةكككخ لبتكككأللبت  ألحّكككدد سكككلان حةكككغ )1.26-( أل)1.01-( أل )0.96

(% مكككن 15.6( أل  سكككم  ألكةكككخ لبتكككأللبت لي كككًا ألشكككلة  تةكككك لبألحكككدل  لبكككثالت  سكككح  )323068)
 م مألع سلان محاو   ح دلد , أل ست تا مما تقدم :
بسككلان لبألحككدل  لالدل يكك  بمحاو كك  ح ككدلد ي هكك  مككن ةككالل لب  كك و لبفاحصكك  بةمسككتأليا  لبتألزيّيكك  

ن حّككض لبألحككدل  قككد ت يكك  شككلل لبتألزيككع ويهككا ألل تقةكك  مككن مسككتألياتها لبتككت لحتةتهككا  ةككالل مككدو ظ
لبكخ لبمسكتألى  1997 بتّكدلدلبد لس   وّةخ سحيل لبمثكال ل تقكل ق كاء لبصكد  مكن لبمسكتألى لالألل 

 1997 بتّكدلدلبثابكت ل تقكل مكن لبمسكتألى  , أللكذبك ق كاء لالك ميك  2018ككام بتقكدي ل   لبثا ت
, وكككت حكككين حكككاو  ق كككاء لبلا ميككك  كةكككخ لبمسكككتألى   2018ككككام  بتقكككدي ل  لبكككخ لبمسكككتألى لبثكككا ت

 لبتألزيّت  فس   بةّامين لكاله.
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 (5خارطة )
 2018 تقديراتلحسب الدرجة المعيارية بمحافظة بغداد  اقضية لسكانالتوزيع الجغرافي 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (5لبمصد : لبحاحت لكتمادًل كةخ حيا ا  لب دألل ) 
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  2018 وتقديرات عام 1997لتعداد  نسبة التركز السكاني في محافظة بغداد
ت تح  حد لس  تألزيع لبسلان محاألب  لبتّ ف كةخ  م  لبت لز لبسلا ت وكت ظن م  قك  , ظن       

مككدى ميككل لبسككلان إبككخ لبت لككز وككت م  قكك  أللحككدو دلةككل حككدألد م  قكك  لبد لسكك  , ظأل لبتشككت  دلةككل 
ن د لسكك  تألزيككع ظيت مككع لبسككلان وككت م  قكك  مككا تتّككا م د  كك  لبت لككز, حسككحع  وأي مككاهككذه لبحككدألد 
هككتم حككابتألزيع لبّككددن لبم ةككق بةسككلان وككت م  قكك  لبد لسكك  حككل تهككتم حمككدى لبّالقكك  حككين لبسككلان ال ت

 . (1)لبتألزيع لبّددن ألمساح  لب قّ  لبمأهألب 
ه ككاك لبّديككد مككن لب كك ق أللبمقككاييس  لالحصككائي  لبتككت تصككف لبتألزيّككا  لبملا يكك  بةسككلان وككت    

 لبمقاييس لالحصائي  .صأل  ت لزهم لأل تحّث هم أليملن لستةدلم  ألكين من تةك 
 دليل التركز -أ

تؤةذ  تائا قياس هذل لبت لز ح بقاء لب ألء كةخ مدى لبّالق  لبقائم  حين لبتألزيع لبّددن ألمساح  

لبسكككلان مكككن ةكككالل حسكككاع  صكككف  *ل  ض لبتكككت يّكككيا كةيهكككا لبسكككلان, ألتحسكككع  سكككح  ت لكككز

م مألع لبفك ق لبمأل كع حكين لب سكح  لبمئأليك  بةمسكاح  أللب سكح  لبمئأليك  بّكدد لبسكلان وكت لبم  قك  ظأل 
ذل قةك  لب سكح   لبألحدو لالدل ي  بم  ق  لبد لس  . أللةما لح   لب سح  دل ذبك كةخ شدو لبت لكز , ألل 

و لبسككائدو , أليلككألن تألزيككع لبسككلان وككأن لبت لككز يحككدظ حاال ةفككاض ألهلككذل يصككحح لبتشككت  هككأل لب ككاه  

                                                 

 .38,ص 2014لالسل د ي  , ( وتحت محمد لحأل كيا   ,    لوي  لبسلان , دل  لبمّ و  لب امّي   , 1)
 أليملن لبحصألل كةخ  سح  لبت لز حاستةدلم لبمّادب  لآلتي  : *

                            1 
 ص (      لذ ظن –م ك ) س   ---------- سح  لبت لز =  

                           2                                          
 ساح  لبم  ق  إبخ  مة  مساح  لبم  ق  لبلةي  .س = لب سح  لبمئألي  بم 
 ص = لب سح  لبمئألي  بّدد سلان لبم  ق  إبخ  مة  سلان لبم  ق  لبلةي  . 
 م ك = م مألع لبف ق لبمأل ع حين هذه لب سع حّ ها ححّض . 

 م ,1991لالسكل د ي  ,لبمصد  د. وتحت كحد لبّزيز لحأل  ل ت , لبتألزيّكا  لبملا يك  , دل  لبمّ وك  لب امّيك  , 
 .406ص 
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مثابيككًا إذل لا كك   سككح  لبت لككز )صككف ( , أللةمككا زلد  تةككك لب سككح  لككان ذبككك ق ي كك  كةككخ لن لبتألزيككع 
 . (1)يميل  حأل لبت لز ألبيس  حأل لبتشت ظن تألزيع لبسلان  كةخ, ظن لان ذبك مؤش ًل  غي  متساأل  

( %  50.6)  ألحة ككك 1997 تّكككدلدب( % 52.1ن  سكككح  لبت لكككز حة ككك  )ظ( 6يت كككح مكككن لب كككدألل )
ألحهكككذل  2018أل 1997%( ةكككالل لبمككدو  1.5 هكككا ل ةف كك  حمقككدل  )ظن ظ 2018 بتقككدي ل  كككام

ألهكككذل يّلكككس صكككأل و  1997 بتّكككدلدكمكككا لكككان كةيكككه  2018ككككام بتقكككدي ل  وكككان  لبت لكككز ل ةفكككض 
لبت لز لبسلا ت لبذن حدأل ه يّ ت  ول و كن ميل لبسلان لبخ لبت لز لبخ حد مكا ,  تي ك   لحتّكاده 

أللن مكن لسكحاع ذبكك لن ت لكز لبسكلان وكت م كا ق دألن لةك ى هكأل لمكا قك ع لبم للكز  ,كن لبصف 
ألهلذل , لذبك   د لن  لبت ا ي  أللالسأللق لأل ق ع   ق لب قل لأل ق ع لال ها  لأل ق ع م قد دي ت 

ه ككاك م ككا ق يقككل ويهككا لبت لككز حسككع حّككدها كككن لبم لككز لأل قةكك  لبةككدما  لابمككاء لأل لبله حككاء لأل 
ي ككع  مكن ثكملبةكدما  لبصكحي  أللبتّةيميك  لبتككت تّكد  ق ك  لسككاس وكت  شكألء م للكز لالسككتي ان , أل 

بسكلان أليملكن  ذبكك لكادو تألزيع لبسلان  مع لبّةم لن م  ق  لبد لسك  ت كم ل ل كت أللسكّ  قةيةك  ل
سككألف  كةيككهمككن ةككالل لسككتثما ها  لم مّككا  سككل ي  لأل لسككتثما ها ز لكيككا لأل صكك اكيا لأل ت ا يككا أل 

لمكا كةكخ  يتم لككادو تألزيكع لبسكلان ألةةكق  كألع مكن لبتكأللزن وكت تألزيكع لبسكلان وكت محاو ك  ح كدلد ,
حككين تةككك  2018 أل1997مسككتألى لبألحككدل  لالدل يكك  وه ككاك تحككاين وككت  سككح  لبت لككز ةككالل لبمككدو 

م مكككألكتين مكككن  كةكككخ( يملكككن تقسكككيم محاو ككك  ح كككدلد 6لبألحكككدل  , ومكككن ةكككالل تحةيكككل  لب كككدألل )
 لبألحدل  لالدل ي  :

 تت من لبألحدل  لبتت ي ةفض ويها ت لز لبسلان قياسا حابمساح  .    :الول  ل
 تت من لبألحدل  لبتت يزيد  ويها ت لز لبسلان قياسا حابمساح .   :الثانية  

تمثةككك  لبم مألكككك  لالألبكككخ أللبتكككت يككك ةفض ويهكككا ت لكككز لبسكككلان قياسكككا حابمسكككاح  ألتةكككك  لبألحكككدل  
(  حمسككاح  قككد ها) 1997) بتّككدلدلالدل يكك   هككت لبمككدلئن أللبمحمألديكك  ألظحككت غ يككع أللبلا ميكك  وككت 

( % مكككن م مكككألع 26.3لا ت حةكككغ )سككك( % مكككن لبمسكككاح  لبلةيككك  بةمحاو ككك  يقاحةهكككا  صكككيد 78.4
ظ كّاف  سكح  لبسكلان , وكت حكين ت تفكع      لن لن  سح  لبمساح  تّادل ثالثكلبسلان وت لبمحاو

( % مككن م مككألع لبسككلان لبككذين يتألزكككألن 73.7 سككح  لبت لككز وككت لبم مألككك  لالةكك ى بتصككل لبككخ )
( % مككن ل مككابت مسككاح  لبمحاو كك  ألهككذل مؤشكك  كةككخ 21.6 ككمن   ةككق مسككاحت محككدألد حةككغ )

                                                 

, م ةكك  2018 -1997لبتحككاين لبملككا ت بتألزيككع سككلان  يككف محاو كك  ح ككدلد بّككامت  ألسككن لكك يم كحككد لب  ككا ,( 1)
 .212ص ,2019,( 11, لبّدد )26,لبم ةد  امّ  تل ي  لبّةألم لال سا ي  ,  امّ  تل ي  
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ب سكح   شك ال مسكاح  لبمحاو ك  , أليت كح مكن هكذل أل ألد حاب  من لب ّف وكت تألزيكع لبسكلان حا
لبتألزيككع لن ه ككاك حككؤ و بةسككلان يقحةهككا م ككا ق قةيةكك  لبسككلان مسككحح  لثككا  سككةحي   لأل ككد  ةةككل وككت 

 لبتألزيع ما حين لبمساح  أللبسلان  .
( وقككد لككان لالةككتالف غيك  لحيكك  وككت حّككض لق ككي  محاو كك  ح ككدلد  2018كككام ) تقككدي ل  لمكا وككت

ح   لبت لز لبسلا ت وت لل من لق ي  لالك مي  أللب صاو  أللبمحمألدي  حيت حةغ ألذبك حا تفاع  س
( % كةكخ لبتكأللبت ألل ةفا كها وكت لبم مألكك  لالةك ى 10.25( % أل )8.7( % أل)2دبيل لبت لز)

أللبلك خ أل لبمكدلئن حيكت حةكغ مقكدل   سكح  لبت لكز  متمثة   حأق كي  لبلا ميك   ألظحكت غ يكع أللبصكد 
( % كةكككخ لبتكككأللبت ألهكككذل لالةكككتالف 10.45(%  أل)7.55( % أل )7(%  أل )4.2( % أل )0.4)

 ككاتا  كككن زيككادو لبسككلان أللبه كك و أللبته يكك  أللب ككزألح لبتككت تّ  كك  بككه لبّاصككم  ح ككدلد حّككد كككام 
حاو كككا  ديكككابخ أللال حكككا  (   كككازح مكككن لكككل مكككن م1250000لذ حةكككغ ككككدد لب كككازحين بهكككا )  2014

لأل هككا لبّاصككم  ألمككا تتمتككع حككه مككن ةككدما  ألوكك ص كمككل   يككدل  كككن و ككالً  . (1) ألصككالح لبككدين 
 سحيا مقا    مع حاقت لبمحاو ا  , أل تي    بما تقدم لن تألزيع لبسلان ألمدى ت لزهم لذ  ه  من 

ألكةيككه سككألف يككتم  سككاحقا ً  هةككالل  دبيككل لبت لككز لن لبسككلان ي قسككمألن لبككخ م مككألكتين لمككا مكك  ذلكك  
م ح ككخ بككأل  ز إلي ككاح لبحيا ككا  وككت لبتألزيككع لبسككلا ت بمحاو كك   كةككخ ألوككقد لسكك  تألزيككع لبسككلان 

  .  2018ألتقدي ل  كام  1997ح دلد بتّدلد 

                                                 

( ألب ايككككككككك  10/6/2014دلةةيكككككككككا مكككككككككن )لب كككككككككازحألن أللبمهكككككككككا  ألن  ( لبمفأل كككككككككي  لبّةيكككككككككا بحقكككككككككألق لال سكككككككككان ,1)
 .29ص  , 2015لبمق   لبةاص بألمم لبمتحدو , ح دلد  (,10/5/2015)
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 (6جدول )
  2018وتقديرات عام  1997لتعداد  بغدادالتركز السكاني للوحدات االدارية في محافظة  دليل 

 
1997 2018 

الوحدات 

 االدارية

المساحة 

 %س

السكان 

 %ص

فرق 

الموجب 

 ص -س

 دليل التركز
المساحة 

 %س

السكان 

 %ص

فرق 

الموجب 

 ص -س

 دليل التركز

 8.75 17.5 22.2 4.7 7.15 14.3 19 4.7 الرصافة

 2 4 15.4 11.4 0.35 0.7 12.1 11.4 االعظمية

 7 14 15 1 9.05 18.1 19.1 1 الصدر

 7.55 15.1 19.6 4.5 9.5 19 23.5 4.5 الكرخ

 0.4 0.8 12.2 13 0.7 1.4 11.6 13 الكاظمية

 10.25 20.5 6 26.5 10.2 20.4 6.1 26.5 المحمودية

 4.2 8.4 4 12.4 4.05 8.1 4.3 12.4 ابي غريب

 10.45 20.9 5.6 26.5 11.1 22.2 4.3 26.5 المدائن

 50.6 101.2 100 100 52.1 104.2 100 100 المجموع

لبحاحت حاالكتماد كةخ:  مهأل ي  لبّ لق, ألزل و لبتة ي  أللبتّاألن لال مائت, لب هاز لبم لزن لبمصد : 
 ( 2( أل)1 دألل ) , أل2018ألتقدي ل  لبسلان كام 1997بنحصاء,  تائا لبتّدلد لبّام بةسلان
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 .منحن  لورنز –ب
هكككأل لحكككد لبمقكككاييس لالحصكككائي  لبتكككت يسكككتّمةها لب   لويكككألن بقيكككاس د  ككك  لبت ليكككز وكككت لبتألزيّكككا   

لبملا يكك , ألبقيككاس مككدى لال تشككا  وككت تةككك لبتألزيّككا  , أللسككتّمل بككأل  ز ولكك و لبتألزيّككا  لبمت مّكك  
 .(1)لبصاكدو وت  سم م ح خ حيا ت بمّ و  مدى لبّدلب  لأل لبمساأللو وت تألزيع  ألله  مةتةف  

ألحككدل  مسككاحي  صكك ي و حيككت يككتم ت تيحهككا  كةككخيسككتّمل ك ككد تقسككيم لبم  قكك  لبتككت يكك لد د لسككتها 
حسككع مّامككل لبتفا ككل ألذبككك حقسككم   سككح  )لبسككلان ( كةككخ  سككح  )لبمسككاح  ( بةحصككألل حت ازبيككا 

كةخ لب سع لبمت مّ  بة اه تين  حيت تمثل لالةي و وت  سم حيا ت ححيت  لبمحأل  لب ظست يمثل 
ألك د تألصيل تةك  ,يمثل لب سع لب امّ   بةسلان ولما لبمحأل  لالوقت  , لب امّ  بةمساح لب سع 

 لبقيم يتم لبحصألل كةخ م ح خ بأل  ز.
يت ككككح ل تفككككاع  سككككح  لبت لككككز وككككت لحيككككاء لبصككككد  أللبلكككك خ  (7أللبشككككلل ) (7مككككن ةككككالل لب ككككدألل )

ككككألن كةكككخ مكككن لبسكككلان يتألز  (% 61.6لبكككخ مكككا  سكككح  ) 1997 بتّكككدلدأللب صكككاو  حيكككت ألصكككة  
(%  وق   ألهذ ل ما يدل كةخ لن  لب سكح  كابيك  بةت لكز وكت تةكك لالق كي  10.2مساح  تقد  ع )

(% مكن لبسكلان يتألزككألن 85.3أللذل ما ل كيف لبيهكا ق كاء لالك ميك  أللبلا ميك  تصكحح لب سكح  )
( % ألهكككذل يكككدل كةكككخ لن ثةثكككت سكككلان محاو ككك  ح كككدلد يق  كككألن وكككت 34.6) كةكككخ مسكككاح  تقكككد  ع

 ثةت  لبمساح  لبلةي  بم  ق  لبد لس  . ح حأل  مساح  تقد
حيكت  يتحكين  2018ككام تقكدي ل  لبكذن يأل كح لبت لكز وكت  (8أللبشكلل )( 8ألمن ةالل لب كدألل )

لثيك ل حيككت لحتككل  1997 تّككدلدلن  سكح  لبت لككز كابيك  وككت لق ككي  مّي كه , ألهككت  ال تةتةكف كككن 
ق اء لبصد  لبم تحك  لالألبكخ كةكخ لبتكأللبت وكت ككامت لبد لسك  ثكم حّكدو ق كاء لب صكاو  , ألمكن ثكم 
حّدو  اء ق اء لبل خ حيت تقدم وت هذل لبّام ق اء لب صاو  بيحتل لبم تحك  لبثا يك  حّكد لن لكان 

 فسها  ةالل مدو لبد لس  .كةخ م لتحها   لل م ها حابم تح  لبثابث  , لما حقي  لالق ي  وحاو 
  

                                                 

م حّك   أل لب مذ    لب   لوي  , امّ  ح دلد , ( سامت كزيز كحاس لبّتحخ أل لياد كاشأل  لب ائت , لالحصاء 1)
 .146ص  , 2012 ح دلد, لل م ,
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 (7الجدول )
 1997 لتعدادمحافظة بغداد في اقضية نسبة التركز السكاني 

التكرار المتجمع   السكان% المساحة % الوحدات 
  الصاعد للمساحة

التكرار المتجمع 
 للسكان  الصاعد

 معامل التفاضل

 19.1 19.1 1 19.1 1 الصدر
 5.22 42.6 5.5 23.5 4.5 الكرخ
 4.04 61.6 10.2 19 4.7 الرصافة
 1.06 73.7 21.6 12.1 11.4 االعظمية
 0.89 85.3 34.6 11.6 13 الكاظمية
 0.34 89.6 47 4.3 12.4 ابي غريب
 0.23 95.7 73.2 6.1 26.2 المحمودية
 0.16 100 100 4.3 26.8 المدائن

 (6لبحاحت حاالكتماد كةخ  دألل ) :لبمصد  

 (8جدول )
 2018تقديرات عام لمحافظة بغداد في اقضية نسبة التركز السكاني 

التكرار المتجمع  السكان % المساحة % الوحدات
 الصاعد للمساحة

التكرار المتجمع 
 معامل التفاضل الصاعد للسكان

 15 15 1 15 1 الصدر
 4.72 37.2 5.7 22.2 4.7 الرصافة
 3.68 56.8 10.2 19.6 4.5 الكرخ

 1.35 72.2 21.6 15.4 11.4 االعظمية
 0.93 84.4 34.6 12.2 13 الكاظمية
 0.32 88.4 47 4 12.4 ابي غريب
 0.22 94.4 73.2 6 26.2 المحمودية
 0.2 100 100 5.6 26.8 المدائن

 (6لبحاحت حاالكتماد كةخ  دألل ) :لبمصد  
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 (7شكل )
 1997 لتعدادمنحن  لورنز لبيان نسبة التركز السكاني 

 
 (7لبحاحت حاالكتماد كةخ  دألل ) :لبمصد      

 (8شكل )
 2018تقديرات عامل منحن  لورنز لبيان نسبة التركز السكاني

 
 (8لبحاحت حاالكتماد كةخ  دألل ) :لبمصد       

 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

020406080100

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

020406080100



 

 

 
 

 الفصل الثاني
حمافظة  الرتكيب العمري لسكان

وتقديرات عام  1997لتعداد  بغداد
2018  

 
 
 
 

  



  ........2018وتقديرات عام  1997بغداد لتعداد التركيب العمري لسكان لمحافظة : الفصل الثاني 

 

 
49 

 املبحث االول
 . 2018وتقديرات عام  1997لتعداد العمر يف حمافظة بغداد بيانات 

 
بيانات التركيب العمري لسكان محافظة بغداد ، استنادًا الى نتااج  تسعى الدراسة الى تحليل 

، يقصااد بالتركيااب العمااري يااو تقسااي  السااكان  2018وتقااديرات مااا   1997تعااداد السااكان لعااا  
بحساااب التجاااات العمرياااة ، ا  يعاااد يااا ا التركياااب مااان سيااا  البياناااات فااا  الدراساااات الساااكانية و لااا   

 . (1)ته  ملى تأدية الخدمات االت  يمارسها السكان وامكانالرتباطه بالنشاطات االقتصادية 
ن التركيب العمري يتأثر بثالثة موامل مباشرة ي  )الاوالدات والوفياات والهةارة(، كماا تا ثر إ

ملااى معرفااة القاادرة  تاا ديتلاا  الحقاااج  و الظااروا االةتماميااة واالقتصااادية فاا  التركيااب العمااري 
، واتةااا   اإلنتاةيااة للسااكان، وامكانيااة معرفااة نسااب المواليااد والوفيااات، وسمااد الحياااة المتوقاا  ل فااراد

 .  (2)نموي  العا  
(  ساااواا كانااات  2018 و1997ساااوا يااات  دراساااة التركياااب العماااري  فااا  محافظاااة بغاااداد )

ح  شااامل للتركيااب العمااري فجااات ممريااة مريوااة او فجااات ممريااة خمسااية ، و لاا  ماان اةاال إيوااا
للسااكان واامن الوحاادات االداريااة ، و البااا مااا تعتمااد الخطااط المسااتقبلية للتنميااة البشاارية ملااى تلاا  
الدراساااات لماااا لهاااا مااان ةواناااب متعاااددة ترفاااد البااااحثين  بدراساااات ومعلوماااات مهماااة ، لااا ل  ساااوا 

ميهااااا العريوااااة حسااااب التجااااات العمريااااة بنو بنتصاااال التركيااااب العمااااري حسااااب الوحاااادات االداريااااة و 
 لدراسة .لوالخمسية 

 2018ًتقديراتًعامًو1998ًلتعدادًالفئاتًالعمريةًالعريضةًلسكانًًمحافظةًبغدادًً-اولًا
ن دراسااة التجاااات العمرياااة العريوااة و توريعهاااا الةغرافااا  وااروري لمعرفاااة التبااااين المكاااان  إ

ثالث فجات  ملىالرمة للتخطيط وي  من اساسيات الدراسات الديمغرافية وب ل  تقس  لوالحاةات ا
، ( ماا  15فجة صغار السان )اقال مان  ممرية ، وتصنا ي   التجات ف  الدراسات السكانية الى 

                                                 

،  ، دار التكااار العربااا  ، الطبعاااة الخامساااة ، سسااال ملااا  الساااكان وتطبيقاتاااه الةغرافياااة ( سحماااد ملااا  إساااماميل1)
 . 86، ص1984القايرة، 

، دار الكتااااب  ، الطبعااااة ا ولااااى ، ةغرافيااااة السااااكان ( يسااااري مبااااد الااااررا  الةااااويري وحااااافظ مصااااطتى محمااااد2)
 .279، ص 1971،  سكندريةالةامعية، اإل
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( ، وماااان سةاااال فااااأكثر مااااا  65، وفجااااة كبااااار الساااان ) ( مااااا  64 - 15وفجااااة متوسااااط  الساااان ) 
لتجات فا  محافظاة بغاداد ال باد مان  التطار  لهاا بشاكل تتصايل  ويا  توويح طبيعة توري  تل  ا

 -: يأت كما 

ً.(ًعام15ًفئةًًصغارًالسنًً)اقلًمنًً–1
فراديا ليل له  دور ف  النشاط االقتصادي اي ال يعملون ويا  اكثار ستعد ي   التجة مستهلكة وان 

. وتمثل تل  التجة الومان المستقبل  ف  اي مةتما  ، وتمثال  ( 1)التجات تأثرا بالوالدات والوفيات 
انها  ير منتةة لكن من ر   ملى القامدة الهر  للسكان والتجات العمرية ومن المرحلة االبتداجية 

سااايمت فاا  ظااروا خاصااة  بالعماال االماار الاا ي فاار  ملااى ةاارا ماان تلاا  التجااة دخااول مياادان 
ان  1987لعا   71من قانون العمل العراق   ي الرق   (91و90." وقد حددت المادة ) (2)العمل 

مااا  1997 لتعاادادوقااد شااكلت تلاا  التجااة  (3) الساان القااانون  للعماال يباادا ماان الخامسااة مشاارة مامااا "
ثلث العادد الكلا  بأكثر من ( نسمة ويوما يقدر 2198168%(  وبعدد سكان بلغ )40.5نسبة ) 

%( و بعادد 37ماا نسابته )2018 لتقاديرات ماا لتجاة ، وكاان ماا شاكلته تلا  ا( 4)لسكان المحافظاة 
 .(5) لمحافظةا لسكان ( نسمة ويو ما يقدر بأكثر من ثلث العدد الكل 3002080سكان بلغ )

  

ً(ًعام64ً-15فئةًمتوسطيًالسنًتمتدً)ً–2
ن والشاااباب ويااا  اكثرياااا انتاةااااً مقارناااة ببقياااة التجاااات واكثرياااا حركاااة يتشااامل يااا   التجاااة الباااالغ

واسهامًا ف  مملية نمو السكان ، وي  التجة المنتةة الت  يقا  ملاى ماتقهاا امبااا فجاة صاغار 
. وقد شكلت تل  التجاة ( 6)فاكثر 65و فجة  )المسنون ( اي كبار السن  ما  15السن دون ال
( نساامة وتمثاال تلاا  التجااة اكثاار ماان نصااا 3039717غ )%( وبعاادد سااكان بلاا56مااا نساابته )

                                                 

(، مةلاة الةامعاة 2012 -1997لمياا احمد محسن مخلا ، الخصاجص الساكانية لمحافظاة واساط للمادة )  (1)
 .  227، ص  2015،  50للدراسات العربية والدولية ، كلية التربية ، العدد  مركر المستنصرية

( ، 1997-1977مبال حسين ثةيل البهادل  ، تباين التوري  الةغراف  للسكان ف  محافظة ميساان للمادة ) (2)
 . 67، ص  2004، كلية  اآلداب ، ةامعة البصرة ، ،)  ير منشورة (اطروحة دكتورا  

 1987، بغداد ، دار الحرية للطبامة والنشر 1987لسنة  71قانون العمل  ورارة العدل ، (  ةمهورية العرا  ،3)
 . 35، ص 

 . (1( ملح  )4)
 .  (2( ملح  )5)
،ص 2000، دار الكتب للطبامة والنشر ،ةامعة الموصل ، 2ةغرافية السكان ، ط ( طه حمادي الحديث  ،1)

615. 
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فقاد شاكلت تلا  التجاة  2018ماا   تقاديرات ، اما فيما يخاص 1997 لتعدادسكان المحافظة  
 .(1)2018مااااا  لتقااااديرات ( نساااامة 4815659%(  وبعاااادد سااااكان بلااااغ  )59.2مااااا نساااابته )

وتسه  تل  التجة ف  بناا االقتصاد وي  االسال الت  يستمد منها الخصاوبة مان تعاوي  ماا 
يتقد  المةتم  من وفيات لكونها تحوي التجة الشابة من ال كور واالناث ف  سن الرواج ، كماا 
ان نساابة متوسااط  الساان اكباار ماان التجتااين االخااريين وتريااد تلاا  النساابة فاا  المةتمعااات التاا  

 . (2)اةرين  وتتناقص ف  المةتمعات المهاةرين منها تستقبل المه

ًفأكثرً(ًًعام65ًفئةًكبارًالسنً)ً-3
وتعد ي   التجة مساتهلكة و يار منتةاة  وا لاب ساكانها مان االنااث حياث ترتتا  يا   التجاة فا  

. يعد االيتما  ف  دراسة  فجاة كباار ( 3)المةتمعات المتقدمة وتنخت  ف  المةتمعات النامية 
وبارام  التقاماد ومتطلباات الصاحة  رماياة المسانينمان دور  المحافظاةالسن يو لتقدير حاةاة 

العقليااة والبدنيااة  و يريااا ماان الخاادمات االةتماميااة واالقتصااادية  ،  وقااد شااكلت تلاا  التجااة مااا 
ويا  اقال فجاة مادد ونسابة   1997لتعاداد( نسمة 186079%( وبعدد سكان بلغ )3.5نسبته )

للسكان بسابب ارتتاان نسابة متوساط  السان الناةماة مان التةدياد المساتمر للساكان وانختاا  
تقاديرات امد الحياة او تردي االووان الصحية واالقتصادية فوال من االةتمامياة ، اماا فا  

نساامة   (309016%( وبعاادد سااكان بلااغ )3.8فقااد شااكلت تلاا  التجااة مااا نساابته  ) 2018مااا  
 .وي  من اقل التجات مدد ونسبة للسكان ف  محافظة بغداد 

  

                                                 

 ( 2و 1( ملح  )2)
-1977)( وياا ةعتر مبد الريرة النة  ، تحليل ةغراف  ديمو راف  لهر  السكان ف  محافظة النةا 3)

كلية اآلداب  –، ةامعة الكوفة  ،) ير منشورة (، رسالة ماةستير 2017وتوقعاته ما    (1987-1997
 .67ص  ،2009،

لية ك،  ) ير منشورة ( ،( محمد سةاد مبد محسن ، التركيب التعليم  لسكان قواا المدينة ، رسالة ماةستير4)
 .53،  ص 2016التربية ، ةامعة البصرة ،
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1997ًًًًًلتعدادمحافظةًبغدادًفيًاقضيةًالعريضةًًالسنًالتوزيعًالجغرافيًلفئات-1
فا  محافظاة   اً ورمانيا اً ( ان يناا  تبااين مكانيا8و7و6( والخريطاة  )9يتوح مان الةادول )

ف  نسابة وتوريا  التجاات العمرياة العريواة  وساوا  1997 تعدادبغداد وحسب الوحدات االدارية ل
 يت  توويحها  وكما يل  :

ً(ًًعام15ًمنفئةًصغارًالسنً)اقلً
للتوريااا  الةغرافااا  للتركياااب العماااري  اً مكانيااا اً ( ان يناااا  تباينااا6حاااظ مااان خاااالل الخريطاااة )يل

للسااكان فاا  الوحاادات االداريااة للمحافظااة ، وماان خااالل تصاانيا البيانااات النساابية بطريقااة االطااوال 
المتساوية الى ثالثة مستويات تتباين قيمها النسبية باين سملاى توريا  نساب  فا  قوااا الكار  وسقال 

 ةثالثاااا ملاااى(  مااااا  15ويمكاااان تقساااي  التجااااه العمرياااة )اقااال  لمحمودياااةتوريااا  نساااب  فاااا  قوااااا ا
 :مستويات
 

 . ( % 22،3% فاكثر (  فقد تمثل ف  قواا الكر  وبنسبة بلغت )20) : المستوىًالول
الرصااافة وقواااا  لصاادر%(  فقااد تمثاال بكاال مان قواااا ا 10،  19.9) : المستتتوىًالثتتا ي

ملااى و ( % 11،5، 11،9،  17،9، 19،8بنساابه بلغاات ) وقواااا الكاظميااة وقواااا االمظميااة 
 التوال  .

 وقوااااا الماااداجن(  وتمثااال بكااال مااان قوااااا ابااا   رياااب % فأقااال 9.9) : المستتتتوىًالثالتتت 
 ملى التوال  .و ( %  4،7،  4،9، 7،1وقواا المحمودية وبنسبة بلغت )

سانة  ومان خاالل تلا   15ولتجاة صاتار السان  اقال مان 1997لتعاداد كان كال يا ا التمثيال 
ر   ماان ان المةتمعااات العربيااة ياا  مةتمعااات فتيااة الاا للتركيااب العمااري  ، نةااد انااه ملااى النسااب

بسابب الحارب  . تخلاا مان محيطاة   ومحافظة بغاداد ةارا مناه،لكن الظروا الت  مر بها العرا  
الحصاااار االقتصاااادي الااا ي  خلاااا اوواااامًا مادياااة وصاااحية  ظاااراااليرانياااة وبعاااديا  –العراقياااة 

 مامااً  اً سابب انختاوا من ثا  ير مشة  ملى الرواج و  اً ية سيجة  مما خلقت مناخونتسية واةتمام
 . (1)ف  مستوى فجة صغار السن 

  
                                                 

، اطروحة  (1979-1977، التوري  الةغراف  لسكان محافظة البصرة  للتترة )  العقيل  اد  يا ( مدنان من1)
 . 71، ص  2001، كلية اآلداب ، ةامعة البصرة ، ، ) ير منشورة (دكتورا  
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(9)الجدول  
1997ًتعدادمحافظةًبغدادًلًاقضيةًالتوزيعًال سبيًللفئاتًالعمريةًالعريضةًفي

 %فاكثرًعام65ً %64-15 %ًعام15ًاقلً الوحداتًالدارية

 20.5 19.7 17.9 قضاءًالرصافةً

 12.2 12.5 11.5 قضاءًالعظمية

 19.0 18.5 19.8 قضاءًالصدر

 23.5 24.4 22.3 قضاءًالكرخ

 11.9 11.4 11.9 قضاءًالكاظمية

 5.9 5.4 7.1 غريبًيقضاءًاب

 3.3 4.2 4.7 قضاءًالمحموديةً

 3.7 3.9 4.9 قضاءًالمدائن

 3.5 56.0 40.5 ال سبةًالمئويةًللفئةً

 (1باالمتماد ملى ملح  ) الباحث: المصدر

ً  
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ً(6خريطةً)
1997ًلتعدادمحافظةًبغدادًاقضيةًًفيعام15ًصغارًالسنًاقلًلالتوزيعًالجغرافيً

ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً

ً
ً

 (9باالمتماد ملى ةدول )الباحث  :المصدر
ً  



  ........2018وتقديرات عام  1997بغداد لتعداد التركيب العمري لسكان لمحافظة : الفصل الثاني 

 

 
55 

ًعام(64ً-15ًفئةًمتوسطيًالسنًًتمتدً)  

للتورياا  الةغرافاا  للتركيااب العمااري  اً مكانياا ن ينااا  تباااينس( 7( والخريطااة )9حااظ ماان الةاادول )يل
للسااكان فاا  اقوااية المحافظااة ، وماان خااالل تصاانيا البيانااات النساابية بطريقااة االطااوال المتساااوية 

وسقال توريا   الى ثالثة مستويات  تتباين قيمهاا  النسابية باين سملاى توريا  نساب  فا  قوااا الكار  
 مسااتويات ةثالثاا ملااى(  مااا  64-15مريااة )نسااب  فاا  قواااا المااداجن ، ويمكاان تقسااي  التجااه الع

 :وي 
 

 % . (24.4)  بنسبة بلغت و ف  قواا الكر   وقد تمثل % فاكثر ( 20)  : المستوىًالول
 

قواا الصدر وقواا  قواا الرصافة و تمثل بكل من وقد%(  10،  19.9) : المستوىًالثا ي
 ( % ملى التوال  .11.4 ، 12.5، 18.5، 19.7االمظمية وقواا الكاظمية بنسبه بلغت )

 
% فأقل ( وتمثل بكل من قواا اب   ريب  وقوااا المحمودياة وقوااا 9.9) : المستوىًالثال 

 ( % ملى التوال  .3.9،  4.2،  5.4المداجن وبنسبة بلغت )
ً  



  ........2018وتقديرات عام  1997بغداد لتعداد التركيب العمري لسكان لمحافظة : الفصل الثاني 

 

 
56 

 (7خريطةً)
1997ًلتعدادًمحافظةًبغدادًاقضيةًًفي64ً-15متوسطيًالسنًلالتوزيعًالجغرافيً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

  (9باالمتماد ملى ةدول ) الباحث  :المصدر
ً  
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 لتعداد( ف  التركيب العمري  ما  64 - 15متوسط  السن )نستنت  من  ل  ان فجة     
ن تل  النسبة شكلت اكثر من نصا سكان محافظة بغداد  والت  سللوحدات االدارية نةد  1997

ي   تعدما تقو  به من انشطة اقتصادية و يق  ملى ماتقها امالة التجتين االولى والثالثة من خالل 
.القوة التاملة والعاملة الرجيسة   

الكار  ملاى نتال الترتياب وامن  قواااومن المقارنة بين التجاة االولاى والثانياة  فقاد حاافظ  
االمظمية والكاظمية ملى  الصدر الرصافة و لكال التجتين ، وحافظ كل من قوااالمستوى االول 
بينماا بقا   نتساهالمساتوى  إلاى الرصاافةم  تقد  قواا  ستوينومن كال الم نتسه المستوى الثان 

 .كل من قواا اب   ريب والمداجن والمحمودية ومن المستوى الثالث 

ًًفأكثرً(ًعام65فئةًكبارًالسنً)
للتورياااا  الةغرافاااا  للتركيااااب  اً ن ينااااا  تباااااين مكانيااااس( 8( والخريطااااة )9حااااظ ماااان ةاااادول )يل

العمااري للسااكان فاا  الوحاادات االداريااة للمحافظااة ، وماان خااالل تصاانيا البيانااات النساابية بطريقااة 
االطااوال المتساااوية الااى ثالثااة مسااتويات تتباااين قيمهااا النساابية بااين سملااى تورياا  نسااب  فاا  قواااا 

 ملىفااكثر(ماا   65لعمرياة )ي  التجاة اوسقل توري  نسب  ف  قواا المحمودية ، ويمكن تقسا الكر 
 وي  كاالت  :مستويات   ةثالث

 
وبنسااابة  الرصاااافة  وقواااااالكااار  تمثااال فااا  قوااااا وقاااد % فااااكثر ( 20): المستتتتوىًالول

 .ملى التوال ( %20.5، 23.5بلغت )
 

الصادر وقوااا االمظمياة وقد تمثل بكل مان قوااا  %( 10- 19.9 ) : المستوىًالثا ي
 (% ملى التوال  .11.9،  12.2، 19.0بلغت )وقواا الكاظمية  وبنسبة 

 
 الماااداجنوتمثااال بكااال مااان قوااااا ابااا   رياااب  وقوااااا % فأقااال ( 9.9) : المستتتتوىًالثالتتت 

 . ( % ملى التوال 3.3،  3.7،  5.9وبنسبة بلغت ) ةوقواا المحمودي
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ً(8خريطةً)
1997ًلتعدادمحافظةًبغدادًًاقضيةًفيفاكثرًًعام65ًكبارًالسنًلًلتوزيعًالجغرافيًا

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (9باالمتماد ملى ةدول ) الباحث :المصدر
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2018ًبحسبًتقديراتًعاممحافظةًبغدادًفيًالتوزيعًالجغرافيًلفئاتًالسنًالعريضةًً-2  

ورماان   فا   اً ن يناا  تبااين مكانياس(  11و 10و 9 ( والخاراجط ) 10يتواح مان الةادول )
فا  نسابة وتوريا  التجاات العمرياة  2018ماا   لتقاديرات  االدارياةحسب الوحدات بمحافظة بغداد و 

ً: يأت العريوة  وسوا يت  الشرح التتصيل  وكما 

ًً.(ًًعام15ًمنًفئةًصغارًالسنً)اقل 
للتورياا  الةغرافاا  للتركيااب العمااري للسااكان  اً ن ينااا  تباااين مكانيااس( 9حااظ ماان الخريطااة )يل

حسااااب الوحاااادات االداريااااة للمحافظااااة ، وماااان خااااالل تصاااانيا البيانااااات النساااابية بطريقااااة االطااااوال 
المتسااوية الاى ثالثاة مساتويات  تتباااين قيمهاا النسابية باين سملاى تورياا  نساب  فا  قوااا الرصااافة  

 -:مستويات  ةثالث ملىات العمرية لتجوسقل توري  نسب  ف  قواا المحمودية ويمكن تقسي  ا
 ( % . 22)  بنسبة بلغت الرصافة و قوااتمثل  ب% فاكثر ( 20) :  المستوىًالول

%( فقاااد تمثااال بكااال مااان قوااااا الكااار  وقوااااا االمظمياااة 19 ،10)  : المستتتتوىًالثتتتا ي
% ملاى  ( 12.4،  14.5،   15.2،  19)   وقواا الصدر و قوااا  الكاظمياة وبنسابه بلغات

 .التوال 
% فاقاال (  وتمثاال بكاال ماان قواااا اباا   ريااب  وقواااا المااداجن 9.9) : المستتتوىًالثالتت 

 ( % ملى التوال  .4.2،   6.1،   6.6وقواا المحمودية وبنسبة بلغت )

ً.ًعامً(64ً-15ًفئةًمتوسطيًالسنًًتمتدً)
للتوري  الةغرافا  للتركياب العماري للساكان  اً ن ينا  تباين مكانيس( 10حظ من الخريطة  )يل

فاا  حسااب الوحاادات االداريااة للمحافظااة ، وماان خااالل تصاانيا البيانااات النساابية بطريقااة االطااوال 
المتساوية الى ثالثة مستويات  تتباين قيمهاا  النسابية باين سملاى توريا  نساب  فا  قوااا الرصاافة 

 ةثالثا ملاى (ما  64 -15التجة العمرية ) وسقل توري  نسب  ف  قواا المحمودية ، ويمكن تقسي 
 وي  :مستويات 
 

% فاااكثر ( فقااد تتمثاال فاا  كاال ماان قواااا الرصااافة و قواااا الكاار   20):  المستتتوىًالول
 ( % ملى التوال  . 20،  22.6وبنسبة بلغت )
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% ( فقااد تمثاال بكاال ماان قواااا االمظميااة وقواااا الصاادر 19،  10) :  المستتتوىًالثتتا ي
 (% ملى التوال  .12.2، 15.2،  15.6بنسبه بلغت )وقواا الكاظمية 

 
% فأقااال ( وتمثااال بكااال مااان قوااااا ابااا   رياااب وقوااااا الماااداجن 9.9) : المستتتتوىًالثالتتت 

 ( % ملى التوال  .3.9،   5،  5.7وقواا المحمودية وبنسبة بلغت )
 

ً(10الجدولً)
2018ًًتقديراتًعامًلًمحافظةًبغدادًاقضيةًفيًالتوزيعًال سبيًللفئاتًالعمريةًالعريضة

 %فاكثرعام65ًً %64-15 عامً%15مناقلً الوحداتًالدارية

 21.8 22.6 22 قضاءًالرصافة
 14.7 15 15.2 قضاءًالعظمية
 14.6 15.2 14.5 قضاءًالصدر
 26.7 20 19 قضاءًالكرخ

 10.8 12.2 12.4 قضاءًالكاظمية
 4 5.7 6.6 قضاءًابيًغريب
 3.1 3.9 4.2 قضاءًالمحمودية
 4.2 5 6.1 قضاءًالمدائن

 100 100 100 المجموعً
 %3.8 %59.2 %37 ال سبةًالمئويةًللفئةً

 (2باالمتماد ملى ملح  ) الباحث المصدر :  
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(9خريطةً)  
2018ًًعامًتقديراتلمحافظةًبغدادًاقضيةًفيًس ة15ًًصغارًالسنًاقلًلالتوزيعًالجغرافيً

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً

  (10باالمتماد ملى ةدول )الباحث   :المصدر

ً  
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ً(10خريطةً)
2018ًعامًتقديراتًلمحافظةًبغدادًًاقضيةًفي64ً-15متوسطيًالسنًلالتوزيعًالجغرافيً

 
ً

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً

 (10باالمتماد ملى ةدول )الباحث  :المصدر
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ًًفأكثرً(65ًًعامًًفئةًكبارًالسنً)
للتوريا  الةغرافا  للتركياب العماري للساكان  اً مكانيا( ان يناا  تبااين 11حظ من الخريطاة )يل

ف  الوحدات االدارية للمحافظة ، ومن خالل تصنيا البيانات النسبية بطريقاة االطاوال المتسااوية 
الااى ثالثااة مسااتويات تتباااين قيمهااا النساابية بااين سملااى تورياا  نسااب  فاا  قواااا الكاار   وسقاال تورياا  

 : وي مستويات  ةثالث ملىالتجات العمرية  نسب  ف  قواا المحمودية ، ويمكن تقسي 
 

% فااااكثر ( فقاااد تمثااال فااا  كااال مااان قوااااا الكااار  وقوااااا الرصاااافة 20) :ًالمستتتتوىًالول
 ( % ملى التوال  .21.8،  26.7وبنسبة بلغت )

 
% (  فقد تمثل بكال مان قوااا االمظمياة وقوااا الصادر و 19،  10) : المستوىًالثا ي

 (% ملى التوال  .10.8، 14.6،  14.7)قواا الكاظمية بنسبه بلغت 
 

% فاقااال( وتمثااال بكااال مااان وقوااااا الماااداجن وقوااااا ابااا   رياااب  9.9) : المستتتتوىًالثالتتت 
 ( % ملى التوال  .3.1،  4،  4.2وقواا المحمودية وبنسبة بلغت )
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ً(11خريطةً)
2018ًتقديراتًلمحافظةًبغدادًاقضيةًًفيًفاكثرس ة65ًًكبارًالسنًلالتوزيعًالجغرافيً

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً

  (10باالمتماد ملى ةدول )الباحث   :المصدر
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   : نستنت  من  ل  ما يأت  
( اكباار نساابة للتركيااب العمااري لسااكان  محافظااة مااا   64-15شااكلت فجااة متوسااط  الساان ) -1

ممااا ياادل ملااى تمياار التركيااب العمااري بااالتت   وارتتااان نساابة  ا خااريينبغااداد مقارنااة بااالتجتين 
الشباب الت  تدخل سكان المحافظة ف  مرحلة الهبة الديمو رافية ا ا بلغت ي   التجة الشابابية 

 ( .2018 و1997% ( ملى التوال  لعامين ) 59، 2% (،)56، 0نحو )
                          فااااااااااااااا  نسااااااااااااااابة الساااااااااااااااكان  لتجاااااااااااااااة كباااااااااااااااار السااااااااااااااان    بسااااااااااااااايطيلحاااااااااااااااظ حااااااااااااااادوث تغيااااااااااااااار  -2

ماااان نساااابة  بساااايط بشااااكل  ارتتعاااات( ا ا 2018 و1997فاااااكثر( خااااالل ماااادة الدراسااااة ) 65)
مماااا يتسااار تحساااان  2018ماااا   لتقاااديرات  ( % 3.8) النسااابة الاااى 1997 لتعاااداد(% 3.5)

 .   طتيا ف  مستوى الخدمات الصحية واالةتمامية 
ماان    2018 و 1997( مااا بااين مااام   مااا  15اقاال صااغار الساان ) نساابة فجااة  انختااا  - 3

يظهااااار ان  ، لماااااا للاااااوم  الثقااااااف  فااااا  تحدياااااد النسااااال مااااان دور و% (37% الاااااى ) (40.5)
 محافظة بغداد تمتل  قامدة مريوة له   التجة العمرية .

متوارنااة تقريباًا فاا   2018و ماا  1997ةااات ةميا  نسااب التجاات العمرياة العريوااة لعاا   –  4
 ارية ولكافة التجات العمرية  . ةمي  الوحدات االد

 2018ًوتقديراتًعام1997ًًلتعدادًًبغدادالفئاتًالعمريةًالخمسيةًًلسكانًمحافظةًً-ثا يا
حسااب فجااات ممريااة مختلتااة ، فقااد تكااون ساانة بتتطلااب الدراسااات السااكانية تصاانيا السااكان 

مشاار ساانوات واحاادة وتساامى التجااات االحاديااة ، سو خماال ساانوات وتساامى التجااات الخمسااية ، سو 
)آحااااد السااان(  تبااارر بعااا  سخطااااا بياناااات العمااار،  وتسااامى التجاااات العشااارية ، فالسااانوات المتاااردة

ةاادًا  إ ا  اً نتيةااة التقريااب إلااى ا رقااا  المنتهيااة بالصااتر سو الخمسااة ، ا  يعااد  ياا ا التصاانيا متيااد
جاات العشارية كان الهدا يو تقوي  دقة بيانات  العمار، وملاى العكال مان  لا  ، فاخن اساتخدا  الت

قد يا دي إلاى فقادان الكثيار مان التتاصايل المهماة فا  الدراساات الساكانية ، ولكان اساتخدا  التجاات 
العشرية قد يكون مناسبًا لتطبيقات معينة ، سو مند ما ير اب الباحاث فا  تكاوين فكارة ساريعة مان 

نيتات حسااب التجااات الخمسااية يعااد سنسااب تصاابنمااط التركيااب العمااري وخصاجصااه .سمااا التصاانيا 
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ا ممااار وسكثريااا شاايوما واسااتخدامًا فاا  الدراسااات السااكانية ،  نهااا ال تباارر سخطاااا بيانااات العماار 
 . (1)الم كورة سلتًا ، وف  الوقت نتسه ال تتسبب ف  فقدان الكثير من تتاصيل التركيب العمري 

ان االساااتعانة بالتجاااات العمرياااة الخمساااية واااروري مااان اةااال ايوااااح ةواناااب فااا  الدراساااات 
الخصاجص    ي السكانية الت  ال يمكن االستدالل مليها من دراسة التجات العمرية العريوة  من 

وتتميااار بدرةاااة مالياااة مااان الدقاااة التااا  تنتااااب اساااتعمال التجاااات العمرياااة االحادياااة  لااا ل  نةاااد ان 
حسب التجاات العمرياة الخمساية مان افوال الدراساات التا  بالدراسات السكانية الت  تشمل الدراسة 

ة التجاات العمرياة تووح التمثيل االكثر دقة ف  امطاا االرقا  والحقيقية  ، وبما انه سب  لنا دراس
وسوا يت  دراسة التركيب العمري  للسكان وبحساب الوحادات االدارياة للتجاات العمرياة  ، العريوة

 الخمسية لمحافظة بغداد.
ينال  تباين واوح ف  التوري  النسب  للتجات العمرية الخمسية ملى مستوى الوحدة االدارية 

حياااث تميااارت او ( 3وملحااا  )(  12( والخريطاااة )11وبحساااب معطياااات ةااادول ) 1997 لتعاااداد
 حافظاتتصدرت اقوية معينة ف  التوري  النساب  للتركياب العماري بينماا كانات اقواية اخارى قاد 

مان النقااط ساوا نا كريا بعادد  تتصيل ملى مراتبها االخيرة ومن اةل ايواح تل  الصورة بشكل 
  :يأت وي  كما 

                                                 

،  دار الم يااد للطبامااة ،المملكااة  2(  رشااود باان محمااد الخريااا ،السااكان المتااايي  واالساااليب والتطبيقااات ،ط 1)
 .191ص    ،2008بية السعودية ، العر 
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ً(11الجدولً)
 1997لتعدادمحافظةًبغدادًًاقضيةًالتوزيعًال سبيًللفئاتًالعمريةًالخمسيةًفي

 %للفئةًالكلية %المحافظة المدائن ابيًغريب المحمودية الكاظمية الكرخ الصدر العظمية الرصافة الفئات
 %100 14.8 4.9 5 7.6 12.2 21 20.5 11.2 17.6 4 - عاماقل 

5 – 9 18 11.8 19.3 23 11.8 6.9 4.5 4.8 14 100% 

10 – 14 18.3 11.6 19.5 23.2 11.5 6.6 4.5 4.9 11.7 100% 

15 – 19 18.9 11.5 20.4 22.5 11.4 6.3 4.3 4.8 10.9 100% 

20 – 24 18.9 11.9 20.4 22.4 11.5 5.8 4.9 4.2 9.8 100% 

25 – 29 19.2 12.3 19.9 22.6 11.7 5.6 4.8 3.9 8.8 100% 

30 – 34 19.7 12.8 18.7 24.2 11.8 5.3 4.1 3.5 7.2 100% 

35 – 39 20.6 13.7 15.5 27.8 11.5 4.5 3.4 3 5 100% 

40 – 44 20 13 15.6 27.2 11 5.5 4 3.5 4.5 100% 

45 – 49 20.4 12.8 16.5 27.1 10.5 4.9 4 3.8 3.4 100% 

50 – 54 21.1 13.8 15.4 27.8 10.6 4.7 3.3 3.4 2.8 100% 

55 – 59 21.9 14.1 16.2 26.9 10.9 4.2 2.7 3.1 2.1 100% 

60 – 64 21.8 13.6 16.9 26.7 11.2 4.4 2.6 2.9 1.5 100% 

65 – 69 21.6 13.2 17 25.6 11.8 4.7 2.8 3.3 1.3 100% 

70 – 74 20.4 12.2 19 24.5 11.9 5.4 3.1 3.5 0.9 100% 

75 – 79 20 11.5 21.2 21.7 12.2 5.7 3.7 4.1 0.5 100% 

 %100 0.7 4.5 4.2 6.8 12.1 20.5 21.4 11 19.6 فاكثر 80

  (3الباحث باالمتماد ملح ) :المصدر
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ً(12خريطةً)
1997ًًلتعدادمحافظةًبغدادًًاقضيةًالتوزيعًال سبيًللفئاتًالعمريةًالخمسيةًفي

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً

 (3) ملح باالمتماد ملى  الباحث المصدر :
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( % وبعاادد 21الكاار  بنساابة )تصاادريا قواااا :ًعتتامً(4ًً-ًعتتامًًمتتنًاقتتلالفئتتةًالعمريتتةً) .1
(% 4،9( نسمة ، اما اقال نسابة فتمثلات بقوااا الماداجن  ا  بلغات )168810سكان  بلغ )

( نساامة ، بينمااا تراوحاات باااق  الوحاادات االداريااة بااين القيمتااين 39741وبعاادد سااكان بلااغ )
نسابة ( نسامة وب805103ين امال  ، فيما بلغ مدد السكان الكل  لتل  التجة بنحو )تالم كور 
 (%من المةمون الكل  لسكان محافظة بغداد .14.8تمثل )

%( وبعاادد سااكان 23ةاااا قواااا الكاار  املااى نساابة وبلغاات ) :عتتامًً(9-5الفئتتةًالعمريتتةً) .2
(% وبعاادد سااكان 4،5( نساامة ، وكااان اقاال نساابة فاا  قواااا ابااو  ريااب بلغاات )174180)

قيمتااين الماا كورتين امااال  ( نساامة فيمااا تراوحاات بقيااة الوحاادات االداريااة بااين ال34248بلااغ )
(% ماااان 14( نساااامة، وبنساااابة تمثاااال )758561فيمااااا بلااااغ ماااادد سااااكان الكلاااا  لتلاااا  التجااااة )

 المةمون الكل  للمحافظة .
(% وبعاادد 23،2تبااوا قواااا الكاار  املااى نساابة وبلغاات ) :عتتام(14ًً-10الفئتتةًالعمريتتةً) .3

(% 4،5)( نساامة وكااان اقاال نساابة فاا  قواااا اباا   ريااب ا  بلغاات 147069سااكان بلااغ) 
( نسااامة فيماااا  تراوحااات بقياااة الوحااادات االدارياااة باااين القيمتاااين 28264وبعااادد ساااكان بلاااغ )

( نساااامة وبنساااابة 634504الماااا كورتين امااااال  فيمااااا بلااااغ ماااادد سااااكان الكلاااا  لتلاااا  التجااااة ) 
 ( %من المةمون الكل  للسكان ف  محافظة بغداد .11،7)

( 22.5) تصاادريا قواااا الكاار   كاا ل  بنساابة سااكان بنحااو :عتتامً(19ً-15الفئتتةًالعمريتتةً) .4
بلغااات ا  ( نسااامة ، وكاااان اقااال نسااابة فااا  قوااااا ابااا   رياااب 133463% وبعااادد ساااكان) 

( نسااامة ، فيماااا تراوحااات بقياااة الوحااادات االدارياااة باااين 25657(% وبعااادد ساااكان بلاااغ )4.3)
( نسااامة  593532غ مااادد الساااكان الكلااا  لتلااا  التجاااة )القيمتاااين المااا كورتين اماااال  فيماااا بلااا

 ( % من المةمون الكل   للسكان ف  المحافظة.10.9وبنسبة تمثل )
( 22.4بلغات ) ا احتال  قوااا الكار   املاى نسابة ساكان  :ًعتامً(24-20الفئةًالعمريتةً) .5

(%  4.2( نسمة ، وكان اقل نسبة ف  قواا المداجن  وبنسبة ساكان )118946% وبعدد )
( نسمة ، فيما تراوحت بقية الوحدات االدارية بين القيمتين الما كورتين فيماا 22522وبعدد )

( % مان المةماون 9.8( نسامة وبنسابة تمثال )531706بلغ مدد السكان الكل  لتل  التجة )
 .لسكان ف  محافظة بغداد الكل  ل
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( %  22.6ةاااا قواااا الكاار  بااأملى نساابة سااكان بلغاات ) :عتتام(29ً-25الفئتتةًالعمريتتةً) .6
(% وبعاااادد 3.9( نساااامة، وكااااان اقاااال نساااابة فاااا  قواااااا المااااداجن بلغاااات )108605وبعاااادد )

( نسمة ، فيما تراوحت بقية الوحدات االدارية بين القيمتين الما كورتين اماال  فيماا 18772)
( % مان المةماون 8.8) ( نسامة وبنسابة تمثال479622د السكان الكل  لتل  التجة )بلغ مد

 الكل   للسكان ف  المحافظة.
( % 24.2تصاادريا قواااا الكاار   وبنساابة سااكان بنحااو ) :ًعتتامً(34-30الفئتتةًالعمريتتةً) .7

(% وبعادد ساكان 3.5( نسمة، وكان اقل نسابة فا  قوااا الماداجن بلغات  )94275وبعدد )
فيماا  مال  ة  ، فيما تراوحت بقية الوحدات االدارية بين القيمتين الم كورتين( نسم13710)

( % مان المةماون 7.2( نسامة وبنسابة تمثال)389229بلغ مادد الساكان الكلا  لتلا  التجاة )
 الكل   للسكان ف  محافظة بغداد .

  ( %27.8فا  قوااا الكار  بلغات )لهاا املاى نسابة  ا  ةااا :عام(39ً-35الفئةًالعمريةً) .8
(% وبعادد 3بلغات ) ا  فا  قوااا  الماداجنلهاا  ( نسامة ، وكاان اقال نسابة 75812) وبعدد

فيمااا  اماال  ( نسامة ، فيماا تراوحات بقياة الوحادات االدارياة باين القيمتاين الما كورتين8230)
( % ماان المةمااون 5( نساامة وبنساابة تمثاال)272435بلااغ ماادد السااكان الكلاا  لتلاا  التجااة )

 افظة.الكل   للسكان ف  المح
( 27.2تاى قوااا الكار  باأملى  نسابة ساكان حياث بلغات )س :عام(44ً-40الفئةًالعمريةً) .9

(% 3.5( نساامة  ، وكااان اقاال نساابة فاا  قواااا  المااداجن حيااث بلغاات )67031% وبعاادد )
( نسمة ، فيما تراوحت بقية الوحدات االدارية بين القيمتاين الما كورتين اماال  8714وبعدد )

( % مااان 4.5( نسااامة وبنسااابة تمثااال)246065الكلااا  لتلااا  التجاااة )فيماااا بلاااغ مااادد الساااكان 
 المةمون الكل   للسكان ف  محافظة بغداد .

( 27.1قواا الكار   املاى نسابة ساكان  بلغات ) تصدر :عامًً(49ً-45الفئةًالعمريةً) .10
(%  3.8نسبة ف  قواا  الماداجن حياث بلغات  ) ادنى( نسمة ، وكان 49469%  وبعدد )
( نسمة، فيما تراوحت بقية الوحدات االدارية بين القيمتاين الما كورتين 6993)  وبعدد سكان

( % مان 3.4( نسمة وبنسبة تمثل)182689امال  فيما بلغ مدد السكان الكل  لتل  التجة )
 المةمون الكل   للسكان ف  المحافظة.
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( % وبعادد 27.8ةااا قوااا الكار  بنسابة ساكان بلغات ) :ًعامً(54-50الفئةًالعمريةً) .11
( 4912(%  وبعادد )3.3، وكان اقل نسبة ف  قواا اب   ريب بلغت ) ( نسمة41652)

نسمة ، فيما تراوحت بقية الوحدات االدارياة باين القيمتاين الما كورتين فيماا بلاغ مادد الساكان 
( % ماان المةمااون الكلاا   للسااكان 2.8) ( نساامة وبنساابة تمثاال150011الكلاا  لتلاا  التجااة )
 ف  محافظة بغداد .

( % 26.9تصااادر قوااااا الكااار   بنسااابة ساااكان بنحاااو ) :عتتتام(59ً-55العمريتتتةً)ًالفئتتتة .12
(%  2.7( نساامة ، وكااان اقاال نساابة فاا  قواااا اباا   ريااب حيااث بلغاات  )31332وبعاادد )
( نساامة، فيمااا تراوحاات بقيااة الوحاادات االداريااة بااين القيمتااين الماا كورتين فيمااا 3115وبعاادد )

( % مان المةماون 2.1) نسامة وبنسابة تمثال (116434بلغ مدد السكان الكل  لتل  التجة )
 الكل   للسكان ف  المحافظة.

كانااات نسااابة قوااااا الكااار   االملاااى لتلااا  التجاااة وبواقااا   :عتتتامًً(64-60الفئتتتةًالعمريتتتةً) .13
( نسمة، وكان اقل نسبة لها ف  قواا اب   ريب حيث بلغت 21036) ( % وبعدد26.7)
بقية الوحادات االدارياة باين القيمتاين  ( نسمة ، فيما تراوحت2082(%  وبعدد سكان )2.6)

( نسااااامة وبنسااااابة 78759المااااا كورتين اماااااال  فيماااااا بلاااااغ مااااادد الساااااكان الكلااااا  لتلااااا  التجاااااة )
 ( % من المةمون الكل   للسكان ف  محافظة بغداد .1.5تمثل)

( 25.6)ا  بلغات تباوا قوااا الكار   املاى  نسابة ساكان  :عامً(69ً-65الفئةًالعمريةً) .14
(%  2.8بلغااات ) ا  نسااامة ، وكاااان اقااال نسااابة فااا  قوااااا ابااا   رياااب (17865% وبعااادد )

( نسااامة  ، فيماااا تراوحااات بقياااة الوحااادات االدارياااة باااين القيمتاااين 1958وبعااادد ساااكان بلاااغ )
( نسااااامة وبنسااااابة 69827المااااا كورتين اماااااال  فيماااااا بلاااااغ مااااادد الساااااكان الكلااااا  لتلااااا  التجاااااة )

 ( % من المةمون الكل   للسكان ف  المحافظة .1.3تمثل)
بلغاات   ا احتاال قواااا الكاار   النساابة االملااى  للسااكان : ًعتتام(74ً-70الفئتتةًالعمريتتةً) .15

بلغاات ا  ( نساامة ، وكااان اقاال نساابة فاا  قواااا اباا   ريااب  11544( %  وبعاادد )24.5)
( نسااااامة، فيماااااا تراوحااااات بقياااااة الوحااااادات االدارياااااة باااااين القيمتاااااين 1461(%  وبعااااادد )3.1)

( نسااااامة وبنسااااابة 47163ان الكلااااا  لتلااااا  التجاااااة )المااااا كورتين اماااااال  فيماااااا بلاااااغ مااااادد الساااااك
 ( % من المةمون الكل   للسكان ف  محافظة بغداد .0.9تمثل)
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( 21.7)ا  بلغات تصادر قوااا الكار  املاى نسابة ساكان :عتامً(79ً-75الفئةًالعمريتةً) .16
( نساامة ، وكااان اقاال نساابة فاا  قواااا اباا   ريااب كاا ل  وبنساابة 6153%  وبعاادد سااكان )

( نسامة  ، فيماا تراوحات بقياة الوحادات االدارياة باين 1051دد ساكان )(%  وبعا3.7سكان )
( نساااامة وبنساااابة 28408القيمتااااين الماااا كورتين فيمااااا بلااااغ ماااادد السااااكان الكلاااا  لتلاااا  التجااااة )

 ( % من المةمون الكل   للسكان ف  المحافظة .0.5تمثل)
( 21.4بنسابة املاى للساكان بلغات ) الصادرةاا  قواا  :عام فاكثرً(80ًالفئةًالعمريةً) .17

( نساامة ، وكااان اقاال نساابة فاا  قواااا اباا   ريااب  ايوااًا بلغاات 8161%  وبعاادد سااكان )
( نساااامة  ، فيمااااا تراوحاااات بقيااااة الوحاااادات االداريااااة بااااين القيمتااااين  1679(% وبعاااادد )4.2)

 ( نساامة وبنساابة تمثاال39896الماا كورتين امااال  فيمااا بلااغ ماادد السااكان الكلاا  لتلاا  التجااة )
 ( % من المةمون الكل   للسكان ف  محافظة بغداد .0.7)

التجاات الخمساية للساكان  ا لابحظ ان قواا الكر  قد احتال المركار االول فا  مما تقد   يل
( %  من اةمال  السكان ، سماا اقال نسابة فقاد كانات  27.8الى  20.5بنسب تراوحت ما بين )  

اةمال  السكان ، اماا بقياة سب السكان من والمداجن فيما يخص ناب   ريب  يمن نصيب قواا
الوحاادات االداريااة فتراوحاات بااين تلاا  الوحاادات االداريااة وماان المالحااظ ايوااًا ان النساابة االةماليااة 
للتجات العمرية قد رتبت تنارليا من االكبر نسبة الى االدنى نسبة ولهاا مادلوالت ساوا يات  االشاارة 

لتجاات ا فيما يخص صول القادمة  وي ا التوري  الةغراف ها  مند دراسة الهر  السكان  خالل التيلإ
 .1997 لتعدادالعمرية الخمسية 

التاااا  تووااااح التورياااا  النسااااب   للتجااااات  (4وملحاااا  ) (13(  والخريطااااة )12ماااان الةاااادول )
نةااااد ان ينااااا  تباااااين مكااااان  للتورياااا   2018 لتقااااديرات مااااا العمرياااة الخمسااااية  لمحافظااااة بغااااداد 

حسااااب التجااااات الخمسااااية للسااااكان بااااين الوحاااادات االداريااااة  بالتباااااين النسااااب   فواااااًل ماااانالسااااكان  
لمحافظااة بغااداد  حيااث تمياارت او تصاادرت اقوااية معينااة التورياا  النسااب  الةغرافاا   بينمااا كاناات 
اقوااية اخاارى قااد حافظاات ملااى مراتبهااا االخياارة وماان اةاال ايواااح الصااورة بشااكل متصاال سااوا 

  -:يأت وي  كما   بحسب التجات الخمسية ن كريا 
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ً(12الجدولً)
2018ًبحسبًتقديراتًعامًمحافظةًبغدادًًًاقضيةًفيًًللسكانًالتوزيعًال سبيًللفئاتًالعمريةًالخمسية

 %للفئة  الكلية % المحافظة المدائن ابي غريب المحمودية الكاظمية الكرخ الصدر االعظمية الرصافة الفئة

 %100 13.5 6.1 4.2 6.6 12.4 19.2 14.6 15.2 21.8 4 - عاماقل 

5 – 9 21.8 15.2 14.6 19.2 12.4 6.5 4.2 6.1 12.5 100% 

10 – 14 21.6 15.2 14.5 19 12.4 6.8 4.3 6.2 10.9 100% 

15 – 19 22 15.3 14.7 19.3 12.3 6.3 4.1 5.9 10.2 100% 

20 – 24 22.4 15.4 15 19.7 12.2 5.8 3.9 5.6 9.4 100% 

25 – 29 22.4 15.4 15 19.7 12.2 5.8 3.9 5.5 7.5 100% 

30 – 34 22.5 15.5 15.1 19.8 12.1 5.7 3.9 5.4 7 100% 

35 – 39 22.6 15.5 15.1 19.9 12.1 5.6 3.8 5.4 6.2 100% 

40 – 44 22.7 15.5 15.2 20 12.1 5.5 3.8 5.3 5.8 100% 

45 – 49 22.8 15.6 15.3 20.1 12.1 5.3 3.7 5.2 4.8 100% 

50 – 54 23.2 15.7 15.6 20.5 11.9 4.8 3.5 4.8 3.5 100% 

55 – 59 23.1 15.7 15.5 20.3 12 5 3.6 5 3 100% 

60 – 64 23.1 15.7 15.5 20.4 12 4.9 3.6 4.9 2.2 100% 

65 – 69 23.7 15.8 15.9 20.9 11.8 4.3 3.3 4.4 1.6 100% 

70 – 74 23.8 15.9 15.9 21 11.7 4.1 3.2 4.4 0.9 100% 

75 – 79 23.6 15.8 15.8 20.8 11.8 4.4 3.3 4.5 0.5 100% 

 %100 0.5 5.1 3.6 5.2 12 20.2 15.4 15.6 22.9 فاكثر 80

ً(4باالمتماد ملى ملح  )الباحث المصدر :   ًًًًًً
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 (13خريطةً)
2018ًتقديراتًعامًلمحافظةًبغدادًًاقضيةًالعمريةًالخمسيةًفيالتوزيعًال سبيًللفئاتً

ً
ً
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ً
ً

ً
 (4 )ملح  باالمتماد ملى  الباحث: المصدر

ً  
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( 21.8تصادريا قوااا الرصاافة بنسابة ساكان قاد بلغات): ًعتام(4ً-اقلًس ةًالفئةًالعمريةً) .1
بلغاااات  ( نساااامة ، وكااااان اقاااال نساااابة فاااا  قواااااا سباااا   ريااااب238378%  وبعاااادد سااااكان )

( نسمة ، فيما تراوحت بقية الوحدات االدارية بين القيمتاين 46209(% وبعدد سكان )4.2)
( نساامة وبنساابة 1095136الماا كورتين امااال  ، فيمااا بلااغ ماادد السااكان الكلاا  لتلاا  التجااة )

 ( % من المةمون الكل   للسكان ف  محافظة بغداد .13.5تمثل)
( %  21.8لرصااافة بااأملى  نساابة سااكان بلغاات )ةاااا قواااا ا :عتتامًً(9-5الفئتتةًالعمريتتةً) .2

(%  4.2( نساامة ، وكااان اقاال نساابة فاا  قواااا سباا   ريااب بلغاات )221516وبعاادد سااكان )
( نسمة، فيما تراوحت بقية الوحدات االدارية بين القيمتين الم كورتين  42856وبعدد سكان )

( 12.5نسابة تمثال )( نسامة وب1017107امال  ، فيما بلغ مدد الساكان الكلا  لتلا  التجاة )
 % من المةمون الكل   للسكان ف  محافظة بغداد .

( %  21.6تبااوا قواااا الرصاافة سملااى نسابة سااكان بلغاات ) :ًعتتام(14ً-10الفئتةًالعمريتتةً) .3
(% وبعاادد 4.3( نساامة، وكااان اقاال نساابة فاا  قواااا سباا   ريااب بلغاات )192095وبعاادد )
داريااة بااين القيمتااين الماا كورتين ، ( نساامة ، فيمااا تراوحاات بقيااة الوحاادات اال38328سااكان )

( % مااان 10.9( نساامة وبنسااابة تمثاال)889837فيمااا بلااغ مااادد السااكان الكلاا  لتلااا  التجااة )
 المةمون الكل   للسكان ف  محافظة بغداد .

( %  22احتاال قواااا الرصااافة بااأملى نساابة سااكان بنحااو ) :عتتامً(19ً-15الفئتتةًالعمريتتةً) .4
نسبة ف  قواا سب   ريب ك ل  وبنسابة بلغات ( نسمة ، وكان اقل 182459وبعدد سكان 

( نساااامة ، فيمااااا تراوحاااات بقيااااة الوحاااادات االداريااااة بااااين 34241(%  وبعاااادد سااااكان )4.1)
( نساامة 830657القيمتااين الماا كورتين  امااال  ، فيمااا بلااغ ماادد السااكان الكلاا  لتلاا  التجااة )

 ( % من المةمون الكل   للسكان ف  محافظة بغداد .10.2وبنسبة تمثل)
( 22.4تصدريا قواا الرصافة بأملى نسابة ساكان بلغات )  :عامًً(24-20فئةًالعمريةً)ال .5

( نسمة ، وكان اقل نسبة ف  قواا سب   ريب قد بلغت 171218%  وبعدد للسكان بلغ )
( نساااامة ، فيمااااا تراوحاااات بقيااااة الوحاااادات االداريااااة بااااين القيمتااااين 30012(% وبعاااادد )3.9)

( نساااامة وبنساااابة 765234سااااكان الكلاااا  لتلاااا  التجااااة )الماااا كورتين امااااال  وقااااد بلااااغ ماااادد ال
 ( % من المةمون الكل   للسكان ف  محافظة بغداد .9.4تمثل)
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( % 22.4ةاا قواا ا الرصاافة  باأكبر نسابة ساكان بنحاو): ًعام(29ً-25الفئةًالعمريةً) .6
( نسااامة، وكاااان اقااال نسااابة فااا  قوااااا سبااا   رياااب قاااد بلغااات 135845وبلاااغ مااادد الساااكان )

( نسمة ، فيما تراوحت بقية الوحدات االدارية بين القيمتاين 23612وبعدد سكان )(% 3.9)
( نسااامة وبنسااابة 605795المااا كورتين اماااال  ، وقاااد بلاااغ مااادد الساااكان الكلااا  لتلااا  التجاااة )

 ( % من المةمون الكل   للسكان ف  محافظة بغداد .7.5تمثل)
( % 22.5نسابة ساكان بلغات ) تبوا قواا الرصافة املى  :ًعام(34ً-30الفئةًًالعمريةً) .7

( نسااامة، وكاااان اقااال نسااابة فااا  قوااااا سبااا   رياااب كااا ل  قاااد بلغااات  127329بعااادد ساااكان )
( نساااامة ، فيمااااا تراوحاااات بقيااااة الوحاااادات االداريااااة بااااين القيمتااااين 21085(% وبعاااادد )3.9)

( 7( نسامة وبنسابة تمثال )565622الم كورتين ، فيماا بلاغ مادد الساكان الكلا  لتلا  التجاة )
 .لمةمون الكل   للسكان ف  محافظة بغداد % من ا

( % 22.6احتل قواا الرصافة  املى نسبة سكان بنحو ) :عامًً(39-35الفئةًالعمريةً)ً .8
(%  وبعادد 3.8( نسمة ، وكاان اقال نسابة فا  قوااا سبا   رياب بلغات )113489وبعدد )

تين الما كورتين  ( نسمة  ، فيما تراوحت بقية الوحدات االدارية بين القيم19206سكان بلغ )
( % 6.2( نسامة وبنسابة تمثال)502603فيما بلغ مدد السكان الكلا  لتلا  التجاة ) امال   ،

 من المةمون الكل   للسكان ف  محافظة بغداد .
( 22.7تاى قوااا الرصاافة  باأملى بنسابة ساكان بلغات )س : عتامًً(44-40الفئةًالعمريةً)ً .9

اقل نسابة فا  قوااا سبا   رياب قاد بلغات ( نسمة، وكان 107362%  وبلغ مدد السكان )
( نسمة ، فيما تراوحت بقية الوحدات االدارية بين القيمتاين 17845(% وبعدد سكان )3.8)

( 5.8( نسامة وبنسابة تمثال)473289الم كورتين، فيما بلغ مادد الساكان الكلا  لتلا  التجاة )
 % من المةمون الكل   للسكان ف  محافظة بغداد .

( 22.8) بلغات ا  تباوا قوااا الرصاافة سملاى نسابة ساكان: ًعتام(49ً-45الفئةًالعمريةً) .10
 ا ( نساااااامة، وكااااااان اقاااااال نساااااابة فاااااا  قواااااااا سباااااا   ريااااااب 89373% بعاااااادد سااااااكان بلااااااغ )

( نسااامة ، فيماااا تراوحااات بقياااة الوحااادات االدارياااة باااين 14564(% وبعااادد بلاااغ )3.7بلغااات)
( نساامة 392035السااكان الكلاا  لتلاا  التجااة )فيمااا بلااغ ماادد  القيمتااين الماا كورتين امااال   ،

 ( % من المةمون الكل   للسكان ف  محافظة بغداد .4.8) وبنسبة تمثل
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املاااى نسااابة للساااكان كانااات فااا  قوااااا الرصاااافة بلغااات  :ًعتتتام(54ً-50الفئتتتةًالعمريتتتةً) .11
( نسمة  ، وكان اقل نسبة ف  قواا سب   ريب قاد 66252( % وبعدد سكان بلغ )23.2)

( نسمة  ، فيما تراوحت بقية الوحدات االدارية باين القيمتاين 9955(% وبعدد )3.5)بلغت  
( 3.5) ( نسامة وبنسابة تمثال284956الم كورتين، فيما بلغ مدد السكان الكل  لتل  التجة )
 % من المةمون الكل   للسكان ف  محافظة بغداد .

( % 23.1ة سكان بنحو )ملى نسبستخ  قواا الرصافة  س :ًعامً(59-55الفئةًالعمريةً) .12
( نساااامة ، وكااااان اقاااال نساااابة فاااا  قواااااا سباااا   ريااااب قااااد بلغاااات نحااااو 55917وبعاااادد بلااااغ )

( نسااامة  ، فيماااا تراوحااات بقياااة الوحااادات االدارياااة باااين 8649(% وبعااادد ساااكان بلاااغ )3.6)
( نسااامة 242167القيمتاااين المااا كورتين ماااال  ، وقاااد  بلاااغ مااادد الساااكان الكلااا  لتلااا  التجاااة )

 ( % من المةمون الكل   للسكان ف  محافظة بغداد .3) وبنسبة تمثل
قااادرت  ا  تصااادر قوااااا الرصاااافة باااأملى بنسااابة ساااكان :ًعتتتامً(64-60الفئتتتةًالعمريتتتةً) .13

( نسمة ، وكان اقل نسابة فا  قوااا سبا   رياب 40789( % وبعدد سكان قد بلغ )23.1)
( نسااامة ، فيماااا تراوحااات بقياااة الوحااادات االدارياااة باااين 6270(% وبعااادد )3.6بلغااات نحاااو )

( نساامة وبنساابة 176388القيمتااين الماا كورتين ، فيمااا بلااغ ماادد السااكان الكلاا  لتلاا  التجااة )
 الكل   للسكان ف  محافظة بغداد .( % من المةمون 2.2تمثل)

( %  23.7ةاا قواا الرصافة  بأملى بنسبة سكان بنحو ) :عامً(69-65الفئةًالعمريةً) .14
( نسااامة ، وكاااان اقااال نسااابة فااا  قوااااا سبااا   رياااب قاااد بلغااات 30103وبعااادد ساااكان بلاااغ )

ن ( نسمة  ، فيما تراوحت بقية الوحادات االدارياة باين القيمتاي4171(% وبعدد سكان )3.3)
( نسااامة وبنسااابة 127108المااا كورتين اماااال  ، وقاااد بلاااغ مااادد الساااكان الكلااا  لتلااا  التجاااة )

 ( % من المةمون الكل   للسكان ف  محافظة بغداد .1.6تمثل)
( %  23.8تبوا قواا الرصافة املى  نسبة سكان بنحاو ) :ًعامً(74-70الفئةًالعمريةً) .15

بة فا  قوااا سبا   رياب قاد بلغات  ( نسمة ، وكان اقال نسا17973وبلغ مدد السكان نحو )
( نساامة  ، فيمااا تراوحاات بقيااة الوحاادات االداريااة بااين 2440(%  وبعاادد سااكان )3.2نحااو  )

( نسااامة 75553القيمتاااين المااا كورتين اماااال  ، فيماااا بلاااغ مااادد الساااكان الكلااا  لتلااا  التجاااة )
 ( % من المةمون الكل   للسكان ف  محافظة بغداد .0.9) وبنسبة تمثل



  ........2018وتقديرات عام  1997بغداد لتعداد التركيب العمري لسكان لمحافظة : الفصل الثاني 

 

 

 78 

( 23.6ملااى نساابة سااكان قاادرت )سسااةل قواااا الرصااافة  :ًعتتامً(79-75مريتتةً)الفئتتةًالع .16
قل نسبة ف  قواا سب   ريب قد بلغت  س( نسمة ، وكان 9567% وبلغ مدد السكان نحو )

( نسمة  ، فيما تراوحت بقية الوحادات االدارياة باين القيمتاين 1346(% وبعدد سكان )3.3)
( % 0.5( نسمة وبنسبة تمثل)40533لتل  التجة ) الم كورتين، فيما بلغ مدد السكان الكل 

 من المةمون الكل   للسكان ف  محافظة بغداد .
( 22.9تصدر قواا الرصافة بأملى بنسبة سكان بلغت ) : عامًفاكثر(80ًالفئةًالعمريةً) .17

( نساامة ، وكااان اقاال نساابة فاا  قواااا سباا   ريااب ايوااًا قااد بلغاات  9802%  وبعاادد بلااغ )
( نساااامة  ، فيمااااا تراوحاااات بقيااااة الوحاااادات االداريااااة بااااين القيمتااااين 1558(% وبعاااادد )3.6)

( نسااااامة وبنسااااابة 42735المااااا كورتين اماااااال  فيماااااا بلاااااغ مااااادد الساااااكان الكلااااا  لتلااااا  التجاااااة )
 ( % من المةمون الكل   للسكان ف  محافظة بغداد .0.5تمثل)

حااظ ان قواااا الرصااافة  قااد احتاال المركاار االول فاا  ةمياا  التجااات الخمسااية    ممااا قااد سااب  يل
قال نسابة س( % كحادود ملياا مان اةماال  الساكان ا ماا  23.8الى 21.6وبنسب تراوحت ما بين)  

( % 4.3الاى3.2تراوح التوري  النسب  للقوااا  باين ) ا  ريب  فقد كانت من نصيب  قواا اب 
االداريااة   تينكحاادود دنيااا ماان اةمااال  السااكان امااا بقيااة الوحاادات االداريااة فتراوحاات بااين تلاا  الوحااد

وقد  نةد ان نسب السكان قد رتبت تنارليًا  من االكبر الاى االصاغر اماا النسابة االةمالياة للتجاات 
التوري  الةغراف  للتجات العمرياة  بحسببين االقوية ومتتاوتة بين التجات  العمرية  كانت متقاربة

 .2018 لتقديرات ما الخمسية  
فيمااااا تقااااد  تاااا  تحلياااال التركيااااب العمااااري بحسااااب التورياااا  النسااااب  للتجااااات العمريااااة الخمسااااية 

( وبحسااب الوحاادات االداريااة لمحافظااة بغااداد . ولغاار  توواايح حةاا   2018  و 1997لعااام )
ين المكان  ف  التركيب العمري للتجات الخمسية ملى مستوى المحافظة بشكل ما  يظهر مان التبا

 : يأت ( ما 9( والشكل )13الةدول )
( سااةلت  34- 30( الااى )4- مااا  اقاال ماانيالحااظ ان التجااات العمريااة الخمسااية ماان التجااة ) .1

التااوال  ( وملااى 2018و  1997ملمااول فاا  حةمهااا النسااب  السااكان  بااين مااام  ) انختاوااً 
  لتعااداد %  14.8( بنحااو  4- مااا اقاال ماان فعلااى ساابيل المثااال كاناات نساابة التجااة العمريااة )

 العمرية التجة   ، وك ل  2018 ما  لتقديرات  %  13.5الى  وانختوت   1997
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ويك ا  2018ما  لتقديرات  %  10.9% انختوت الى  11.7( كانت نسبتها 14 -10)  
 ( . 34-30ومن التجة العمرية ) 

يلحااظ ملااى التركيااب العمااري لسااكان محافظااة بغااداد وللتجااات العمريااة الخمسااية الشااابة ابتاادااً   .2
ارتتاااان نسااابة حةااا  الساااكان  ( 64-60( والاااى التجاااة العمرياااة ) 39-35مااان التجاااة العمرياااة )

نسابة التجاة  ارتتعات( فعلاى سابيل المثاال  2018و  1997ومن ي   التجات ما بين ماام  )
، وكا ل  التجاة العمرياة  2018لتقاديرات ماا  % (  6.2%( الاى )5مان ) (39-35العمرية )

وان دل    2018مااااا  لتقااااديرات  % (  5.8الااااى ) 1997 لتعااااداد%( 4.5( ماااان )40-44)
ارتتاان نسابة  يشير ملاىملى ش ا فخنما يدل ملى ان التركيب العمري لسكان محافظة بغداد 

الشااااباب ، ودخااااول سااااكان المحافظااااة مرحلااااة الهبااااة الديمو رافيااااة حالهااااا حااااال سااااكان العاااارا   
 .  2018 لتقديرات ما 

(   2018و 1997)  تقريباًا ماا باين ماام  نتساها  حافظت التجة العمرية الخمسية ملى النساب .3
 80التجااة العمريااة )( وحتااى 74-70وخاصااًا للتجااات العمريااة لكبااار الساان ماان التجااة العمريااة ) 

 فاكثر (.ما  
ً  
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ً(13الجدولً)
1997ًلتعدادًًبغدادمحافظةًًفيًاقضيةًًحسبًللفئاتًالعمريةًالخمسيةبللتوزيعًًال سبيً

2018ًًوتقديراتًعامً
 %2018 ً%1997 الفئةًالعمرية

 13.5 14.8 4-ًعاماقلً

5ً–ً9 14 12.5 

10-ً14 11.7 10.9 

15-ً19 10.9 10.2 

20-24 9.8 9.4 

25-29 8.8 7.5 

30-34 7.2 7 

35-39ً 5 6.2 

40-44 4.5 5.8 

45-49 3.4 4.8 

50-54 2.8 3.5 

55-59 2.1 3 

60-64 1.5 2.2 

65-69 1.3 1.6 

70-74 0.9 0.9 

75-79 0.5 0.5 

 0.5 0.7 فاكثر80

 100 100 المجموع

 (12) ( و11باالمتماد ملى ةدول ) الباحث :المصدر

ً  
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 (9الشكلً)
وتقديرات1997ًًبغدادًلتعدادًفيًمحافظةًًال سبيًللفئاتًالعمريةًالخمسيةًًللتوزيع

2018ًعامً

 
  (13ةدول ): الباحث امتمادًا ملى المصدر ًًًًًًًًًً
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لهاا اثار  ن سياسة الدولة كاا  ان ا االولى  التتو  النسب  للمرحلة   ال بد من ان نبين سبب - 4
ات مان القارن يافا  مرحلاة الثمانين والسيماايةاب  ف  دم  السكان والحث ملى ريادة االنةاب 

 ، والمعنوياة  بالوسااجل المادياة  الماو  وتوفير االدوات المشاةعة ملاى االنةااب والدامماة لاه
االنةاب او تقليل حة   ةريادلاما المرحلة الثانية الت  ل  تشهد سياسة حكومية واوحة اتةا  ا

الااى  فوااالً ، شااهديا  و االرمااات التاا   2003وبسابب الظااروا التاا  ماار بهااا العاارا  مااا بعااد 
الثقاااااف  للسااااكان ادى الااااى اسااااتخدا  وساااااجل تحديااااد النساااال وتقلياااال  امااااداد   ارتتااااان المسااااتوى

، امااا المرحلااة الثالثااة فهاا  متوارنااة  فاا  ا لااب التجااات العمريااة  االطتااال داخاال ا ساارة العراقيااة
 . 2018لسكان محافظة بغداد لتقديرات ما  
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 املبحث الثاني
 1997بغداد لتعداد تقييم بيانات الرتكيب العمري مؤشراته يف حمافظة 

 .  2018وتقديرات عام 
بغااداد وتقيمهااا ، اسااتنادًا الااى  تسااعى الدراسااة الااى تحلياال بيانااات التركيااب العمااري لسااكان محافظااة

، ا  تعاااد مملياااة تقاااي  البياناااات العمرياااة  2018وتقاااديرات ماااا   1997نتااااج  تعاااداد الساااكان لعاااا  
وتحديد مادى ةودتهاا ودقتهاا مان العوامال المهماة التا  تساامد الدولاة فا  رسا  الخطاط والسياساات 

طات السااااكانية ملااااى االساااال السااااكانية المسااااتقبلية ، و لاااا  ماااان خااااالل اةااااراا التقااااديرات واالسااااقا
وتأت  الحاةة الى ورورة تقي  اإلحصااات الديمو رافية من تعار  احصاااات الساكان  .ليمةالس

الت  يت  الحصول مليها من التعدادات او من االحصااات الحيوية او من الوساجل االخرى لكثير 
، الت  تعد مواجقًا تواةه دقة التسةيل ف  المنطقاة محال الدراساة ، ولكان ال  ناى  ( 1)من االخطاا 

ماان وةااود باارام  مالجمااة  لتحااص دقااة البيانااات االحصاااجية  للسااكان بغيااة االمتماااد ملااى م شاار 
 .( 2) مند اةراا تقديرات السكان ً والسيماقيمتها ف  التنب  والتخطيط التعل  والواقع  ، 

ب العماااري مااان الدراساااات التااا  تااارتبط ارتباطاااًا مباشااارًا بخطاااط ومشااااري  تعاااد دراساااة التركيااا
االسااتثمار والتنميااة فاا  ا لااب بلاادان العااال  ، لمااا لهااا ماان سيميااة فاا  تحديااد التجااات العمريااة  سااواا 
كاناات المنتةااة او المسااتهلكة وكاا ل  فاا  تحديااد حةاا  و نااون الخاادمات التاا  تحتاةهااا كاال فجااة ماان 

ن الحصااول ملاى مادد مان يا   الم شاارات التا  يمكان قياساها فا  وااوا تلا  التجاات العمرياة ويمكا
واساقاطات ساكان  1997البيانات الرسمية وتحديدًا من نتاج  التعداد العا  لسكان العارا  فا  ماا  

اةااراا  ، ا  تا  امتماااد الصايغ الرياوااية واإلحصاااجية التا  مكناات الباحاث ماان 2018العارا  لعااا  
خراج العمر الوسيط و ال ي يستخد  لتلخيص التركيب العمري للسكان، استتقيي  للبيانات العمرية و 

ومعاادل اإلمالااة  والتاا  ياا  تاارتبط بالتركيااب العمااري للسااكان ، وقرينااة الكباار والتاا  تووااح حركااة 

                                                 

( محمد احمد الخول  ، تقيي  بيانات التركيب العمري والنوم  لسكان امارة ابو ظب  استنادًا الى التعداد 1)
 . 1، ص 2013،، المركر العرب  ل بحاث ودراسة السياسات  ، قطر  2005السكان  لعا  

(2) united National '' methods  of  Appraisal  of Quality  Basic for population               
Estimates''  MANHUL( 11,population Studies  Department  of  Economic  and  
Social Affairs, Population, Branch, New York ,No23, 1995 p. 87. 
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ما   عماري فا  محافظاة بغاداد بصاورة ماماةاالممار نحو الشيخوخة ، وتطور م شارات التركياب ال
 ات االدارية لمحافظة بغداد .وةود تباينات مكانية بين الوحد

2018ًًًوتقديراتًعام1997ًًبغدادًلتعدادًاولاًًتقييمًالبيا اتًالعمريةًلسكانًمحافظةً
بشكل ما  وبعد انتهاا اةراا التعداد العا  للسكان تصبح لدينا نتاج  وبيانات سكانية تخص 

حاول بياناات التعاددات وياو التركيب العمري والنوم  للسكان، وال بد من اةراا تتبعه  لاب الادول 
مملياة تقيااي  لهاا   البيانااات ، ماان اةاال معرفااة مادى ةودتهااا ودقتهااا ، الن ياا   البيانااات سااوا ياات  
االمتماد مليها من قبال الدولاة بشاكل ماا  فا  رسا  الخطاط والسياساات الساكانية المساتقبلية و لا  

يح ، والتاا  كلمااا كااان ماان خااالل اةااراا التقااديرات واالسااقاطات السااكانية ملااى اسااال ملماا  صااح
  .(1)ا مال  انعكل ملى التخطيط السلي مستوى الدقة فيه

وماااا  ترايااااد ايتمااااا  الاااادول باإلحصااااااات الديمو رافيااااة اصاااابحت بيانااااات العماااار والنااااون ماااان 
المتغيااارات االساساااية لوصاااا التركيباااة الساااكانية وللقياااا  باااالتخطيط السااالي  لتاااوفير كافاااة الخااادمات 

 .( 2)ستغالل االمثل لموارد الدولة بشكل صحيح االساسية ومما يحق  اال
وف  سبيل تصحيح ي   التوريعات يةري امادة تقييمها للتعرا ملاى حةا  ا خطااا الاواردة 

حسب فجات بب الغر  و حسببها ، ينا  سساليب مختلتة لتقيي  بيانات العمر والنون وي  تختلا 
سحادية لها مقااييل والمبوباة حساب فجاات فبيانات ا ممار المورمة  حسب سنوات ، توري  السكان

 -:العمر الخمسية لها مقاييل ومن تل  المقاييل ي 
United Nation Age – Sex Accuracy Indexًًًمقياسًسكرتاريةًالممًالمتحدةً

تتنون اساليب التحليل ف  تقي  بيانات العمر والنون الت  يمكن استخدامها لقيال مدى ةاودة 
البيانات  للتجات العمرية  م  مالحظة ان بع  ي   الطر  تهدا الاى قياال مادى التتوايل فا  
االممار اكثر من تحديد دقة بيان العمار وفا  يا ا التحليال  سانتطر  الاى مقياال ساكرتارية ا ما  

الا ي يعاد احاد المقااييل االكثار   United Nation Age – Sex Accuracy Indexحادة المت
ولكاااال  الخمساااية حساااب التجاااات العمرياااةبشااايوما للتعااارا ملاااى درةاااة دقاااة بياناااات العمااار والناااون 

                                                 

والنااوم  لساكان العاارا  فاا  بغااداد مااا  وداد ادور وادي ، فورياة  الااب مماار ، تقااوي  بياناات التركيااب العمااري  (1)
 .131،ةامعة البصرة ص2008، 20، مةلة العلو  االقتصادية ،العدد 1997

( قاساا  الرمباا  واخاارون ، التحلياال الااديمو راف  وتقيااي  بيانااات التركيااب العمااري والنااوم  للسااكان التعااداد العااا  2)
 .21، ص  2015 ، االردن للسكان والمساكن، داجرة اإلحصااات العامة ،
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 المتتالياة  تحساب نساب العمار والناون لتجاات العمار الخمساية و تحساب التارو  الةنسين من خاللاه
التاار  بااين نساابه النااون منااد كاال فجااه ممريااه والتجااه العمريااة السااابقة لهااا ( ثاا  اي فاا  نسااب النااون )

ملاى  تةما  فار  النساب ) بغا  النظار مان اإلشاارة ( ثا  يحساب متوساط يا   التارو  للحصاول
( ثاا  100مقيااال نساابه النااون ، فاا  حالااه العماار  ي ماان الةنسااين ياات  حساااب االنحرافااات ماان )

ر ماان اإلشااارة ( ويسااتخرج متوسااطها للحصااول ملااى مقيااال تةماا  ياا   االنحرافااات ) بغاا  النظاا
دة مااان خاااالل اساااتخد  يحساااب الااارق  القياسااا  لساااكرتارية االمااا  المتحااا او دقاااة العمااار نسااابه العمااار
     (1)تيةآلالصيغة ا

 أمثالً سبةًال وعً+ً سبةًالعمرً)للذكور(ً+ً سبةًالعمرً)لإل ا (3ًدليلًسكرتاريةًاألممًالمتحدةً=ً

 (20انت قيماه يا ا المقياال )اقال مان االم  المتحدة حدودا له ا المقيال فا ا كلقد ووعت 
( 40-20فاااان بياناااات العمااار والناااون تعتبااار دقيقاااة اماااا ا ا كانااات قيماااه يااا ا المقياااال تتاااراوح باااين )

فتعتبار مالياة الخطاأ و يار دقيقاة وال  40فتعتبر البيانات  متوسطة الثقاة  اماا ا ا كانات اكبار مان 
 . 2)) ن لهايمكن الركو 

القي  سن سخطاا بيانات بين مند المقارنة ((+ ب أ )10 ( والشكل )14من الةدول ) يتوح
العمر والنون ف  بيانات تعدادات العرا   مارالت كبيارة وقاد يعاود يا ا الخطاأ فا  م شار الدقاة إلاى 

سفاراد ا خطاا الت  تحصل مند ةما  البياناات مان قبال المبحاوث حاين يادل  ببياناات خاطجاة مان 
سسرته وبخاصة ف  بيانات ا ممار نتيةة ةهله  إماا بالسا ال سو ماد  معرفتاه بأمماار سفاراد ا سارة 
اآلخرين، وف  نتل الوقت قد يحصل سن يقو  العاداد نتساه بتقادير ممار المبحاوث مماا يا دي إلاى 

د تةتما  تراك  ا ممار وانتقالها من فجة الى سخرى ال تدخل وامنها ويناا  بعا  العوامال التا  قا
كلهااا سو بعوااًا منهااا معااًا لتساااي  فاا  اإلدالا ماان بيانااات ممريااة  ياار دقيقااة سو حتااى قريبااة ماان 

( ويو ما يمثل دقة بيانات 30.2قد بلغ ) 1997 لتعداد ان مقيال سكرتارية االم  المتحدة، الواق 
الاى ارتتاان العمر والنون ويو الحاد الا ي يعتبار مقباول الاى حاد ماا ر ا  وةاود االخطااا التا  ادت 
 ادنا  :الم شر سواا اخطاا التسةيل او التتويل او الشمول ، و ل  من خالل تطبي  القانون 

1997ًًللعام30.2ًً=7.1ًًًً+9.6ًً+4.5ً*3ًً:دليلًسكرتاريةًاألممًالمتحدةً
                                                 

(1)  Arriaga , Eduardo E. “ Population Analysis with Microcomputer “ Vol. Bureau of 
the Census USAIS , UNFPA , (1994) 1.  

 .141ص مصدر ساب ،( وداد ادور وادي ، فورية  الب ممر ، 2)
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ً(14جدولً)
1997ًًلتعدادًوال وعًلمحافظةًبغدادًحسابًمؤشرًالما ةًالعامةًلألممًالمتحدةًلدقةًالعمر

 ة ئالف

 تحليل نسبة العمر للذكور تحليل نسب النوع عدد السكان
تحليل نسبة العمر 

 لإلناث

 النسب اناث ذكور 
الفروق 

 المتتالية
 النسب 

االنحرافات 

 100عن 
 النسب

االنحرافات 

 100عن 

             397339 407764 4-عاماقل 

5-9 385850 372711 103.5 0.3 105.6 5.6 105.2 5.2 

10-14 323223 311281 103.8 0.7 94.1 5.9 93.6 6.4 

15 - 19 301275 292257 103.1 1.2 101.9 1.9 101.7 1.7 

20 - 24 268341 263365 101.9 0 98.8 1.2 99.4 0.6 

25 - 29 242066 237556 101.9 2.1 104.6 4.6 103.7 3.7 

30 - 34 194435 194794 99.8 4.9 103.8 3.8 103.3 3.3 

35 - 39 132692 139743 95 2.9 83.9 16.1 87.6 12.4 

40 - 44 121712 124353 97.9 2.4 109.7 9.7 106.7 6.7 

45 - 49 89254 93435 95.5 12.7 89.4 10.6 95.2 4.8 

50 - 54 77970 72041 108.2 3.6 104.8 4.8 95.8 4.2 

55 - 59 59544 56890 104.7 16.3 103.6 3.6 99.9 0.1 

60 - 64 36945 41814 88.4 2.7 80.5 19.5 88.5 11.5 

65 - 69 32211 37616 85.6 12.7 113.4 13.4 108.9 8.9 

70 - 74 19887 27276 72.9 2.2 89.6 10.4 101.3 1.3 

75 - 79 12183 16225 75.1 2.2 66.5 33.5 64.3 35.7 

 106.5 1455.1 144.4 1450.1  66.9 1437.3 23173 16744 فاكثر 80

المتوسط 

 الكلي
      4.5    9.6   7.0 

 (7باالمتماد ملى ملح  ) الباحث  المصدر :
ً  
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 ً(10الشكلً)ً
1997ًلتعدادًتقويمًبيا اتًالعمرًوال وعًلسكانًمحافظةًبغدادً

ًأ

 
 

 ب

 
 (14الباحث باالمتماد ملى الةدول ) :المصدر
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فقد كان م شر  ( ( س + ب  )11)(  والشكل  15ومن خالل الةدول )   2018اما بالنسبة لعا  
وياو ماا يمثال دقااة  (30وبتاار  بسايط ويااو ) 1997ساكرتارية االما  المتحادة مقاارب لبيانااات ماا  

 ف  تعداد امتمدت التقديرات ليل كما يو الحال 2018و ل  بسبب ان ما   بيانات العمر والنون
 نسبه متوسطة ومقبولة الثقة لكال مام  الدراسة .ل ا تعد  1997ما  

2018ًللعام30ًًً=6.3ً+7.1ًً+5.5*3ًً:دليلًسكرتاريةًاألممًالمتحدةً

(15الجدولً)  
 2018ًلتقديراتًحسابًمؤشرًالما ةًالعامةًلألممًالمتحدةًلدقةًالعمرًوال وعًلمحافظةًبغدادً

 الفئة 

 تحليل نسب النوع عدد السكان
تحليل نسبة العمر 

 للذكور

تحليل نسبة العمر 

 لإلناث

 النسب اناث ذكور 
الفروق 

 المتتالية

نسبة 

 العمر

االنحرافات 

 100عن 
 النسب

االنحرافات 

 100عن 

 535652 559484 4-عاماقل 
  

_ 
   

5-9 529240 487867 108.5 0.2 103.6 3.6 101.3 1.3 

10-14 462647 427190 108.3 1.5 96.0 4.0 96.7 3.3 

15 - 19 434651 396006 109.8 1.1 100.5 0.5 100.2 0.2 

20 - 24 402314 362920 110.9 7.3 108.3 8.3 104.6 4.6 

25 - 29 308179 297616 103.5 7.3 90.7 9.3 91.4 8.6 

30 - 34 277378 288244 96.2 0.7 99.8 0.2 104.3 4.3 

35 - 39 247447 255156 97.0 1.2 97.2 2.8 96.3 3.7 

40 - 44 231597 241692 95.8 2.6 104.8 4.8 106.8 6.8 

45 - 49 194428 197607 98.4 9.3 106.3 6.3 100.7 0.7 

50 - 54 134281 150675 89.1 6.2 85.9 14.1 93.7 6.3 

55 - 59 118192 123975 95.3 1.2 107.0 7.0 103.1 3.1 

60 - 64 86649 89739 96.6 1.3 96.2 3.8 94.9 5.1 

65 - 69 62000 65108 95.2 13.5 98.4 1.6 103.4 3.4 

70 - 74 39352 36201 108.7 31.2 98.8 1.2 82.3 17.7 

75 - 79 17694 22839 77.5 4.0 61.6 38.4 75.1 24.9 

 88.6 1490.8 24642 18093 فاكثر 80
 

105.9 
 

94.1 

المتوسط 

    الكلي
5.5 

 
7.1 

 
6.3 

 (8الباحث باالمتماد ملى ملح  )المصدر : ً
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 ً(11الشكلً)
2018ًًتقديراتًعامللسكانًمحافظةًبغدادًًتقويمًبيا اتًالعمرًوال وع

 أ

 
 ب

 

 
 (15المصدر الباحث باالمتماد ملى ةدول )
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وتقااديرات مااا   1997بغااداد لتعااداد يسااتنت  ممااا تقااد  لتقيااي  بيانااات العماار والنااون لمحافظااة 
 مقيال سكرتارية االم  المتحدة ما يأت  : وف ملى  2018

متوساطة الدقاة   2018 و1997  تعد دقاة بياناات العمار والناون لساكان محافظاة بغاداد لعاام -1
( ، ا  بلاااغ متوساااط 15( و)14المقياااال وبحساااب ةااادول  ) ملاااى وفااا   لااا و ات مصاااداقية  

( يااو حساااب الم شاار لكااال العااامين ا  يمثاال الحااد الثااان  ماان حاادود  لاا  المقيااال 30الثقااة )
 بحسب تصنيا االم  المتحدة له . 

ن العاامين متقارباة  ولا  تكان يناا  قاي  شاا ة  كانت الترو  المتتالية مند تحليل نسب الناون باي -2
بين ةميا  القاي   ا  تشاير الاى تشاابهه وتيارة قاي  التجاات العمرياة باختالفاات  اً كبير  اً شكلت فارق

 ( 11، 10( وك ل  شكل  ) 15، 14بسيطة ةدًا كما اظهريا ةدول )

حساب ي(  مداد ال كور واالناث ينا  فار  كبير وواوح  س 11( و)س 10حظ من الشكل )يل -3
 مداد االناث ملى حساب ال كور ويرداد ي ا التار   ف  فجاات العمار الصاغيرة ويساتمر يا ا 

 80التاار  فا  حةاا   االنااث حتااى يانخت  او يكااون قريباة ماان الحةا  الاا كور للتجاة العمريااة 
 .فاكثر

تحليل نسب العمر للا كور واالنااث فيماا يتعلا   ( مندب11 ( و)ب10يالحظ من الةدولين ) -4
يظهر ان  2018  و 1997( ومند مقارنة ما بين مام  100باالنحرافات لتل  النسب من )
مان  2018ماا   تقاديرات ( قد سخ ت قاي  مرتتعاة فا  29- 20التجة العمرية الشابة ما بين )

ول سااكان محافظااة بغااداد ولإلناااث والاا كور معااا ممااا يعناا  دخاا 1997 لتعاادادمااا كاناات مليااه 
 مرحلة الهبة الديمو رافية .

العمرًالوسيط   ثا ياًا
يعااد ماان اياا  الم شاارات االحصاااجية التاا  تتاار  بااين المةتمعااات التتيااة الشااابة والمةتمعااات  

. ويساتعمل (1)المعمرة المسنة ، ل ل   يبرر العمر الوسيط  كواحد من الم شارات الدالاة ملاى  لا  
العماار الوساايط لتلخاايص التركيااب العمااري للسااكان او يااو العماار الاا ي يشااطر السااكان إلااى قساامين 

                                                 

، الخصاااااجص 1993مااااا  باسااا  مبااااد العرياااار مماااار العثمااااان، الهاااار  الساااكان  لساااالطنة ممااااان حسااااب تعااااداد  (1)
، 2001، ةامعااة البصاارة، كليااة اآلداب ، 24والم شاارات، مةلااة كليااة االنسااانيات والعلااو  االةتماميااة ،العاادد

 .31ص 
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% ( ماان التورياا  50ويااو بهاا ا يتتاا  ماا  الاارق  ).  (1)متساااويين مااددًا احااديما فااو  واالخاار دونااه 
  وله ا فحةمه يعتمد ملى موقعاه فا  التوريا  ولايل ملاى قيمتاه كالوساط الحسااب  الا ي تادخل فا

. ويعااد العماار الوساايط ماان اياا  المقاااييل واكثريااا شاايوما للداللااة ملااى فتااوة  (2)حسااابه ةمياا  القااي  
الساااكان إ   الباااا ماااا يساااتعمل لقياااال مااادى تقاااد  الساااكان باااالعمر، ا  كلماااا تقاااد  ممااار الساااكان راد 

ي .وماان المعلااو  بااان ا لااب ملماااا السااكان قااد حااددوا قيمااة العماار الوساايط الاا  (3)العماار الوساايط 
 . ما  38 -14يتراوح ف  العادة بين 

ويتااأثر العماار الوساايط بعاادة مواماال ديمو رافيااة واةتماميااة واقتصااادية ولكاان يمكاان القااول   
بصتة مامة انه ينت  بالدرةة االسال من تناقص معادل الوفياات ومعادل الاوالدات الخاا  ، وملاى 
العكل من  ل  فقد  ي دي ارتتان معدل الوفيات ومعدل الوالدات إلى انختا  ف  العمر الوسيط 

أثير الهةااارة ملاااى يااا   السااان فيتوقاااا ملاااى ماااا إ ا كاااان البلاااد نتساااة يرسااال المهااااةرين سو ، سماااا تااا
. وان طريقاة (4)يستقبله  وملى حة  الهةرة بنوميها وملى اممار المهاةرين بطبيعة الحاال كا ل  

ًًً.( 5) اآلتيةحساب العمر الوسيط من فجات العمر تكون حسب المعادلة 

ًًًًًًًعًًً-2ًً/ًكًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً

ًأ(ً×ً--------------س=ًدً+ً)
ًمًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً

ً-حي ًا ه:
ًأ=ًطولًالفئةًد=ًالحدًالد ىًللفئةًالوسطيةًس=ًالعمرًالوسيطً

ًك=ًعددًالتكراراتًوماًيعادلًمجموعًالسكانًًًًًًًًًًًًع=ًمجموعًالتكراراتًالصاعدةًالتيًتسبقًفئةًالوسيط

ً.الوسطيةم=ًتكرارًالفئةً
                                                 

، كلياة ( يار منشاور   ،) امين مل  محمد حسن، تطور الخدمات التعليمياة فا  مديناة مادن، رساالة ماةساتير (1)
 .70، ص 1995، ةامعة بغداد، ابن رشد  التربية

آرثار، ترةمااة مباد الحلاي  محمااد ساعيد القيسا  ، مادخل فاا  اإلحصاااات الساكانية ،ورارة التعلااي   -( نورماا ماا 2)
 .27،ص 1981العال  والبحث العلم  ،ةامعة الموصل ،

 .272، ص 1985مبادئ مل  الديمو رافية ، مطاب  ةامعة الموصل ،الموصل ، ،  يونل حمادي مل  (3)
         مياناااة ، ةغرافياااة الساااكان اسااال وتطبيقاااات ،الطبعاااة الرابعاااة ،دار المعرفاااة ، االساااكندرية ،فتحااا  محماااد اباااو  (4)

 .392ص 1993
مةلااة  ، ه 1394( محمااود محساان السااريان  ،العماار الوساايط لسااكان المملكااة العربيااة السااعودية حسااب تعااداد 5)

 . 30، ص 1989ة ، ،  دار المل  مبد العرير ، المملكة العربية السعودي1الدار ، العدد 
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 تعاادادبغااداد ل( تتاصاايل العماار الوساايط فاا  محافظااة 12( والشااكل )16الةاادول ) يلحااظ ماان
ا  تشاااهد المحافظاااة انتقاااااًل ديمو رافياااًا يتمثااال مااان المرحلاااة الثالثاااة   2018 وتقاااديرات ماااا  1997

سانة( ملاى مساتوى المحافظاة ا  يمثال  21.15، ا  بلاغ )1997 لتعادادوال ي مثل العمار الوسايط 
مقيااال العماار الوساايط التتااا  الاا ي يمياار التركياااب العمااري للسااكان فااا  المحافظااة ، واسااتمر يااا ا 

الديمو رافيااة التاا  يماار بهااا سااكان  االنتقااال الااديمو راف  وصااوال الااى المرحلااة الرابعااة ماان الاادورة 
 خاصااااً  ا  كافاااة اي دخاااول العااارا  ماماااة ومحافظاااة بغااادادمحافظاااة بغاااداد حالهاااا حاااال ساااكان العااار 

 2018 لتقاااديرات ماااا  ماااا يعااارا بمرحلاااة الهباااة الديمو رافياااة  ، ا  تميااار العمااار الوسااايط والسااايما
ساانة ( ممااا يعناا  ان المةتماا  السااكان  لمحافظااة  19.33بااالتتوة المبكاارة ا  بلااغ العماار الوساايط )

 كشااته التركيااب العمااري بحسااب التجااات العمريااة العريوااة وياا ا مااا  اً بغااداد يتمياار بكونااه شااابًا وفتياا
( ملى  45- ما اقل ) ما بين الى والخمسية ، الت  ارتتعت فيها نسب االممار الصغيرة والشابة 

 فاكثر( . 85 -50حساب انختا  نسب االممار الكبيرة )
لااى مسااتوى وممااا تقااد  ان االنتقااال الااديمو راف  ياا ا يختاا  وراا  اختالفااات مكانيااة تظهاار م

( ان العماار الوساايط قااد تباااين ملااى اسااال الوحاادات 16حااظ ماان الةاادول )الوحاادات االداريااة ا  يل
( ماارة اخاارى ، ا   2018 و1997االداريااة ماارة ثاا  تباااين ماا  المسااتوى العااا  للمحافظااة لعااام  ) 

ط قاد تبااين ماا باين االرتتاان واالنختاا  مان العمار الوساي 1997 لتعداديظهر ان العمر الوسيط 
ملى مستوى المحافظة ا  تتمير اقوية الرصافة والصدر والكر  بارتتاان العمار الوسايط فيهاا مان 

ساانة ( وياا ا يعااود الااى طبيعااة تلاا  االقوااية التاا  تشااكل القلااب  22.05مسااتوى المحافظااة بنحااو )
التةاري واالقتصادي للمحافظة بغداد من ةهة واكبر تمركار لحةا  الساكان مان ةهاة اخارى . فا  

ا قوااااااي االمظميااااة والكاظميااااة باااانتل العماااار الوساااايط ملااااى مسااااتوى المحافظااااة  بلااااغ حااااين ةااااا
ماااان العماااار  1997 لتعااااداد( ملااااى التااااوال  . بينمااااا انختاااا  العماااار الوساااايط 21.19و  21.75)

ساانة( فاا  كاال ماان اقوااية المحموديااة وابااا  19) مااا يقااااربالوساايط ملااى مسااتوى المحافظااة الااى 
  ريب والمداجن.

ويا ا ينساب  1997 لتعادادباالنختاا  مماا كاان ملياه  2018 تقاديرات ماا لتمير العمر الوسايط 
الاااى االنتقاااال الاااديمو راف  ووصاااول المةتمااا  الساااكان  لمحافظاااة بغاااداد الاااى الهباااة  الديمو رافياااة 

( ا  تباينات 16حاظ مان ةادول )كيب العمري فا  المحافظاة ، ويا  يلوارتتان نسبة الشباب ف  التر 
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ا بينهاااا وباااين المساااتوى العاااا  لمعااادل العمااار الوسااايط ملاااى مساااتوى ةميااا  الوحااادات االدارياااة فيمااا
ً.المحافظة 

(16الجدولً)  
وتقديراتًعام1997ًًتعدادًلبغدادًمحافظةًًاقضيةًالتوزيعًالجغرافيًللعمرًالوسيطًلسكان

2018ًً

1997ً2018ًًالوحدةًالدارية

 20.43 22.05ًقضاءًالرصافة
 20.56 21.75ًقضاءًالعظمية
 18.39 22.05ًقضاءًالصدر
 20.6 22.05ًقضاءًالكرخ

 18.97 21.19ًقضاءًالكاظمية
 17.98 19.15ًقضاءًالمحمودية
 16.38 19.99ًقضاءًابيًغريب
 16.58 19.68ًقضاءًالمدائن

 19.33 21.51ًالمحافظة
 (6و 5ملح  ) ملى الباحث باالمتماد المصدر: ًًً
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ً(12الشكلً)
وتقديراتًعام1997ًًتعدادًلبغدادًمحافظةًاقضيةًالتوزيعًالجغرافيًللعمرًالوسيطًلسكانً

2018ًً
ً

 
 (16باالمتماد ملى ةدول ) الباحث :مصدرال
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 المدائن  ابي غريب المحمودية الكاظمية  الكرخ الصدر االعظمية الرصافة
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كما تباين العمر الوسيط بين الوحدات ا ا ارتت  معادل العمار الوسايط فا  ثاالث اقواية مان 
ساانة( 20العاا  المعاادل للعمار الوسايط  ملااى مساتوى المحافظااة ، بنحاو )المحافظاة ملاى المسااتوى 

 كما ف  قواا الرصافة واالمظمية والكر  .
حظ وبشكل ملمول انختا  معدل العمر الوسيط فا  قوااا الصادر ماا باين ماام  كما يل 

سنة( ملى التوال  وي ا ما اكد  توري  التجات  18سنة ( الى ) 22( من ممر ) 2018 و1997)
لعمرياااة لحةااا  الساااكان وااامن كااال فجاااة ساااواا التجاااات العمرياااة العريواااة او الخمساااية التااا  ساااب  ا

 توويحها من المبحث االول للتصل الثان  .
( انختاااا  معااادل العمااار الوسااايط فااا  اقواااية  الكاظمياااة والمحمودياااة 16واوواااح ةااادول ) 

ى المحافظااة ماان معاادل العماار الوساايط ملااى مسااتو  2018مااا  لتقااديرات  واباا   ريااب والمااداجن 
 لتعادادسنة( من ةهة  ومن ما كان مليه معدل العمر الوسيط ف  تلا  االقواية  19.33البالغ  )
 ( ملى التوال  . ما  16.58و  16.38و 17.98و 18.97من ةهة اخرى ، ا  بلغ ) 1997

لمعااادل العمااار  اً حقيقيااا اً وماااا تقاااد  نساااتنت  ان ا لاااب الوحااادات االدارياااة قاااد شاااهدت انختاوااا
، كما ان اي من تل   الوحدات ل  تطاب  المساتوى العاا  للمحافظاة 2018ما  لتقديرات  الوسيط 

ا  ان بعا  الوحاادات سااةلت متوساط مماار فتاا  ةاادًا  ،1997 لتعاادادفا  العماار الوساايط كماا فاا  
انعكااال بصاااورة واواااحة ملاااى تركيبهاااا العماااري كمااااا فااا  قواااااي ابااا   رياااب والماااداجن وبواقاااا  

 للمدةا وانما يدل ملى ما تعر  له القوااين من يةرة ونروح سنة ( وي ا ان دل ملى ش 16)
بنحاااو )  2017ا  كانااات نسااابة الناااروح مااان قوااااا ابااا   رياااب حتاااى ماااا   2003ماااا بعاااد ماااا  

.نتيةااة ل ووااان االمنيااة  ياار المسااتقرة فيهمااا االماار الاا ي ادى الااى ارتتااان  (1)( نااارح  31458
نسااب التجااات العمريااة الصااغيرة فاا  تلاا  االقوااية وياا ا مااا سكااد  التركيااب العمااري لتلاا  االقوااية ، 

حياث  1997 لتعادادكما حافظ كل من قوااا الرصاافة واالمظمياة والكار  ملاى معادالت متقارباة 
 فاااا ملااااى التااااوال  بااااالر   ماااان االنختااااا  العااااا  لهااااا  (مااااا   20.6و 20.56و 20.43بلغاااات )
ويعاااود سااابب  لااا  الاااى تمركااار اكبااار حةااا  لساااكان  1997 بتعااادادمقارناااة 2018ماااا   لتقاااديرات 

 االقوية الثالثة. تل  محافظة بغداد ومن

                                                 

( ،المنظمة الدولية للهةرة )بعثة العرا ( 2017-2014) وكالة االم  المتحدة للهةرة ، العرا  ارمات نروح(  1)
 .23، ص 2018مكتب بغداد ، العرا  ، ، 



  ........2018وتقديرات عام  1997بغداد لتعداد التركيب العمري لسكان لمحافظة : الفصل الثاني 

 

 

 96 

وماان تلاا  البيانااات نةااد تمركاار السااكان  ات التجااات المتوسااطة فاا  الوحاادات االداريااة  ات 
ةاريااة وانختاوااها فاا  مناااط  االطااراا ،  حيااث نةااديا مرتتعااة فاا  اقوااية الرصااافة المراكاار الت

التاا  تحتااوي  والساايماة المحموديااة واباا   ريااب والمااداجن واالمظميااة والكاار   وتاانخت  فاا   اقوااي
بيجات ريتية ويرة   ل  الى توفر فرص العمل والتوةه العا  للتجة الوسيطة نحو االممال المكتبية 

وظيتية  الت   البا ما تتواةاد فا  يا   الوحادات التا  تشاكل المراكار التةارياة الرجيساة والمدنية  وال
 و يريا . والصحية ف  محافظة بغداد والت  تردير فيها الخدمات التةارية والصنامية والتعليمية 

ًمعدلًالعالة:ًثالثاًا
بالتركيب العمري للسكان وتقو  ملى فكرة  اساسها ان كل شخص ف   *يرتبط معدل االمالة

ان ارتتااان معااادل االمالاااة تعاااد احااادى  . (1)المةتماا  مساااتهل  اماااا المنتةاااون فهاا  ةااارا مااان افاااراد  
لااا ا ركااارت السياساااات الساااكانية ملاااى تحساااين مساااتوى المعيشاااة  ، المشاااكالت التااا  تواةاااه الساااكان

ية من طري  خت  معدل االمالة سواا ف  البلادان النامياة او ل فراد والسع  للوصول الى الرفاي
ن يالمتقدماااة ولماااا لاااه تاااأثير مباشااار فااا  حاواااري  ومساااتقبله   مااان خاااالل العالقاااة باااين فجاااة المعيلااا

( ويا   ماا  15ومن الواوح ان السكان المعالين يمثلون فجتين االولى يا  دون ). ( 2)ن يوالمعال
اما السكان المعيلاين  فيمثلاون  فاكثر( ، ما  65االطتال وصغار السن  والثانية ي  كبار السن )

ولاايل ماان الصااحيح ان نواا  حاادود كأنهااا فواصاال تقساا   ، مااا  (64-15فجااة متوسااط  الساان )
قسااااامين دون مرامااااااة الظاااااروا التااااا  يمااااار بهاااااا المةتمااااا  والعوامااااال االقتصاااااادية  ملاااااىالساااااكان 

فمان الممكان ان يادخل صاغار السان ساو  العمال  ،الت  تبرر خالل التتارات الرمنياة  واالةتمامية
او يااادخلونها  متاااأخرين بعاااد اكماااال دراسااااته  االكاديمياااة ، وكماااا ياااو الحاااال بالنسااابة لكباااار السااان 

 سااباب وظااروا حاكمااة  ساااواا  مااا  65 مماار ممكاان ان يغااادرون سااو  العماال مبكاار اي قبااال

                                                 

س ةًفاكثرً(/عددًالسكانًفي65ًًس ةً+عددًالسكانًالذينًاعمارهم15ً)عددًالسكانًاقلًًهوًاإلعالةًمعدل*
ً.100ً(*64-15المدىًالعمريً)

السكان المتايي  واالساليب والتطبيقات ، ،مصدر ساب  ،  المصدر : ينظر الى رشود بن محمد الخريا ،
 .161ص -160ص

 .  298ساب  ، ص  ( فتح  محمد ابو ميانة ، ةغرافية السكان ، مصدر1)
( ندى نةيب سلمان ، تباين نسبة االمالة ف  محافظة بغداد ومالقتها بالمتغيرات االةتمامية للسكان لعا  2)

 . 356، ص 2018لسنة  226مةلة االستا  ، العدد ، 2016
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 لنسااب (  وةااود تباااين مكااان 17حااظ ماان الةاادول )يل . (1)و  يريااا كاناات صااحية او اةتماميااة ا
بحساب الوحادات االدارياة ، ا ا نةااد  1997 لتعادادمحافظاة بغاداد  ن فا ين والمعيلايالمعاال لساكانا

(  %56.1المعيلااون بلااغ ) نساابةن  حيااث نةااد ان يالمعااال نساابةن قااد تتوقاات ملااى يالمعيلاا نساابةان 
فاا  المحافظااة  التورياا  النسااب  (   للعااا  نتسااة لاا ل   نةااد ان %43.9ن )يالمعااال نساابةبينمااا بلااغ 

نسامة (   2384247ن  )ي(    بلاغ مادد المعاال1997ووحداتها االدارية قد تباينت  تبعاا لبياناات )
 15مننسمة ( ويدل  ل  ملى انختا  فجة  صغار السن )اقل  3039717ن )يوبلغ مدد المعيل

 -15فااكثر ( مان ةاناب  وارتتاان لتجاة الساكان فا  سان العمال ) ماا  65( وفجة كباار السان )ما 
بنسابة المرتباة االولاى  الكار ( من ةانب اخر ، اما بالنسبة للوحدات االدارية فقد احتل قوااا 64

نساااامة (  وياااا  قيمااااة مرتتعااااة ملااااى مسااااتوى  533803( وبعاااادد )% 22.4) تبلغاااا ن ا يالمعااااال
التجااة القااادرة ملااى العماال بشااكل مسااتمر، فاا  حااين باا ل  تشااكل مبجااًا ملااى  كاناات المحافظااة  وياا 

(  وبعادد ساكان %4.6 ةاا بالمرتبة االخيرة قواا المحمودية بأدنى قيمة لمحافظة بغداد بلغت )
ن  فقااد احتاال قواااا الكاار  الصاادارة ا  بلااغ يالمعيلاا نساابةوامااا فيمااا يخااص ، نساامة (  108637)
 نسامة(  و لا  لكونهاا مان المنااط   741621( ملى مستوى المحافظاة وبعادد ساكان  )24.4%)

تاانخت  فاا  المناااط  الةا بااة للسااكان  بساابب  النساابةةا بااة للقااوى العاملااة حيااث ان التاا  كاناات 
الاى مةماون الساكان وحينهاا تصابح اكثار نصايبًا  ماا ( 64-15ارتتان مدد الساكان وامن التجاة )

مان فارص للعمال والتعالياات االقتصاادية المختلتااة تتاوفر  كانات فيهااا  ب ماالةا بها لتلا  التجاة بساب
( %3.9للمعيلاين فا  قوااا الماداجن ا   بلاغ ) نسابةانها مركار العاصامة ، وبلاغ ادناى  من فوالً 

تكثااار فيهاااا فجاااة   ،نسااامة ( لكونهاااا بيجاااة ريتياااة  118194ملاااى مساااتوى المحافظاااة وبعااادد ساااكان )
نةاد  2018ماا   تقاديرات اماا فا  بكار للساكان فا  ممار الارواج . صغار السن نتيةاة الارواج الم

(  فا  %59.2) تن بلغايالمعيلا نسابةن ك ل  ا  ان يالمعال نسبن قد تتو  ملى يالمعيل نسبان 
فاا  ن ين والمعيلاايالتورياا  النسااب  للمعاال(  للعااا  نتسااة نةاد ان %40.8ن )يالمعاال نساابة حاين  بلااغ

 3311096ن  )يبلاغ مادد المعاالا  ( 2018المحافظة ووحداتها االدارية قد تباين  تبعاا لبياناات )
 فجة صغار السن ملى انختا نسمة ( ويدل  ل   4815659ن )ينسمة ( وبلغ مدد المعيل

ً  
                                                 

حسين مل  مبد الراوي ، اياد محمد مخلا الدليم  ،اتةايات التغير ف  نسبة االمالة لسكان محافظة  (3)
 .311، ص 2016،  2مةلة ةامعة االنبار للعلو  االنسانية ، العدد  (  ،2014-1977االنبار للمدة )
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 (17الجدولً)
1997ًبغدادًلتعدادًمحافظةًًاقضيةًفيًنينًوالمعيليالمعالالتوزيعًال سبيًوالعدديًللسكانً

2018ًًوتقديراتًعامً
الوحداتً
 الدارية

1997 2018 
 نليالمعي المعالين نليالمعي المعالين

 22.6 1090034 21.7 719435 19.7 597598 18.2 432754 الرصافة

 15.6 748936 15.2 502392 12.5 380572 11.6 275595 العظمية

 15.2 730025 14.6 481825 18.5 563572 19.7 470378 الصدر
 19.5 936953 19.8 656723 24.4 741621 22.4 533803 الكرخ

 12.2 587660 12.3 406028 11.4 345975 11.9 282714 الكاظمية
 5.7 273026 6.4 210978 5.4 165249 7.0 166269 غريبًبيا

 3.9 186159 4.1 136908 4.2 126936 4.6 108637 المحمودية
 5.5 262866 5.9 196807 3.9 118194 4.8 114097 المدائن

 %100 4815659 %100 3311096 %100 3039717 %100 2384247 المحافظة
 - %59.2 - %40.8 - %56.1 - %43.9 المعدل
 (    2( و)1باالمتماد ملى ملح  ) : الباحثالمصدر

فااكثر ( مان ةاناب  وارتتاان لمعادل الساكان  ماا  65(  وفجة كبار السن )ما  15من)اقل  
( مااان ةاناااب اخااار ، اماااا بالنسااابة للوحااادات االدارياااة فقاااد احتااال قوااااا 64 -15فااا  سااان العمااال )

( ملااى مسااتوى المحافظااة وبعاادد %21.7ن حيااث بلغاات )يالمعااال لنساابة الرصااافة  المرتبااة االولااى
( ملااى مسااتوى %4.1) تتمثاال فاا  قواااا المحموديااة ا  بلغاا نساابةنساامة ( امااا ادنااى  719435)

نسمة ( ، اما بالنسبة للمعيلين فقد ةاا قواا الرصافة بأملى  136908المحافظة وبعدد سكان )
نساامة ( فاا  حااين  1090034( ملااى مسااتوى المحافظاة وبعاادد سااكان )%22.6حيااث بلااغ ) نسابة

سكان  ( ملى مستوى المحافظة  وبعدد%3.9للمعيلين ا  بلغ ) نسبةةاا قواا المحمودية بأدنى 
 نسمة ( . 186159)

بااين  نين والمعيلاايالتورياا  النسااب  للمعااالان ينالاا  تباااين فاا   (18للةاادول ) وماان المالحااظ
الوحاادات االدارياااة نتيةاااة متغيااارات ماارت فيهاااا منطقاااة الدراساااة منهااا اقتصاااادية واةتمامياااة وثقافياااة 
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حياث احتلاات  االطااراا و ات  ن ين والمعيلاايالسااكان المعاالساايمت فاا  رسا   لاا  التبااين فاا  قاي  
لماااا ياااو ماااألوا لااادى المااارارمين   نليللمعاااااكبااار  نسااابالبيجاااة المختلطاااة باااين) الرياااا والحوااار( 

وارتتان قيمهاا وبشاكل واواح فا  اقواية  المعالةوالتالحين بريادة النسل لما يساي  ف  ريادة التجة 
قياساااًا ن يبنساااب المعاااالماااًا ابااا   رياااب والماااداجن والمحمودياااة لااا ل  شاااهدت االقواااية الريتياااة ارتتا

 با قوية الحورية كما ف  قواا الكر  والرصافة  .

(18الجدولً)  
وتقديراتًعام1997ًًبغدادًلتعدادًمحافظةًاقضيةًًالتوزيعًالجغرافيًلمعدلًا واعًالعالةًفي

2018ًً
الوحداتً
 الدارية

 العالةًالكلية اعالةًالكبار اعالةًالصغار العالةًالعمرية
1997 2018 1997 2018 1997 2018 1997 2018 

 166.0 172.4 6.2 6.4 59.8 66 66 72.4 الرصافة
 167.1 172.4 6 5.9 61.0 66.5 67.1 72.4 العظمية
 166.0 183.5 6.2 6.3 59.8 77.2 66 83.5 الصدر
 170.1 172.0 8.8 5.9 61.3 66.1 70.1 72 الكرخ

 169.1 181.7 5.7 6.4 63.3 75.3 69.1 81.7 الكاظمية
 177.3 200.6 4.6 6.6 72.7 94 77.3 100.6 ابيًغريب
 173.5 185.6 5.1 4.8 68.4 80.7 73.5 85.6 المحمودية
 174.9 196.5 4.9 5.8 69.9 90.7 74.9 96.5 المدائن

 168.8 178.4 6.4 6.1 62.3 72.3 68.8 78.5 المحافظة
 ( 2و) (1ملح  ) ( و17ةدول )باالمتماد  : الباحثالمصدر

قااد تبايناات فاا    نين والمعيلااينسااب المعااالوماان خااالل المقارنااة بااين مااام  الدراسااة نةااد ان  
 لتعاااداد( %43.9( مااان )%3.1المعاااالين قاااد انختوااات بمقااادار)نساااب محافظاااة بغاااداد حياااث نةاااد 

و نةاد العكال  فا  معادل المعيلاين حياث ارتتعات  2018ماا  ولتقاديرات ( %40.8الى ) 1997
  2018ماااا  لتقاااديرات ( %59.2الاااى ) 1997 لتعاااداد( %56.1(  مااان )%3.1بمقااادار )نسااابته  
( كماااا اظهرياااا ماااا   15اقااال ) فااا  التجاااات العمرياااة  اماااداد الساااكان   لااا  الاااى انختاااا   ويرةااا 

و  1997فاااأكثر ماااا باااين ماااام   65التركياااب العماااري ساااابقًا وكااا ل  انختاااا  فجاااة كباااار السااان 
2018 . 
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حسااب الوحاادات االداريااة باالمالااة وانوامهااا وتوريعهااا الةغرافاا  معاادل توواايح   يااأت وفيمااا 
(  ان ينا  تبااين 18يالحظ من الةدول ) ،(  2018و  1997لمحافظة بغداد  لعام  الدراسة )

 : يأت ف  التوري  الةغراف  لمعدل االمالة  وانوامها لمنطقة الدراسة وتتمثل بما 
فاا  قواااا  1997لتعاادادبلااغ املااى معاادل لإلمالااة العمريااة    :  * العالتتةًالعمريتتةً-:1ً

(  فيماا 72( فيما بلاغ اقال معادل لهاا فا  قوااا الكار  حياث بلاغ نحاو )100.6بنحو ) اب   ريب
بلااغ  2018مااا  تقااديرات ، امااا فاا  ملااى مسااتوى المحافظااة ( 78.4االمالااة العمريااة )معاادل بلااغ 

واقل معدل لها تمثلت ف  قواااي الرصاافة  (77.3املى معدل لها ف  قواا اب   ريب نحو ) 
بنحااو  2018لتقااديرات مااا   ( لكاال منهمااا فاا  حااين بلااغ اةمااال  تلاا  االمالااة66والصاادر بنحااو )

 ( .78.4الت  بلغ فيها اةمال  االمالة بنحو ) 1997 تعداد( وي  منختوة مقارنة م  68.8)
فا  قوااا  1997 لتعادادكان املى معادل ال إمالاة الصاغار     : **اعالةًالصغارً-:2ً

( فاا  حااين بلااغ 66)ا  بلااغ  الرصااافة واقاال معاادل لهااا فاا  قواااا، ( 94بلااغ نحااو ) ا اباا   ريااب 
 لتقاااديرات، اماااا  1997 لتعاااداد( 72.3) ا  بلاااغ للصاااغار ملاااى مساااتوى المحافظاااة  االمالاااة معااادل
لها ف   (  فيما كانت اقل معدل72.7بلغ )ا  فقد احتل قواا اب   ريب الصدارة بمعدل  2018

 لتقاااديرات ماااا  دل ( لكااال منهماااا فيماااا بلاااغ اةماااال  المعااا59.8)ا  بلاااغ قواااااي الرصاااافة والصااادر 
 (.%10)نحو  ما مقدار   1997 تعدادمن  بتر ( 62.3بنحو ) 2018

 :ًاعالةًالكبارً-:3

بينماا ، ( 6.6بنحاو ) ابا   ريابفا  قوااا  1997 لتعادادكانت املى معدل إلمالة للكباار 
( حياااث بلاااغ اةماااال  امالاااة الكباااار بنحاااو 4.8بلاااغ اقااال معااادل لهاااا فااا  قوااااا المحمودياااة بنحاااو )

( 8.8فقد تصدر قواا الكار  بمعادل بلاغ ) 2018ما  تقديرات ، اما ف   1997 لتعداد( 24.5)
ة للكباار (  فيماا بلاغ اةماال  االمالا4.6بينما كان لقواا اب   ريب النصيب االدنى بمعدل بلغ )

 . (6.1الت  بلغت ) 1997 تعداد ةمقارن املى(  وي  6.4)
  

                                                 

 (.100× ( 64-15فجة متوسط  السن )÷ فاكثر  65سنة + فجة كبار السن  15فجة صغار السن اقل من *ً
 . 100× سنة(  64-15فجة متوسط  السن )÷ سنة  15**  فجة صغار السن اقل من  
 ( 65فجة كبار السن  )100× سنة(  64-15فجة متوسط  السن )÷ سن فاكثر . 
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  : ًالعالةًالكليةً-:4ً
ثالثاة مساتويات  ملاىلتوويح معدل االمالة الكلية سيت  تقساي  وتصانيا الوحادات االدارياة 

حسااب المسااتويات ب( و 18( والةاادول )14حسااب معاادل االمالااة الكليااة التاا  تظهاار فاا  الخريطااة )
 وي   كاآلت : 1997 لتعداد الممثلة
 
تمثاال بمعااادل مرتتااا  لإلمالاااة الكلياااة تركااارت فااا   (ًًاكثرفتتتً ستتتمة191ًالمستتتتوىًالولً) -1

( ملاااى  196.5 ، 200.6)فااا  كااال منهماااا ا  بلاااغ  ابااا   رياااب وقوااااا الماااداجن قوااااا 
 .صغار السن  بسبب ارتتان فجةمال  ويو معدل التوال  

شاملت  ا  .وتمثال بمعادل متوساط لإلمالاة الكلياة  ستمة(181ً-190المستوىًالثا يً)ً -2
   183.5،  185.6) المعادل  ا  بلاغ المحمودية وقواا الصدر وقوااا الكاظمياة قواا 

 ملى التوال   ( 181.7، 
ويقاا  تحااات معدلااه  كاال مااان قواااا الرصاااافة   (فأقتتتلً ستتمة180ًًالمستتتوىًالثالتتت ً)  -3

 ( ملى التوال  .172، 172.4 ،  172.4وقواا االمظمية وقواا الكر  بمعدل بلغ )
 لتعداداالمالة الكلية   اكثر توارن من 2018 لتقديرات ما اما معدل االمالة الكلية 

 -(:18( والةدول ) 15، ويمكن توويحها  كاالت  وبحسب الخريطة ) 1997
تمثال بكال مان قوااا ابا   رياب وقوااا الماداجن  (ًفأكثرً سمة172ًالمستوىًالولً)  -1

ملاى التااوال  وياا  اقوااية  (173.5 ،174.9 ، 177.3وقوااا المحموديااة  بمعاادل بلااغ )
 ترتت  فيها معدل االمالة بسبب ارتتان نسب صغار السن .

تتمثاال بمعاادل متوسااط لإلمالااة الكليااة شااملت     ستتمةً(171ً-169المستتتوىًالثتتا يً)  -2
 %( ملى التوال  .169.1،  170.1كل من قواا الكر  وقواا الكاظمية ا   بلغ )

تمثال  بمعادل مانخت  لإلمالاة الكلياة شاملت   ستمةً(168ًالمستوىًالثالت ً)ًاقتلًمتنً
 167.1وا  بلااغ ) نتسااها القيمااةبالصاادر  و كاال ماان قواااا االمظميااة وقوااااي الرصااافة

 .ما   (64 -15%( ملى التوال  بسبب ارتتان فجة متوسط  السن ) 166،166،
  

                                                 

  100× سنة(  64-15فجة متوسط  السن )÷ اةمال  مدد السكان 
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ً(14خريطةً)
1997ًًلتعدادًمحافظةًبغدادفيًاقضيةًمعدلًالعالةًالكليةًً

ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً

ً

 (18باالمتماد ملى ةدول ) الباحث :المصدر
ً  
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(15خريطةً)  

2018ًًتقديراتلبغدادًمحافظةًفيًاقضيةًمعدلًالعالةًالكليةً
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    

 
 (18الباحث باالمتماد ملى ةدول )المصدر : ً
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 : يأت ( ما 18نستنت  من الةدول )
،  1997 تعاداد( فا  72.3( بلغات )ماا   15اقال مان ) الصاغاريلحظ من معدل امالاة  ا 

 الصااغار( شخصااًا ماان فجااة 72( يعياال )64-15( شااخص ماان التجااة العمريااة )100اي ان كاال )
حاااظ ارتتاااان االمالاااة لتجاااة (  كماااا يل62.3والبالغاااة ) 2018لتقاااديرات ماااا  مااان معااادلها  اكبااارويااا  

صااغار الساان فاا  مناااط  االطااراا بينمااا تقاال فاا  المركاار كمااا يااو الحااال فاا  قواااا اباا   ريااب 
( 66) تا  بلغااا الرصاااافة( واقااال معااادل لهاااا  فااا  قوااااا 94حياااث بلغااات املاااى معااادل لإلمالاااة  )

 .1997 لتعداد
( الا ي 72.7ملى املى معدل إلمالاة الصاغار بلاغ )حافظ قواا اب   ريب  انحظ ما يلم

وكا ل  تعادد الروةاات   ل فارادنتيةاة الارواج المبكار يتمير ببيجة الريتية حياث تارداد فيهاا الاوالدات 
والتاا  يناات  منهااا ارتتااان معاادالت االنةاااب التاا  تريااد ماادد افااراد االساار ماان اةاال الحصااول ملااى 

فاا  المسااتقبل للعماال فاا  الحقااول الرراميااة الواسااعة فاا  ياا ا القواااا ، فواااًل ماان العاملااة  االياادي
مد  الترا  ارباب االسر بتحديد النسل واستخدا  وساجل تنظ  االسارة الن العاادات والتقالياد السااجدة 

لكاال ا  بلااغ  والصاادر الرصااافة يبينمااا نةااد اقاال معاادل فاا  قواااا فاا  الريااا يمناا  اسااتخدامها .
 الت  تعتبر من المراكر الحورية . 2018 لتقديرات ما ( 59.8)منهما

فااكثر (  قاد  ماا  65فواًل مان امالاة الصاغار فاان الدراساة اشاارت الاى ان امالاة الكباار )
يعياال  مااا (  65-15شااخص ماان التجااة العمريااة ) 100اي ان كاال  1997لتعااداد( فاا  6.1بلااغ )

( 6.4والبالغاة )  2018ماا  لتقاديرات من معادلها   مقاربة( من فجة كبار السن وي  اشخاص 6)
المعااادل االملاااى حياااث بلغااات  ابااا   رياااب باااين ماااام  الدراساااة ، حياااث كاااان لقوااااابسااايط بتاااار  

تقااديرات ، امااا  1997 لتعااداد( 4.8( بينمااا كااان ادنااى معاادل فاا  قواااا المحموديااة ا  بلااغ )6.6)
( وكاان اقال معادل إلمالاة الكباار 8.8فقد كاان لقوااا الكار  المعادل االملاى ا  بلاغ ) 2018ما  

 .(4.6ف  قواا اب   ريب  ا  بلغ )
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قري ةًالكبرً  رابعاًا
يقصااد بهااا حركااة االممااار نحااو الشاايخوخة والتغياار الحاصاال  فاا  مةماال التركيااب العمااري  

قيال الكبر الديمو راف  مهمًا من خالل داللته االةتمامية واالقتصادية و التعليمية للسكان   يعدو 
 .(1)إلى ايميته ف  تقوي  العناصر الديمو رافية فواًل من

سااكان إلااى التجااات العمريااة و ةاال تميياار الكباار سو التعمياار السااكان  وحساااب قرينتااه يقساا  ال
 -) التجات العريوة ( ي : الثالثة
ً(عام15ًًاقلً)ًًًصغارًالسنًًفئات -1
 عام(64ً-15فئةًمتوسطيًالسنً)ًً-2

 ،وقد ت  التطر  لتل  التجات ف  المبحث الساب     فأكثر(ًعام65ًً)ًًًكبارًالسنًفئةًً -3
فاأكثر( ملاى الساكان  ماا  65وقرينة الكبر ي  محصلة  قسمة السكان ال ين يا  فا  ممار)

. وتتباين قريناة الكبار فا  المقياال العاالم  تبايناًا كبيارًا ( 2)( من العمر ما  15ال ين ي  دون الا )
ويصا معظ  الديمو رافيين بان قريناة الكبار إ ا اردادت  *( 0.65الى  0.10حيث تتحر  من )

( تكون حينها مملية الكبار للساكان واساعة ويعبار مان يا   الظاايرة بتقادان التتاوة سماا 0.40من ) 
 .( 3)( فيكون الشعب ف  حالة فتوة 0.40ت من )لإ ا ق

( لقرينة الكبر للوحادات االدارياة فا  محافظاة 13(  والشكل )19حظ من خالل الةدول )ويل
يناا  تبااين فا  نساب القريناة وتشاير البياناات كلهاا  .  2018وتقديرات ماا   1997بغداد لتعداد 

 نحو االنختا . 
                                                 

الةغرافيا ومل  الاديمو رافيا  ، مكتباة دةلاة ، دار الووااح للنشار ( مبال فاول السعدي، دراسات سكانية ف  1)
 . 171ص  ، 2016،ممان ، الطبعة االولى ،

ناادى نةياااب سااالمان، التبااااين المكاااان  للتركياااب االقتصااادي لساااكان قوااااا االمظمياااة، رساااالة ماةساااتير  يااار  (2)
 . 362ص  ،2001منشورة، كلية التربية ابن رشد، ةامعة بغداد، 

تختلااا ياا   النساابة ماان منطقااة إلااى اخاارى تبعااًا ل ووااان الديمو رافيااة الساااجدة فيهااا ، فهاا  تتااأثر صااعودًا سو  *
تاأثيرات مساتويات الهةارة  فوااًل مان يبوطًا تبعًا لمستويات الوالدات ومعدالت الوفيات وخاصة باين الروا  

 الوافدة سو النارحة من حيث العمر .
ر الحاااال  ، التركياااب الساااكان  فااا  الاااوطن العربااا  واثااار  ملاااى اتةاياااات محماااد نااااد -مااان المعلوماااات ينظااار:

 .64-60، ص 1986، 29التكامل االقتصادي ، النشرة السكانية، العدد 
، التبااااين المكاااان  لخصااااجص الساااكان فااا  محافظاااة  ي قاااار ، مةلاااة محاااور  الرياااادي ( حساااين ملاااوي ناصااار3)

ً. 318، ص  2016 ،17الدراسات الةغرافية ، العدد 
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ا  بلااغ مااددي   ماليااةويعااود  لاا  الااى ان السااكان دون ساان الخامسااة مشاارة يشااكلون نساابة 
 ت فجااة %( ماان مةمااون السااكان  فاا  حااين بلغاا40.5وبنساابة ) 1997 لتعاادادنساامة ( 2198168)

 هوملياا نتسااه لعااا ل% ( ماان مةمااون السااكان 3.5نساامة( وبنساابة بلغاات ) 186079كبااار الساان )
( ويا  النسابة التا  حادديا المختصاين لتحدياد 0،08كانت نسبة تطبي  معادلة قرينة الكبار تبلاغ )

، اماا قريناة 1997 لتعادادالتعمير السكان  ما يدل ملى فتوة المةتم  السكان  فا  محافظاة بغاداد 
ممااا  ارتتامااًا (، ا  شااهدت قرينااة الكباار 0.09لمحافظااة بغااداد بلغاات ) 2018 لتقااديرات مااا الكباار 

ميار الساكان  للمةتما  الساكان  للمحافظاة قاد ماا يعنا  ان نسابة التع 1997 تعادادكانت مليه ف  
ويعااود  لاا  الااى ارتتااان نساابة صااغار الساان التاا  بلغاات  ،وتحااول السااكان الااى حالااة التتااوة  ارتتعاات

نسمة من مةمون السكان ف  حين انختوت نسبة كبار السان الاى ( 3002080)%( وبعدد 37)
 . 20 18لعا   تبحسب تقديرا نسمة من مةمون السكان( 309016)%( وبعدد 3، 8) 

ً(19ًالجدولً)
ً.2018ًوتقديراتًعام1997ًًبغدادًلتعدادًمحافظةًًاقضيةًالتوزيعًالجغرافيًلقري ةًالكبرًفي

 2018 1997 الوحداتًالدارية

 0.10 0.10 الرصافة

 0.10 0.09 العظمية

 0.10 0.08 الصدر

 0.14 0.09 الكرخ

 0.09 0.09 الكاظمية

 0.06 0.07 ابيًغريب
 0.08 0.06 المحمودية
 0.07 0.06 المدائن

 0.09 0.08 المحافظة

 (2) ( و1باالمتماد ملى ملح ) الباحث  :المصدر 
ً  
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(13الشكلً)  
2018ًًوتقديراتًعام1997ًًبغدادًلتعدادًمحافظةًقضيةًالتوزيعًالجغرافيًلقري ةًالكبرًفيً

ً

 
 ( 19الباحث االمتماد ملى ةدول ) :المصدر
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فاااا  نسااااب قرينااااة الكباااار   اً نةاااادان ينااااا  تباااااين واوااااح ( 13والشااااكل ) (19ماااان الةاااادول )
 رتتعاات(  فاا  حااين ا0.08) 1997 لتعااداد لمحافظااة بغااداد لعااام  الدراسااة ، ا  بلغاات قرينااة الكباار

يادل ملاى التغيارات  ا، وان دل ملاى شا 2018ما   لتقديرات( 0.09تل  القرينة  ا  بلغ قيمتها )
مااام  البحااث ا  انتقاال  نالتاا  حاادثت فاا  التركيااب العمااري لسااكان المحافظااة خااالل الماادة مااا بااي

 . وريادة ف  نسبة كبار السنالى مةتم  فت  ةدًا السكان من كونه مةتم  فت  
بالمرتباة االولاى  الرصاافةفقاد ةااا  قوااا  1997 لتعداداما ملى مستوى الوحدات االدارية 

( %ياا  نساابة ماليااة وتاادل ملااى ان نساابة كبااار الساان وصااغار 0.10ة الكباار بنساابة بلغاات )لقريناا
( % فيماا بلاغ حةا  صاغار 20.5السن كبيرة مقارنة بمتوسط  السن حيث بلغ حة  كباار السان )

كاااال مااااان  قواااااا الكااااار  و االمظمياااااة  ثانيااااااً ( % ملاااااى مسااااتوى القوااااااا ، وةاااااا 17.9الساااان )
، 12.2،  23.5% ( بحةااا  لتجااة كباااار السااان ) 0.09سااابة بلغاات )وبن نتسااها المرتباااةبوالكاظميااة 

% (11.9،  11.5، 22.3( %  بالتتاب   ف  حين ةاا حة  صغار السن بنسب بلغت ) 11،9
ا  بلغاات حةاا  كبااار الساان  ( %،0.08وبنساابة بلغاات ) الصاادرقواااا  ثالثاااً  ثاا  ةاااا و بالتتاااب  ،

ةاا بالمرتبة الرابعاة قوااا ابا   رياب  ث  (% ، 19.8( % فيما بلغ حة  صغار السن )19.0)
(%  فا  حاين ةااا حةا  الساكان لتجاة 5.9كبار السن بلاغ ) لتجة (%  وبحة 0.07بنسبة بلغت )

  قواااا المحموديااة   و ( % ، ثاا  ةاااا بالمرتبااة الخامسااة قواااا المااداجن7.1صااغار الساان بنساابة )
( %  وبحةااا  3.3،  3.7( % بحةااا  لتجاااة كباااار السااان بلاااغ)0.06بااانتل  النسااابة  حياااث بلغااات )
( %  كال تلا  النساب كانات ملاى مساتوى المحافظاة  4.7 ، 4.9) سكان لتجاة صاغار السان بلغات

،  ونستنت  من  ل  ان قرينة الكبر ترتت  بأقوية  ات بيجة حورية وتنخت  ف  البيجات الريتية 
( فا  المناااط  الحوارية وانختاواها فا  المنااط  الريتيااة 64 -15بسابب ارتتاان التجاة الوساطى )

 . 1997 لتعدادحسب الوحدات االدارية لمحافظة بغداد ب
حساااب الوحااادات بنالحاااظ ان يناااا  تبااااين فااا  قريناااة الكبااار  2018ماااا  تقاااديرات  اماااا فااا 

( %  ا   0.14ا  ةاا  قواا الكر  المرتباة االولاى بنسابة بلغات ) 1997بتعداد االدارية  مقارنة 
( % ، ث  ةاا بعدة 19.1( % بينما بلغ حة  فجة صغار السن )26.7بلغ حة  فجة كبار السن )

الثانية كل من قواا الرصافة وقواا االمظمية وقوااا الصادر وبانتل النسابة ا  بلغات  بالمرتبة
( % ملااى التااوال  فاا  14.6و 14.6و 21.8( % وبحةاا  سااكان لتجااة كبااار الساان بلغاات )0.10)

( % ، اما قواا الكاظمية 14.5و 15.2و 21.7حين بلغ حة  صغار السن ف  تل  االقوية )
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(% بحةااا  ساااكان لتجاااة كباااار السااان بلغااات 0.09ثاااة وبنسااابة بلغااات )فقاااد حاااافظ ملاااى المرتباااة الثال
( % ، اماا قوااا المحمودياة 12.4( %  بينما بلغ حة  فجة صغار السن لانتل القوااا )10.9)

( 4( %  وبحةا  ساكان لتجاة كباار السان بلغات ) 0.07فقاد احتال المرتباة الرابعاة  وبنسابة بلغات )
( %، ث  ةاا بالمرتبة الخامسة قواا الماداجن 6.6% بينما كان حة  السكان لتجة صغار السن )

( % بينماااا ةااااا حةااا  4.2( %  وبحةااا  ساااكان لتجاااة كباااار السااان بلغااات )0.06وبنسااابة بلغااات )
( % ، واخياارا ةاااا بالمرتبااة السادسااة واالخياارة قواااا اباا   ريااب 6.1السااكان لتجااة صااغار الساان )

( % فا  حاين كاان حةا  فجاة 3.1( % وبحةا  ساكان لتجاة كباار السان بلاغ )0.06وبنسبة بلغت )
 ( % .4.2صغار السن قد بلغت) 

ياااو  1997 بتعااادادمقارناااة  2018لعاااا   لتقاااديرات قريناااة الكبااار رتتاااانويرةااا  التوااال الاااى ا
ولااو بصااورة  وتااوفير دور رمايااة المساانين  تحساان االحااوال الصااحية وريااادة الااوالدات وقلااة الوفيااات

 .المستوى المعاش  للترد العراق  تحسن منفوالوااليتما  به  محدودة 
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 الفصل الثالث 
وتقديرات عام  1997لتعداد  بغدادحمافظة الرتكيب النوعي لسكان  

2018  

 
ترنددد لل رانددب أ مدددأ اتددل تروددا ي ترايم ييتايدددت ترن ندديت تركدددل كدد  ي  وددد ي  يعددا تركيبيدد  

م  شدددي  لادددد تلددداتا ترم تريدددا  تر ايددد ي   يددد أن ترددد  تل    يمبدددأ اأ ككددد  ي بددد ر  معدددا ي تر  دددي  
. ( 1) ترحيايت  بل ترنم ي ترنب نيت ترخيى   رنن ت ترعاايت  يأ ترن ليأ )تر ب ي  تإلن ث(    تر نيت

ترددد ترتميددت ترب يددي  ر دد ت تر  ندد  ك ددل     نظدديت   اب ددي لن وددي كيبيدد  ترنددب أ   دد ح    يعددا مددأ 
ترخط ء ال  ي ن كه إرد حات  تراندد   رأ  ي ند ي ترند     كخ دن رمد  كخ دن رده  ي ند ي ترندأ 
مأ اخط ء لنا  بيت    ا رخط  محكمل تر ي   لنا  بي ترعمي  ريس ترمي ب ر  لنا  بي ترند   

معدده إرددد حددا ب يددي اددل  تحكدد تءع لاددد لنوددييأ ا ددط   يخادد  مددأ وددع  ت تركوددني   بمدد  اأ 
أ نندد  تردد  تل ك ددل   ااددا ت تنخا ددي نندد  تردد ب ي ا  تإلندد ث ادل نددأ تردد  تل ادد .(2)تر يددي ناندده

يدددنخا  ترمعدددال تإل مددد رل رام تريدددا  ترعبدددس ودددحيس   بمددد  اأ  يددد ا  ننددد ت ترددد ب ي لدددأ  مدددأ  دددل  
    نيم  إ ت ب ني ت ع تر ي ا  ترم تيليأ  ترحياييأ    ي ا  ترعم ل تإلن ث ال  اا معيأ ي اي إرد

 .(3)(ل ل  64 - 15ال اأت ترنأ ترع مات )
( مدددأ تإلنددد ث    كعدددي  تددد ع 100ترددد ب ي ربدددل )  عددداا يع دددي لدددأ تركيبيددد  ترنددد لل راندددب أ

)م أددت(  تا ت ترنندد ت  نندد ت ترندد   د.  لنددام  يكندد  ى لدداا تردد ب ي  لدداا تإلندد ث كبدد أ نندد ت ترندد   
  اددل حدديأ ك ددل ترنندد ت لددأ ندد ث ب نددي ترنندد ت اب ددي مددأ ) م أددت(ت اتا لدداا تردد ب ي لاددد لدداا تإل

 . (4) )م أت( إ ت ب أ تر ب ي ا أ تإلن ث لاات  

                                                 

 .130ص  1982  تر  معت تريانيت  ترط عت تر رد  م  ائ ترايم ييتاي   ( ا  ي ن   نت 1)
 .326  ص1984( مبل محما ل ي    يي   إ يتتيل ترنعاي   غيتايت ترنب أ  مط عت   معت  غاتا  2)
 .730ص  مواي ن  ق   غيتايت ترنب أ  ( ل  س ا  ل ترنعاي 3)
 .100× نن ت ترن   = )لاا تر ب ي/ لاا تإلن ث (  د
 .212ص  مواي ن  ق  ايتن ي ال  غيتايت ترنب أ  ( ل  س ا  ل ترنعاي 4)
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( ان ددددد اددددا ت 100م   ددددل ) مددددأ ترطادددد ل تردددد ب ي( 106( ا  )105ي رددددا )  ترمكعدددد ي  اددددل 
  رداى اي شدع  ا د ت يدال لادد تيكاد   نند ت تنخا ي ترنن ت لأ  ر  مأ ترطا ل حاي ل ترد  ا

ترطاددد ل ترددد يأ ي ردددا أ مددد كد ت   يددد ا  حددد  ي ت   ددد     ا  يادددت ت تكمددد ل  ترعن يدددت   رم تريدددا 
.  تدددد ت يعنددددل اأ تلدددداتا ترم تريدددا تردددد ب ي ي يددددا لاددددد نظددد أيتل مددددأ تإلندددد ث حيددددث كددددال (1)تإلنددد ث 

  ت ندد ثحدداي ل تردد  ا  لن دد   دديأ   ب يترددتإلحودد ءتي ترحي يددت لاددد اأ نندد ت تر ايدد ي كدد اتا  دديأ 
 ي ل ترا يق  يأ ترنن كيأ بام  ك ال ترعمي  إ  ك اا نن ت ترن   ال تركن يص  ن   تيكا   معدا ي 
 ايددد ي ترددد ب ي لدددأ تإلنددد ث    تددد ع ظددد تي  ايم ييتايدددت معي ادددت ادددل بدددل ترم كمعددد ي  ي دددا  ان ددد  

لم ي ترم بي  رميت  ترطا رت   رم  ينت مدن ميك طت  ع تمل حي يت ك ال مأ م   مت تر ب ي ال تر
أ تر يدد ا  ترعاايددت ترم اأيددت اددل تردد ب ي كددنخا    دد طيتا إرددد اأ ي يددا لدداا تإلندد ث ا ردد ت ادد  تإلندد ث

.  ككدد  ي نند ت ترندد   ادل ترم كمعد ي  يدد ا    ن ود ن    دد ع  (2) لادد ترد ب ي اددل ترلمد ي ترمك امدت
ترمغددد اي  ربددل مدددأ تردد ب ي  تإلنددد ث  ك دد يأ معدددال تر ايددد ي ترع تمددل تركدددل اتم دد  تر  دددي  تر تاددا  ا  

  رنن ت ربال ترن ليأ ال ترلم ي ترمخكاات  ترخط ء ال تر ي ن ي تركل يشما   تركعاتا م ل ترن ص 
 . (3) ال كن يل لاا تإلن ث  ترحي   تركل ك اي إرد  ي ا  ب يي  ال  اي ي تر ب ي

  

                                                 

  اتي تربكد  تر  معيدت  ترط عدت تر ردد   غيتايدت ترندب أ  ( ينيي ل ا تري تق تر  تيي  ح اظ موطاد محمدا1)
 .272ص  1971  تإلنبناييت

 .213ص  مواي ن  ق  ايتن ي ال  غيتايت ترنب أ  ( ل  س ا  ل ترنعاي2)
 .389ص  مواي ن  ق   غيتايت ترنب أ  ( اكحل محما ا   لي نه3)
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 املبحث االول
 الخمسية وجغرافي حسب فئات السن العريضة نسبة النوع وتوزيعها ال

 . 2018 ك اييتي ل ل  1997 غاتا ركعاتا نن ت ترن   ال مح اظت 
 -ترندد   اددل تراغددت ل دد ي  لددأ ك  يددن ا  كحايددا ترندد س ط  دد   راكوددنيا ي ترندديب ر  يت )ترمدد بي

 .(1)ترم نث(  تر ن ء  تر ي بل ت  كم ليت ترميك طت  بل مأ تر ب ي   ت ن  ت 
 حددددددددظ تأ  نددددددددط ترمعددددددددال  دددددددد ء مددددددددأاييددددددددق  دددددددديأ ترنندددددددد ت  ترمعددددددددال  حيددددددددث يا يمبددددددددأ ترك

.  يمبدأ حند    رد   حند  (2)م  مه  ينم   نط ترنن ت ريس ماي    اأ يب أ  د ءت  مدأ م  مده 
   -ترويغت تآلكيت:

 100× نن ت ترن   )تر نس( = لاا تر ب ي/ لاا تإلن ث 
 100× ) ب ي  تن ث( نن ت تر ب ي = لاا تر ب ي/ ت م رل ترنب أ 

 100×نن ت تإلن ث = لاا تإلن ث/ ت م رل ترنب أ ) ب ي  تن ث( 
ردد ر  يددا كحندد  تدد ع ترنندد ت رانددب أ ببددل ا  كحندد    رنندد ت راأدد ي ترنددأ ترمخكااددت    ردد  

إ  تأ تنددكخيتل ترنندد ت ت خيددي  ردده ا ركدده مددأ حيددث حندد   كنددكخيل حندد  ترغ يددت تركددل مددأ ا ادده 
اددل ترم كمددن  معياددت لدداا تإلندد ث اددل نددأ ت ن دد    ترك وددل راكن دد    ر يدد ا  يدداي  تر دد ى ترع ماددت 
 (20الجدول)                   .(3)ترمنك  ايت رانب أ

 . 2018وتقديرات عام  1997بغداد لتعداد محافظة في  نسب الذكور واإلناثو نسبة النوع 

 السنة
 محافظة بغداد

 نسبة االناث نسبة الذكور نسبة النوع
1997 101 50.2 49.8 
2018 103 50.7 49.3 

 ( 9) (  8ترمواي: تر  حث    لكم ا لاد ماحق ) 

                                                 

  اتي ترابدي   1ط  محمدا ود يي ندايط  (   ي  يت نميث  نيب ر  يت تر نس  ترن    كي مت ن مس  يدن ترخاد 1)
 .74  ص2009ت ياأ    لم أ

محما ود حل ت د  ود رس  لدان أ محمدا لد    م د ائ ت حود ء  ت حود ءتي ترم ريدت  ت اتييدت  ترحي يدت   (2)
  .162  ص1982  اتي ترايي أ رانشي  ترك  ين  لم أ  2ل

 . 277  ص1979ينيي تر  تيي   غيتايت ترنب أ  منش   ترمع ي   ت نبناييت   (3)
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حدظ تأ يا ت    غداتا ادل مح اظدت نند ت ترد ب ي  ت ند ث ( نند ت ترند   20 دا ل ) ياحظ مأ
ان دد   اددل حدديأ  100ربددل  مددأ ترد ب ي101 اغدي  1997 ركعدداتانند ت ترندد   ادل مح اظددت  غداتا 

ي مدأ ترد ب   103  إ   اغي نن ت ترند   رامح اظدت 2018ل ل   ك اييتي  نن ت ترن   تلاد ظ يي
 50.2 اغددي  1997 ركعدداتاتأ نندد ت ترندد   رادد ب ي  تلددالع مددأ تر ددا ل يظ ددي  ان ددد . 100ربددل 

  دد ر    50.7 اغددي  2018لدد ل   ك دداييتي بدد ر  تأ نندد ت تردد ب ي لاددد منددك ى مح اظددت  غدداتا 
بمد  تأ نند ت ترند   رثند ث  كعدا منخا ده   ترد ب ي لادد مندك ى ترمح اظدت . نش ا  ي ا  ال نن ت

لادددد مندددك ى  1997 ركعددداتاادددل مح اظدددت  غددداتا م  يندددت  ننددد    راددد ب ي ربدددال ترعددد ميأ ت  ب ندددي 
حيث ش اي تنخا  د    ديأ  49.3ت   اغي  2018 رك اييتي ل ل  ب ر   49.8ترمح اظت يا  اغ 

ن ا تأ نند ت ترند   راد ب ي ادل مح اظدت  غداتا ميكاعدت  نند     ن   لاد م  ك ال    ل مل ترايتنت
ت ن ث منخا ت  ربال ترع ميأ .  يع ا  ر  ترد ب أ مح اظت  غاتا ترع ومت مم  ي عا       ت 

 بد ر  كعدا ترميبد  ترني ندل  ترك د يي  ت يكود اي  ا دال   رايا ترع مات تر ب ييت م  يندت   إلند ث 
 مم  ياني ن   ت ت ت يكا  . تر ند تركحكيت  ترخاميت لأ ك اي 

 1997لتعدادالتوزيع الجغرافي لنسبة النوع حسب فئات السن العريضة 
يكل ايتنت ترك  ين تر غيتال رمنك ي ي نن ت ترن   ال مح اظدت  غداتا  لادد مندك ى  حداتك   

حددظ  مددت ك دد يأ اددل يا   1997تإلاتييددت )ي دد ء( تلكمدد ات  لاددد نكدد أا تركعدداتا ترعدد ل رانددب أ لدد ل  
اأد ي ترندأ ترعيي دت  ر ترن    حن  ترك  ين تر غيتال رنن ت ترن    لاد منك ى تر حاتي ت اتييت 

حن  اأ ي ترعمي ترعيي ت  (  ت  كل تنكخيتل نن ت ترن     14(  ترشبل )21مأ خالل تر ا ل )
 -:ي كلرانب أ  بم  

  صغار السن( عام  15اقل من اوال الفئة العمرية  )
(  ك  يأ ك  ين نند ت ترند   ركاد  تراأدت  يندمي نند ت 14(   ترشبل )21حظ مأ تر ا ل )يا 

حندددد   ترددددد  ددددالث منددددك ي ي د    1997 ركعدددداتاترندددد    دددديأ تر حدددداتي ت اتييددددت رمح اظددددت  غدددداتا 
 : ي كل بم  ( 16ترخييطت )

                                                 

 ح ك  ين ترك  يأ  ايت ل ريت() كل تنكعم ل  حاكيأ لشييكيأ مأ ت ل تي   د
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(  ي دل تر حداتي تإلاتييدت تركدل كدنخا  اي د  نند ت 102.84   102.15) المستوى االول
 102.15ترندددد   ككم ددددل اددددل بددددل مددددأ ي دددد ء ت ددددل يييدددد   ي دددد ء ترودددداي    نندددد ت ندددد    اغددددي )

 ( لاد ترك ترل .102.27 
 

( ي دددل تر حددداتي ت اتييدددت تركدددل  ككم دددل  بدددل مدددأ 103.53   102.85) المستتتتوى اليتتتاني
 ( لاد ترك ترل .103.41   103.14 ت ن    اغي ) ي  ء  ترمحم ايت   ي  ء تريو ات   نن

 
(  ي ل لاا مدأ تر حداتي ت اتييدت تركدل كيكادن اي د  104.22  103.54) المستوى اليالث

نندد ت ترندد    ككم ددل  بددل مددأ ي دد ء تربدديي  ي دد ء ترب ظميددت  ي دد ء ت لظميددت  ي دد ء ترمدداتأأ 
 .اد ترك ترل( ل104.22   104.02   103.74   103.55  نن ت ن    اغي )

 
 (21الجدول )

 1997لتعدادمحافظة بغداد اقضية في التوزيع الجغرافي لنسبة النوع  لفئات السن العريضة 
 المجموع فاكير عام65 64-15 عام 15اقل  الفئة العمرية

 101.5 78.98 101.96 103.41 الرصافة
 100.1 75.53 99.34 104.02 االعظمية
 99.6 72.96 99.63 102.27 الصدر
 99.3 79.61 97.95 103.55 الكرخ

 99.9 79.47 98.65 103.74 الكاظمية

 118.2 82.14 135.73 102.15 ابي غريب

 97.9 78.17 94.68 103.14 المحمودية
 101.1 80.56 99.70 104.22 المدائن
 102.3 78.4 103.5 103.3 المجموع

 (8) ماحقترمواي: تر  حث تلكم ات  لاد  ي ن ي   
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 (14الشكل )
 1997لتعدادمحافظة بغداد  اقضيةفي التوزيع الجغرافي لنسبة النوع  لفئات السن العريضة 

 
 ( 21)تر  حث    لكم ا لاد تر ا ل  ترمواي :
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 (16خريطة )
محافظة بغداد  اقضية في ( عام  15اقل من ) للفئة العمرية التوزيع الجغرافي لنسبة النوع 

 1997لتعداد
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 (21   لكم ا لاد  ا ل) تر  حث   :رمواي ا
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 ( متوسطي السن  64-15الفئة العمرية  ): يانيا 
حندد  نندد ت ترندد    دديأ  ك دد يأ ك  يددن كادد  تراأددت    ( 14 ترشددبل ) ( 21حددظ مددأ تر ددا ل )يا

منددك ي ي    حندد   ت ال دد لاددد يمبددأ ك ندديم    1997 ركعدداتاتر حدداتي ت اتييددت رمح اظددت  غدداتا 
 : ي كل(  بم  17ترخييطت )
 

ييدددت تركدددل كدددنخا  اي ددد  ي دددل تر حددداتي تإلات:  (108.36 ،  94.68 المستتتتوى االول )
ككم ل  بل مدأ ي د ء ترمحم ايدت  ي د ء تربديي  ي د ء ترب ظميدت  ي د ء ت لظميدت  نن ت ترن   

  97.95    94.68 ي دددد ء تروددددداي  ي ددددد ء ترمددددداتأأ  ي ددددد ء تريوددددد ات   ننددددد ت نددددد    اغدددددي )
 .لاد ترك ترل  ( 101.96   99.70  99.63   99.34  98.65
 

ردددل ي دددن كحدددي تددد ع ترننددد ت تي مدددأ تي ددديت  : (122.05 ، 108.37المستتتتوى اليتتتاني )
 مح اظت  غاتا .

 
 ك ددل تدد ع ترنندد ت تر حدداتي ت اتييددت تركددل  : (135.73 ، 122.51المستتتوى اليالتتث ) 

( ت  ن دا ت يكاد   135.73كيكان اي د  نند ت ترند   مكم ادت    د ء ت دل يييد    نند ت ند    اغدي )
م نندد ي ك  عددت ردد  تي  ترعددال )ندد أ ت ددل   ندد     دد ا  ترب يددي اددل نندد ت ترندد   اددل  ردد  تر  دد ء 

 .ييي  ترميب ي ( 
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(17خريطة )  
محافظة بغداد  اقضيةفي ( 64-15) للفئة العمريةالتوزيع الجغرافي لنسبة النوع  

 1997لتعداد
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  (21   لكم ا لاد  ا ل)  تر  حث  :ترمواي 
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  فاكير ( كبار السن عام65الفئة العمرية ): ياليًا 
حندد  نندد ت ترندد    دديأ  ك دد يأ ك  يددن كادد  تراأددت     ( 14 ترشددبل ) (21حددظ مددأ تر ددا ل )يا

منددك ي ي   حندد   ت ال دد لاددد يمبددأ ك ندديم    1997 ركعدداتاتر حدداتي ت اتييددت رمح اظددت  غدداتا 
 : ي كل(   بم  18ترخييطت )
 

ييدت تركدل كدنخا  اي د  نند ت ي دل تر حداتي تإلات : (76.02 ،  72.96المستوى االول )
( 75.53   72.96ككم ددل  بددل مددأ ي دد ء ترودداي  ي دد ء ت لظميددت   نندد ت ندد    اغددي )ترندد   

 .لاد ترك ترل 
ي دل تر حداتي ت اتييدت  يشدمل بدل مدأ ي د ء  : (  79.08 ، 76.03المستوى اليتاني )

 ( لاد ترك ترل .   78.98   78.17ترمحم ايت  ي  ء تريو ات   نن ت ن    اغي )
 

 ي ددل لدداا مددأ  تر حدداتي ت اتييددت تركددل كيكاددن  :(  82.14 ، 79.09المستتتوى اليالتتث )
اي   نن ت ترن     يشمل بل مأ ي  ء ترب ظميت  ي  ء تربيي ي  ء ترماتأأ  ي  ء ت ل يييد   

 ( لاد ترك ترل . 82.14   80.56   79.61   79.47  نن ت ن    اغي )
 

كك دد يأ  دديأ تي دديك   ا ددا  1997 ركعدداتاتمدد  لاددد منددك ى ترمح اظددت ا ددا ب نددي نندد ت ترندد   
  دد ء   رميك ددت    بددي ربددل م أددت تن ددد 97.9انددد نندد ت راندد   ت   اغددي  تحكددل  ي دد ء ترمحم ايددت ت

 دل ك عده   رميك دت ت لادد ربدل م أدت تن دد    بدي 99.3 ت لاد منه ي  ء تربيي  نند ت ند    اغدي 
 دل كدالع ي د ء ترب ظميدت  نند ت    بدي ربدل م أدت تن دد 99.6تروداي  نند ت ند    اغدي  منده ي د ء
 ل تحكل   رميك دت ت لادد منده ي د ء ت لظميدت   نند ت ند    بي ربل م أت تن د  99.9ن    اغي 

 بددي ربددل  101.1 ددل  عددا   ي دد ء ترمدداتأأ   نندد ت ندد    اغددي  بددي ربددل م أددت تن ددد 100.1 اغددي 
 كواي ي د ء    بي ربل م أت تن د101.5 ء ي  ء تريو ات نن ت ن    اغي    عاع  م أت تن د

     بددي ربددل م أددت تن ددد 118.2ت ددل يييدد  نندد ت ترندد   لاددد منددك ى مح اظددت  غدداتا  ت   اغددي 
 يعدد   تدد ت ترك دد يأ اددل نندد ت ترندد    دديأ ت ي دديت ترددد ط يعددت تر  دد ء مددأ حيددث ترح ددل ترنددب نل  

ل ي  ء تريو ات    بد ر  تردد ط يعدت ترننديا ت  كمد لل بمد   ب ي لاا نب نه بم  ت  ترح ل ا
 ال ي  ءي ترماتأأ  ت ل ييي   تي ترط  ن ترييال تر ي كمي    يكا   نن ت ترن   اي م  .
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 (18خريطة )
لتعداد محافظة بغداد اقضية في  فاكير عام 65 للفئة العمريةالتوزيع الجغرافي لنسبة النوع  

1997 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (21   لكم ا لاد  ا ل) تر  حث  :ترمواي 
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  2018 بحسب تقديرات عام حسب فئات السن العريضةبالتوزيع الجغرافي لنسبة النوع 
  

نددديكل ايتندددت ترك  يدددن تر غيتادددل   مندددك ي ي ننددد ت ترنددد   ادددل مح اظدددت  غددداتا  لادددد مندددك ى 
حددظ  مددت ك دد يأ اددل   ت  يا 2018  تي  تركخطدديط لدد ل   حدداتك   تإلاتييددت  تلكمدد ات  لاددد ك دداييتي 

حند  اأد ي ترنددأ ترعيي دت  مددأ  ترك  يدن تر غيتادل رنندد ت ترند    لادد منددك ى تر حداتي ت اتييددت 
 .(15(  ترشبل )22خالل تر ا ل )

 
 ( صغار السنعام  15اقل الفئة العمرية ): اوال 

 
( ك دد يأ ك  يددن نندد ت ترندد   ركادد  تراأددت  حندد  نندد ت 15(  ترشددبل )22حددظ مددأ تر ددا ل )يا 

مندددك ي ي  تتردددد  ال ددد 2018  حنددد  ك ددداييتي لددد لترنددد    ددديأ تر حددداتي ت اتييدددت رمح اظدددت  غددداتا 
 : ي كل  بم (  19حن  ترخييطت ) 

 
 يكم دددل  عدداا مددأ تر حددداتي ت اتييددت كدددنخا   :( 108.10 ، 106.73المستتتوى االول )

(  ننددددد ت تريودددد ات  ي ددددد ء ترودددداي  ي دددد ء تربدددديي)اي دددد  نندددد ت ترندددد    كشددددمل بدددددل مددددأ ي دددد ء 
 ي ددد ء ت لظميدددت  ي ددد ء ترب ظميدددت   ننددد  نددد    اغدددي     ت( رألي ددديت تر ال ددد106.73 اغدددي)

 ( لاد ترك ترل . 108.00   107.19)
 

رل ك ن كحي ت ع ترنن ت ران   تي مأ تي يت  :(  109.47،  108.11المستوى الياني )
 مح اظت  غاتا .

 
 ككم دددل تر حددداتي ت اتييدددت تركدددل كيكادددن اي ددد  :  (110.83 ، 109.48المستتتتوى اليالتتتث )

نن ت ترن    كشمل بل مأ ي  ء ت ل ييي   ي  ء ترماتأأ  ي  ء ترمحم ايت   نن ت ن    اغي 
 ( لاد ترك ترل .110.83   110.06   109.62)
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 (22الجدول )
 تقديرات عامل محافظة بغداد اقضية في التوزيع الجغرافي لنسبة النوع  لفئات السن العريضة

2018 
 المجموع فاكير عام65 64-15 عام 15اقل  الفئة العمرية

 102.8 93.98 99.79 106.73 الرصافة
 103.1 93.89 99.79 107.19 االعظمية
 102.8 93.98 99.79 106.73 الصدر
 102.8 93.98 99.79 106.73 الكرخ

 103.5 93.72 99.79 108.00 الكاظمية
 105.3 92.85 99.80 110.83 المحمودية
 104.5 93.28 99.79 109.62 ابي غريب
 104.8 93.14 99.80 110.06 المدائن

 103.7 93.6 99.7 108.2 المجموع

 (9   لكم ا لاد ماحق ) تر  حث :ترمواي
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 (15الشكل )
 2018تقديرات عام لالتوزيع الجغرافي لنسبة النوع  لفئات السن العريضة في محافظة بغداد  

 
 (22   لكم ا لاد  ا ل ) تر  حث :ترمواي
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(19خريطة )  
محافظة بغداد اقضية  في ( عام  15اقل من ) للفئة العمريةالتوزيع الجغرافي لنسبة النوع  

 2018تقديرات ل
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ( 22)     لكم ا لاد  ا لتر  حث  :ترمواي  
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 ( متوسطي السن 64-15الفئة العمرية  ): يانيا 
حندد  نندد ت ترندد    دديأ  ك دد يأ ك  يددن كادد  تراأددت   ( 15ترشددبل )   (22حددظ مددأ تر ددا ل )يا

مندك يأ د لاد(  يمبدأ ك نديم    2018)  ل ل  حن  ك اييتي  تر حاتي ت اتييت رمح اظت  غاتا
( 20ترخييطت )ي ن أ تراأ ي   نكخاتل ت ط تل ترمكن  يت      حن  را ا ل تركبيتيي رااأ ينكي ت 
 : ي كل بم  

 
 ي ل لاا مأ تر حاتي ت اتييت كشمل بل مأ ي  ء  -(:فأقل  99.79) االوللمستوى ت

 .تريو ات  ي  ء ت لظميت  ي  ء ترواي  ي  ء تربيي  ي  ء ترب ظميت  ي  ء ت ل ييي   
 بل مأ ي  ء ترمحم ايت  ي  ء ترماتأأ.  ي ل  -: (فاكير 99.80) اليانيالمستوى 

 
 فاكير ( كبار السن عام65 ياليًا الفئة العمرية )

حنددد  ننددد ت ترنددد    ددديأ  ك ددد يأ ك  يدددن كاددد  تراأدددت    ( 15ترشدددبل )( 22حدددظ مدددأ تر دددا ل )يا
 ت ال ددد لادددد(  يمبدددأ ك نددديم   2018لددد ل ) حنددد  ك ددداييتي  تر حددداتي ت اتييدددت رمح اظدددت  غددداتا

 : ي كل(   بم  21منك ي ي   حن  ترخييطت )
 

 يكم ددل  عدداا مددأ تر حدداتي ت اتييددت كددنخا  اي دد  : ( 93.23 ، 92.85المستتتوى االول )
   92.85ترمددداتأأ   ننددد ت نددد    اغدددي ) ترمحم ايدددت  ي ددد ء ننددد ت ترنددد    كشدددمل بدددل مدددأ ي ددد ء

 (  لاد ترك ترل .93.14
 يكم ل   حا  تاتييت  تحا  تل ي  ء ت ل ييي   :( 93.60،  93.24المستوى الياني )

 ( .93.28  نن ت ن    اغي )
 يكم دل  عداا مدأ تر حداتي ت اتييدت تركدل ييكادن   : ( 93.98،  93.61المستوى اليالتث )

اي ددد  ننددد ت ترنددد    يشدددمل بدددل مدددأ ي ددد ء ترب ظميدددت  ي ددد ء ت لظميدددت  ي ددد ء تريوددد ات  ي ددد ء 
 ( لاد ترك ترل .93.98    93.89   93.72ترواي  ي  ء تربيي    نن ت ن    اغي )



 ..... 2018وتقديرات عام  1997التركيب النوعي لسكان  لمحافظة بغداد لتعداد الفصل الثالث : 
 

 
127 

 (20خريطة )
تقديرات لمحافظة بغداد  اقضيةفي ( 64-15)للفئة العمرية التوزيع الجغرافي لنسبة النوع  

  2018عام
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (22   لكم ا لاد  ا ل)  تر  حث :ترمواي
  



 ..... 2018وتقديرات عام  1997التركيب النوعي لسكان  لمحافظة بغداد لتعداد الفصل الثالث : 
 

 
128 

 (21خريطة )
محافظة بغداد  اقضية فيفاكير (  عام 65)للفئة العمرية التوزيع الجغرافي لنسبة النوع  

 2018عامتقديرات ل
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   (22)     لكم ا لاد  ا ل تر  حث :ترمواي 
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 1997 لتعدادحسب فئات السن الخمسية بالتوزيع الجغرافي لنسبة النوع 
يعا ترك  يأ ترمبد نل رنند ت ترند   تمديت  ط يعيد    رد   يك  طده  د رح ل ترندب نل ترد ي يك د يأ  

 نكي ت ر ر  ا ا كمي ي تر حاتي ت اتييت   ن د   ت  ت خي  ك  يأ لا  ل تمل ال مح اظت  غاتا  
  .  2018 ك ددداييتي لددد ل  1997 غددداتا ركعددداتا  ادددل مح اظدددتتكخددد ي تشدددب ل ك  يعيدددت رننددد ت ترنددد   

 ت ت ترا يق تر منل ب أ  ت ح    ممي ت    نيم  تأ ترا يق ال لاا تر ب ي  ت ن ث يا ن ل كا  ك   
 تندد   لددا  تندد    تخدد ي كاعدد  تا ي مخكااددت  تر  ددي     ماح ظدد   كدد  يي لدد مال تر يدد ا  ترط يعيددت

ن   ك  ي ال ترنن تي ترم  ات لادد نند ت ترند   ادل ترم كمدن ترعيتيدل  نم د  ب دي  ترميتبد  ترط يدت 
ترمكخوودددت كحايدددا ت  ندددت  تطاددد ل ت ن  يددد    تركطددد ي ترعامدددل  ترك ندددل  ترط دددل ادددل كحايدددا نددد   

ترغ ر ت لاد ترنب أ تن دل يعيشد أ ادل حيبدت اين ميبيدت   تأ تروات تر نيأ   خ وت ن   تر ب ي  
مندكمي      تنعبنددي كادد  ترحيبدت لاددد ح م ددل ترنددب نل  معدا ي نمدد تل  خو أودد ل ترنددب نيت  

  ردد  ترك دد يأ  حندد  تر حدداتي ت اتييددت    كدد  يع ل تر غيتاددل تردد ي يك دد يأ  ك دد يأ مبدد أ تيدد مك ل 
نندد ت ترندد   تركددل كعددا مددأ ترم دد ييس ترايم ييتايددت شددمل  ميددن خو أودد ل ترنددب نيت تربميددت  من دد  

 ترم مت تركل ر   ا ي ال منك  ل ترايتن ي ترنب نيت  تركخطيطيت .
تأ ت نكع نت  اأ ي ترنأ ترخمنيت  ي يي مأ ت ل تي  ح   تن  ال ترايتن ي ترندب نيت 

 اي دت ل ريدت  تركل   يمبدأ ت ندكا ل لاي د  مدأ ايتندت راأد ي ترندأ ترعيي دت   تدل  د ر  ككميد 
مددأ ترايددت تركددل كنكدد   تنددكعم ل تراأدد ي ترعمييددت ت ح ايددت  ردد ر  ن ددا تأ ترايتندد ي ترنددب نيت تركددل 

حندد  تراأد ي ترعمييددت ترخمنديت مددأ تا دل ترايتندد ي تركدل ك  ددس تركم يدل ت ب ددي  كشدمل ترايتندت 
عيي دت  حند  ترند    ايت ال تلط ء ت يي ل ترح ي يت  تر تيعيت     مد  تنده كدل ايتندت اأد ي ترندأ تر

   ا مأ ايتنت نند ت ترند    ك  يع د  تر غيتادل    حند  تر حداتي ت اتييدت راأد ي ترندأ ترخمنديت 
 رمح اظت  غاتا ركح يق تركب مل ال ترايتن ي ترنب نيت  ك  يع   تر غيتال رامح اظت .

 ركعداتات تن ر  ك د يأ  ت دس ادل ترك  يدن راأد ي ترندأ  ترخمنديت لادد مندك ى تر حدا  ت اتييد
( حيث كمي ي ت  كوايي تي ديت معيندت ادل 16(  ترشبل) 23  حن  معطي ي  ا ل ) 1997

ترك  ين نن ت ترند    ينمد  ب ندي تي ديت تخديى يدا ح اظدي لادد ميتك  د  ت خيدي   مدأ ت دل تي د ح 
 : ي كل ن   ن بيت  بم  أ ي  كا  ترو ي   شبل 
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 (23جدول )
 1997لتعداد محافظة بغداد  اقضية فيالتوزيع الجغرافي لنسبة النوع  لفئات السن الخمسية 

 النسبة المدائن المحمودية ابي غريب الكاظمية الكرخ الصدر االعظمية الرصافة الفئة

 103.7 104.3 105.6 101.6 103.7 104.4 104.1 103.9 101.9 4-عاماقل 

5-9 101.7 102.9 101.7 104.1 102.2 99.7 101.0 103.1 102.1 

10-14 104.4 104.0 101.8 103.2 104.7 103.7 103.6 104.5 103.7 

15 - 19 104.3 105.1 103.0 103.2 104.2 103.1 104.3 105.0 104.0 

20 - 24 105.6 101.2 102.0 101.7 103.1 108.4 102.7 104.8 103.7 

25 - 29 101.5 99.7 98.8 98.8 96.9 157.6 99.9 107.3 107.6 

30 - 34 100.9 97.5 101.6 95.9 98.7 176.4 98.5 106.6 109.5 

35 - 39 102.0 99.1 104.7 93.3 98.8 141.2 89.1 92.7 102.6 

40 - 44 98.2 96.6 95.2 92.1 99.9 126.8 77.9 73.3 95.0 

45 - 49 99.5 97.7 97.0 95.7 99.0 121.7 94.0 88.7 99.2 

50 - 54 97.9 96.6 86.9 100.6 94.6 110.0 80.0 93.7 95.0 

55 - 59 109.6 104.6 106.1 111.0 102.6 133.3 97.8 114.0 109.9 

60 - 64 108.1 105.6 105.3 105.2 92.9 123.3 95.1 112.3 106.0 

65 - 69 93.1 98.1 80.4 90.4 82.3 92.4 75.8 80.7 86.7 

70 - 74 87.5 87.2 80.2 87.8 84.6 90.5 81.2 86.2 85.6 

75 - 79 74.9 69.2 69.7 77.0 72.6 66.8 68.8 77.8 72.1 
 76.2 78.7 82.2 85.9 79.2 72.5 69.8 67.8 73.5 فاكير 80

 102.3 101.1 98.0 118.3 100.0 99.4 99.7 100.2 101.5 المجموع
 (8تر  حث    لكم ا لاد ماحق ) ترمواي :
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 (16الشكل )
 1997لتعدادمحافظة بغداد اقضية  في التوزيع الجغرافي لنسبة النوع  لفئات السن الخمسية 

 

 
  (23تر  حث    لكم ا لاد  ا ل)  :ترمواي
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كودددايت  ي ددد ء ترمحم ايدددت   ننددد ت نددد    اغدددي  : عتتتام (4 - عتتتاماقتتتل متتتن فئتتتة الستتتن  ) -1
 (101.6 ب أ تيل نن ت ن   ال ي  ء ت دل يييد   اغدي )  بي ربل م أت تن د  (105.6)

  ايمدد  كيت حددي   يددت تر حدداتي ت اتييددت  دديأ ترنندد كيأ ترمدد ب يكيأ ايمدد   بددي ربددل م أددت تن ددد  
 .لاد منك ى مح اظت  غاتا بي ربل م أت تن د   (103.7)  اغ معال نن ت ترن  

 بددي ربددل ( 104.1كوددايت  ي دد ء تربدديي   نندد ت ندد    اغددي )  :عتتام ( 9- 5فئتتة الستتن  ) -2
   بي ربل م أت تن د   (99.7ن   ال ي  ء ت ل ييي   اغي ) يل نن تا ب أ م أت تن د  

ايمدد   اددغ معددال نندد ت  تلددالع ايمدد  كيت حددي   يددت تر حدداتي ت اتييددت  دديأ ترنندد كيأ ترمدد ب يكيأ
 .لاد منك ى مح اظت  غاتا بي ربل م أت تن د ( 102.1) ترن  

( 104.7ك دد ء ي دد ء ترب ظميددت  تلاددد نندد ت ندد    اغددي ) ت  :عتتام   (14-10فئتتة  الستتن ) -3
 بدي  (101.8   ب أ تيل نن ت ند   ر د  ادل ي د ء تروداي ت   اغدي ) بي ربل م أت تن د  

  ايمدد  كيت حددي   يددت تر حدداتي ت اتييددت  دديأ تر يمكدديأ ترمدد ب يكيأ ايمدد   اددغ ربددل م أددت تن ددد  
 .لاد منك ى مح اظت  غاتا ت تن د   بي ربل م أ( 103.7معال نن ت ترن    ركا  تراأت )

 بددي ( 105.1كوددايت  ي دد ء ت لظميددت   نندد ت ندد    نحدد ) : عتتام ( 19-15فئتتة الستتن ) -4
 بي ربدل م أدت ( 103   ب أ تاند نن ت ران   ال ي  ء ترواي ت   اغي )ربل م أت تن د  

  ايم  كيت حي   يت تر حاتي ت اتييدت  ديأ تر يمكديأ ترمد ب يكيأ تلدالع ايمد   ادغ معدال تن د  
 .لاد منك ى ترمح اظت بي ربل م أت تن د  ( 104نن ت ترن   ركا  تراأت )

تحكدددددل  ي ددددد ء ت دددددل يييددددد  تلادددددد ننددددد ت نددددد   ت   اغدددددي  :عتتتتتام  ( 24-20فئتتتتتة الستتتتتن ) -5
ند نن ت ران   ال ي  ء ت لظميت ت   اغدي    ب أ تا بي ربل م أت تن د  ( 108.4 نح )

  ايمدددد  كيت حددددي   يددددت تر حدددداتي ت اتييددددت  دددديأ تر يمكدددديأ  بددددي ربددددل م أددددت تن ددددد  ( 101.2)
لاد  بي ربل م أت تن د  ( 103.7ترم ب يكيأ تلالع ايم   اغ معال نن ت ترن   ركا  تراأت )

 . منك ى ترمح اظت
ييددددد    ددددد لاد ننددددد ت رانددددد   ت   اغدددددي  ددددد ء ي ددددد ء ت دددددل ي : عتتتتتام( 29-25فئتتتتتة الستتتتتن ) -6

   ب أ تاند نن ت ران   ال ي  ء ترب ظميت  ت   اغي  بي ربل م أت تن د  ( 157.6 نح )
  ايمد  كيت حددي   يدت تر حدداتي ت اتييددت  بدي ربددل م أدت تن ددد   بدي ربددل م أدت تن ددد  ( 96.9)

 بي ربل م أت تن د   (107.6) يأ تر يمكيأ ترم ب يكيأ ايم   اغ معال نن ت ترن   ركا  تراأت 
 . ال ترمح اظت
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كوددددددايت  ي دددددد ء ت ددددددل يييدددددد     نندددددد ت ندددددد    اغددددددي    :  عتتتتتتام( 34-30فئتتتتتتة الستتتتتتن ) -7
   ب أ تاند نن ت ران   ال ي  ء ت لظميدت  ت   اغدي  بي ربل م أت تن د  (176.4 نح )

تلدالع تر يمكديأ   ايمد  ك  يندي   يدت تر حداتي ت اتييدت  ديأ كاد   بي ربل م أدت تن دد  (97.5)
 .لاد منك ى ترمح اظت بي ربل م أت تن د  (109.5ايم   اغ معال نن ت ترن   ركا  تراأت )

 اغدددددددي        ننددددددد ت نددددددد   تحكا دددددد  ي ددددددد ء ت دددددددل يييدددددد  : عتتتتتتتام (39-35فئتتتتتتتة الستتتتتتتن ) - 8
 ب أ تيل  نن ت ران   ال ي  ء ترمحم ايت  ت   اغي    بي ربل م أت تن د  (141.2 نح )

  ايمد  كيت حدي   يدت تر حداتي ت اتييدت  ديأ كاد  تر يمكديأ ايمد   بي ربدل م أدت تن دد ( 89.1)
 .  لاد منك ى ترمح اظت بي ربل م أت تن د ( 102.6 اغ معال نن ت ترن   ركا  تراأت )

كودددايت  ي ددد ء ت دددل يييددد  بددد ر     ننددد ت نددد    اغدددي    : عتتتام( 44- 40فئتتتة الستتتن ) - 9
انددد نندد ت راندد   اددل ي دد ء ترمدداتأأ ت   اغددي ا   بدد أ د  بددي ربددل م أددت تن دد( 126.8 نحدد )

  ايم  ك  يني   يت تر حاتي ت اتييت  يأ كا  تر يمكيأ ايم   اغ  بي ربل م أت تن د ( 73.3)
  . لاد منك ى ترمح اظت بي ربل م أت تن د  (95معال نن ت ترن   ركا  تراأت )

 ددل يييدد   ت   اغددي  اي دد ء اددل   دد لاد نندد ت ندد    دد ءي : عتتام (49 -45فئتتة الستتن ) -10
   بدد أ تيددل نندد ت راندد   اددل ي دد ء ترمدداتأأ ت   اغددي  بددي ربددل م أددت تن ددد ( 121.7 نحدد )

  ايم  كيت حي   يدت تر حداتي ت اتييدت  ديأ كاد  تر يمكديأ تلدالع  بي ربل م أت تن د  (88.7)
  ى  ترمح اظدتلادد مندك بي ربدل م أدت تن دد ( 99.2ايم   اغ معال نن ت ترن   ركا  تراأت )

. 
 (110يي     نن ت ن    اغدي   نحد )كوايت  ي  ء ت ل ي : عام( 54 -50فئة السن ) -11

 بي  (80   ب أ تاند نن ت ران   ال ي  ء ترمحم ايت ت   اغي نح  ) بي ربل م أت تن د 
ايمد   ادغ معدال نند ت     ايم  ك  يني   يت تر حاتي ت اتييت  يأ كا  تر يمكيأربل م أت تن د 

 . لاد منك ى ترمح اظت  بي ربل م أت تن د (95ترن   ركا  تراأت )
تحكا دددددد  ي دددددد ء ت ددددددل يييدددددد     نندددددد ت ندددددد    اغددددددي   :  عتتتتتتام( 59 -55فئتتتتتتة الستتتتتتن ) -12

   بد أ تيدل نند ت راند   ادل ي د ء ترمحم ايدت ت   اغدي  أت تن دد  بي ربل م( 133.3 نح )
  ايمد  ك  يندي   يدت تر حداتي ت اتييدت  ديأ كاد  تر يمكديأ  بي ربدل م أدت تن دد  ( 97.8نح  )

.لاد منك ى ترمح اظت بي ربل م أت تن د  (109.9ايم   اغ معال نن ت ترن   ركا  تراأت )
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كوددددددايت  ي دددددد ء ت ددددددل يييدددددد     نندددددد ت ندددددد    اغددددددي   :  عتتتتتتام( 64 -60فئتتتتتتة الستتتتتتن ) -13
   بد أ تاندد نند ت راند   ادل ي د ء ترب ظميدت ت   اغدي  بي ربل م أت تن دد ( 123.3 نح )
  ايمد  كيت حدي   يدت تر حداتي ت اتييدت  ديأ كاد  تر يمكديأ  بي ربدل م أدت تن دد ( 92.9نح  )

 .لاد منك ى ترمح اظت بي ربل م أت تن د  (106ايم   اغ معال نن ت ترن   ركا  تراأت )
 ددد لاد ييمدددت   ننددد ت نددد    اغدددي   ي ددد ء ت لظميدددت  ددد ء  : عتتتام (69 -65فئتتتة الستتتن ) -14

   بد أ تيدل  نند ت راند   ادل ي د ء ترمحم ايدت ت   اغدي  بدي ربدل م أدت تن دد ( 98.1 نح )
  ايمدد  ك  ينددي   يددت تر حدداتي ت اتييددت  دديأ كادد  تر يمكدديأ  بددي ربددل م أددت تن ددد ( 75.8نحدد  )

 .منك ى ترمح اظتلاد   بي ربل م أت تن د (86.7ايم   اغ معال نن ت ترن   ركا  تراأت )
 يددد     ننددد ت نددد    اغدددي   نحددد تحكا ددد  ي ددد ء ت دددل يي  :   عتتتام( 74 -70فئتتتة الستتتن ) -15

   بدد أ تيددل  نندد ت راندد   اددل ي دد ء ترودداي ت   اغددي نحدد   بددي ربددل م أددت تن ددد  (90.5)
  ايمد  كيت حدي   يدت تر حداتي ت اتييدت  ديأ كاد  تر يمكديأ ايمد   بي ربدل م أدت تن دد ( 80.2)

  .اد منك ى ترمح اظتل بي ربل م أت تن د  (85.6نن ت ترن   ركا  تراأت ) اغ معال 
 (77.8كودايت  ي د ء ترمداتأأ    نند ت ند    اغدي   نحد ) :  عتام( 79 -75فئة السن ) -16

 (66.8   ب أ تاند نن ت ران   ال ي  ء ت ل يييد  ت   اغدي نحد  ) بي ربل م أت تن د  
  يدت تر حداتي ت اتييدت  ديأ كاد  تر يمكديأ ايمد   ادغ معدال   ايمد  ك  يندي  بي ربل م أت تن د 

 .لاد منك ى ترمح اظت بي ربل م أت تن د  (72.1نن ت ترن   ركا  تراأت )
 (85.9يد     نند ت ند    اغدي   نحد )تحكا   ي  ء ت ل يي  :سنة فاكير ( 80فئة السن ) -17

( 67.8   بد أ تيدل  نند ت راند   ادل ي د ء ت لظميدت  ت   اغدي نحد  ) بي ربل م أت تن د 
  ايم  كيت حي   يت تر حاتي ت اتييدت  ديأ كاد  تر يمكديأ ايمد   ادغ معدال  بي ربل م أت تن د 

 لاد منك ى ترمح اظت. بي ربل م أت تن د  (67.2نن ت ترن   ركا  تراأت )
 د ء  ت  تي ديت ترمح اظدتند ت ترند    ديأ تم  لاد منك ى م م   ت ي يت ا دا ك  يندي يديل ن

 تدل  بدي ربدل م أدت تن دد ( 118.3تلاد نن ت راند   ي د ء ت دل يييد    نند ت ند    اغدي نحد  )
 ( 99.4 ينم    ء تيل نن ت ران   ي  ء تربيي ت   اغي نن كه ترن ليت )   ا ق معا ك   ترط يعيت
تم  معال نن ت ترن   رامح اظدت ا دا  اغدي    تل تاند مأ معا ك   ترط يعيت  بي ربل م أت تن د 

 . 1997 ركعاتاال مح اظت  غاتا  بي ربل م أت تن د  ( 102.3)
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 2018لتقديرات عام التوزيع الجغرافي لنسبة النوع حسب فئات السن الخمسية 

 
رك داييتي تن ر  ك  يأ  ت س ال ترك  ينِ راأ ي ترنأ  ترخمنيت لاد منك ى تر حا  ت اتييت 

( حيدددث كميددد ي ت  كودددايي تي ددديت 17(  ترشدددبل) 24  حنددد  معطيددد ي  دددا ل ) 2018 لددد ل 
معينددت اددل كوددايت  رنندد ت ترندد    ينمدد  ب نددي تي دديت تخدديى يددا ح اظددي لاددد ميتك  دد  ت خيددي   مددأ 

 : ي كلن   ن بيت  بم   أ ي  ت ل تي  ح كا  ترو ي   شبل 
كودددايت  ي ددد ء ترمحم ايدددت   ننددد ت نددد    اغدددي  :عتتتام  (4 - عتتتاماقتتتل متتتن فئتتتة الستتتن  ) -1

 بدد أ تيددل نندد ت ندد   اددل بددل مددأ ي دد ء تريودد ات  ترودداي  بددي ربددل م أددت تن ددد ( 105.1)
  ايم  كيت حي   يت تر حاتي ت اتييت  يأ  بي ربل م أت تن د  (104.3 تربيي ت   اغي نح  )
لاددد بددي ربددل م أددت تن ددد   (104.6ايمدد   اددغ معددال نندد ت ترندد   ) تلددالع ترنندد كيأ ترمدد ب يكيأ

 منك ى مح اظت  غاتا .
 بددي  (114.1كوددايت  ي دد ء ترمحم ايددت   نندد ت ندد    اغددي )  : عتتام(  9- 5فئتتة الستتن  ) -2

 ب أ تيل نن ت ن   ال بل مأ ي  ء تريو ات  ترواي  تربديي ت   اغدي نحد  ربل م أت تن د 
ايمد  تلدالع  ت اتييت  يأ ترنن كيأ  ايم  كيت حي   يت تر حاتي  بي ربل م أت تن د ( 107.1)

 لاد منك ى مح اظت  غاتا. بي ربل م أت تن د ( 109.7 اغ معال نن ت ترن   )
 بددي ( 111.3ك دد ء ي دد ء ترمحم ايددت   نندد ت ندد    اغددي )  :  عتتام( 14-10فئتتة  الستتن ) -3

نحد   ب أ تيل نن ت ن   ال بل مأ ي  ء تريو ات  ترواي  تربديي ت   اغدي ربل م أت تن د 
ايمد   تلدالعايم  كيت حي   يت تر حاتي ت اتييت  يأ ترنند كيأ  بي ربل م أت تن د  (  107.5)

 . لاد منك ى مح اظت  غاتا بي ربل م أت تن د ( 108.9 اغ معال نن ت ترن   )
 بدي  (114.3كوايت  ي د ء ترمحم ايدت   نند ت ند    اغدي ) :   عام (19-15فئة السن ) -4

 ب أ تيل نن ت ن   ال بل مأ ي  ء تريو ات  ترواي  تربديي ت   اغدي نحد  ربل م أت تن د 
ايمد   لدالع  ايم  كيت حي   يت تر حاتي ت اتييت  يأ ترنن كيأ ت بي ربل م أت تن د ( 108.7)

 . لاد منك ى مح اظت  غاتا بي ربل م أت تن د ( 110.7 اغ معال نن ت ترن   )
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(24جدول )  
 لتقديرات عاممحافظة بغداد  في اقضيةالتوزيع الجغرافي لنسبة النوع  لفئات السن الخمسية 

2018 

 النسبة المدائن ابي غريب المحمودية الكاظمية الكرخ الصدر االعظمية الرصافة فئةال

 104.6 105.0 104.9 105.1 104.5 104.3 104.3 104.4 104.3 4- عاماقل 

5 -9 107.1 107.9 107.1 107.1 109.2 114.1 112.0 112.8 109.7 

10 -14 107.5 108.0 107.5 107.5 108.7 111.3 110.2 110.6 108.9 

15 - 19 108.7 109.3 108.7 108.7 110.4 114.3 112.6 113.2 110.7 

20 - 24 110.1 110.5 110.1 110.1 111.3 114.4 113.0 113.5 111.6 

25 - 29 103.2 103.4 103.2 103.2 103.8 105.4 104.7 104.9 104.0 

30 - 34 97.1 96.6 97.1 97.1 95.7 92.0 93.7 93.1 95.3 

35 - 39 97.4 97.1 97.4 97.4 96.8 95.2 95.9 95.6 96.6 

40 - 44 95.5 95.7 95.5 95.5 96.0 97.6 96.9 97.2 96.2 

45 - 49 99.4 98.9 99.4 99.4 97.8 93.3 95.4 94.6 97.3 

50 - 54 89.1 89.1 89.1 89.1 89.1 89.0 89.1 89.0 89.1 

55 - 59 95.3 95.3 95.3 95.3 95.4 95.6 95.5 95.5 95.4 

60 - 64 97.1 96.8 97.1 97.1 96.2 93.3 94.7 94.2 95.8 

65 - 69 94.6 94.9 94.6 94.6 95.6 99.6 97.5 98.2 96.2 
70 - 74 109.9 109.3 109.9 109.9 107.9 100.7 104.4 103.2 106.9 
75 - 79 76.7 77.1 76.7 76.7 78.0 82.7 80.3 81.1 78.7 

 73.7 74.3 74.1 74.6 73.6 73.2 73.2 73.3 73.2 فاكير80
 103.4 104.5 104.2 105.0 103.3 102.6 102.6 102.8 102.6 مجموع

 (9   لكم ا لاد ماحق)تر  حث  :رموايا
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 (17الشكل )
 2018لتقديرات عاممحافظة بغداد في اقضية التوزيع الجغرافي لنسبة النوع  لفئات السن الخمسية 

   
  (24   لكم ا لاد  ا ل ) تر  حث  :ترمواي
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 بددي  (114.4تحكدل  ي دد ء ترمحم ايددت   نندد ت ندد    اغددي ):  عتتام(  24-20فئتتة الستتن )  -5
 بدد أ تيددل نندد ت ندد   اددل بددل مددأ ي دد ء تريودد ات  ترودداي  تربدديي ت   اغددي  م أددت تن دددربددل 
  ايمدد  كيت حددي   يددت تر حدداتي ت اتييددت  دديأ ترنندد كيأ  بددي ربددل م أددت تن ددد ( 110.1نحدد  )

 لاد منك ى مح اظت  غداتا بي ربل م أت تن د ( 111.6ايم   اغ معال نن ت ترن   ) لالعت
. 

 بدي ربدل  (105.4  ء ي د ء ترمحم ايدت   نند ت ند    اغدي ):  معا( 29-25فئة السن )  -6
 بدد أ تيددل نندد ت ندد   اددل بددل مددأ ي دد ء تريودد ات  ترودداي  تربدديي ت   اغددي نحدد  م أدت تن ددد 

 لددالعت  ايمدد  كيت حددي   يددت تر حدداتي ت اتييددت  دديأ ترنندد كيأ   بددي ربددل م أددت تن ددد (103.2)
 . لاد منك ى مح اظت  غاتا تن د بي ربل م أت  (104ايم   اغ معال نن ت ترن   )

كودايت  بدل مددأ ي د ء تريود ات  تروداي  تربديي  نند ت ندد    :  عتام( 34-30فئتة الستن ) -7
 ب أ تيل نن ت ن   ال ي  ء ترمحم ايت  ت   اغي نح    بي ربل م أت تن د (97.1 اغي )

ايمدد   لددالعت  ايمد  كيت حددي   يددت تر حدداتي ت اتييدت  دديأ ترنندد كيأ  بدي ربددل م أددت تن ددد ( 92)
 .لاد منك ى مح اظت  غاتا بي ربل م أت تن د ( 95.3 اغ معال نن ت ترن   )

كودايت  بدل مددأ ي د ء تريود ات  تروداي  تربديي  نند ت ندد     : عتام( 39-35فئتة الستن ) -8
 بدد أ تيددل نندد ت ندد   اددل ي دد ء ترمحم ايددت  ت   اغددي   بددي ربددل م أددت تن ددد  (97.4 اغددي )
 لدالعت  ايم  كيت حي   يت تر حاتي ت اتييت  ديأ ترنند كيأ   بي ربل م أت تن د (95.2نح  )

 .لاد منك ى مح اظت  غاتا بي ربل م أت تن د ( 96.6ايم   اغ معال نن ت ترن   )
 بددي ( 97.6ترمحم ايددت   نند ت ندد    اغددي ) كودايت  ي دد ء  : عتتام( 44- 40فئتتة الستتن ) -9

 بدد أ تيددل نندد ت ندد   اددل بددل مددأ ي دد ء تريودد ات  ترودداي  تربدديي ت   اغددي ربددل م أددت تن ددد 
 لدالعت  ايم  كيت حي   يت تر حاتي ت اتييت  يأ ترنن كيأ  بي ربل م أت تن د ( 95.5نح  )

 . مح اظت  غاتا لاد منك ى بي ربل م أت تن د ( 96.2ايم   اغ معال نن ت ترن   )
كوايت  بل مأ ي  ء تريود ات  تروداي  تربديي  نند ت ند    : عام( 49 -45فئة السن ) -10

 ب أ تيل نن ت ن   ال ي  ء ترمحم ايت  ت   اغي نح    بي ربل م أت تن د (99.4 اغي )
  ايمد لدالعت  ايم  كيت حي   يت تر حاتي ت اتييت  يأ ترنن كيأ  بي ربل م أت تن د ( 93.3)

 .  لاد منك ى مح اظت  غاتا بي ربل م أت تن د ( 97.3 اغ معال نن ت ترن   )
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كشدددمل تلادددد ننددد  رانددد   ادددل بدددل مدددأ ي ددد ء تريوددد ات   : عتتتام (54 -50فئتتتة الستتتن ) -11
 بي ربل م أت ( 89.1 ت لظميت  ترواي  تربيي  ترب ظميت  ت ل ييي    نن ت ن    اغي )

تم  تاند نن  ران   ب ني  كشمل بل مأ ي د ء ترمحم ايدت  ترمداتأأ    نند ت ند   ت  تن د 
 بدي ربدل م أدت ( 89.1  ايمد   ادغ معدال نند ت ترند   ) بي ربل م أت تن د ( 89 اغي نح  )

 . لاد منك ى مح اظت  غاتاتن د 
 (95.6 دد ء ي دد ء ترمحم ايددت  دد لاد  نندد ت ندد    اغددي ) :  عتتام( 59 -55فئتتة الستتن ) -12

 بدد أ تيددل نندد ت ندد   اددل بددل مددأ ي دد ء تريودد ات  ت لظميددت  ترودداي  بددي ربددل م أددت تن ددد 
  ايم  كيت حي   يت تر حاتي ت اتييت  يأ   بي ربل م أت تن د (95.3 تربيي ت   اغي نح  )

لادددد مندددك ى   بدددي ربدددل م أدددت تن دددد (95.4ايمددد   ادددغ معدددال ننددد ت ترنددد   ) لدددالعتترننددد كيأ 
  . مح اظت  غاتا

كوايت  بل مأ ي  ء تريود ات  تروداي  تربديي  نند ت ند   :  عام( 64 -60فئة السن ) -13
 ب أ تيل نن ت ن   ال ي  ء ترمحم ايت  ت   اغي نح   بي ربل م أت تن د ( 97.1 اغي )

ايمد   لدالعت  ايم  كيت حي   يت تر حاتي ت اتييت  يأ ترنن كيأ  بي ربل م أت تن د ( 93.3)
 . لاد منك ى مح اظت  غاتا  بي ربل م أت تن د (95.8 اغ معال نن ت ترن   )

 دد ء ي دد ء ترمحم ايددت   دد لاد ييمددت   نندد ت ندد    اغددي    : عتتام( 69 -65فئتتة الستتن ) -14
   بددد أ تيدددل ننددد ت نددد   ادددل بدددل مدددأ ي ددد ء تريوددد ات   بدددي ربدددل م أدددت تن دددد (99.6 نحددد )

  ايمدد  كيت حددي   يددت تر حدداتي  بددي ربددل م أددت تن ددد  (94.6 ترودداي  تربدديي ت   اغددي نحدد  )
 بدي ربدل م أدت تن ددد ( 96.2ت اتييدت  ديأ ترنند كيأ ترمد ب يكيأ ايمدد   ادغ معدال نند ت ترندد   )

  . لاد منك ى مح اظت  غاتا
كوايت  بل مأ ي  ء تريو ات  ترواي  تربيي  نن ت ند     : عام( 74 -70فئة السن ) -15

 بدد أ تيددل نندد ت ندد   اددل ي دد ء ترمحم ايددت  ت   اغددي  م أددت تن ددد بددي ربددل  (109.9 اغددي )
  ايمدد  كيت حددي   يددت تر حدداتي ت اتييددت  دديأ ترنندد كيأ  بددي ربددل م أددت تن ددد ( 100.7نحدد  )

لادد مندك ى مح اظدت  بي ربل م أت تن دد ( 106.9ترم ب يكيأ ايم   اغ معال نن ت ترن   )
  .  غاتا

 بددي  (82.7ي دد ء ترمحم ايددت  ت   اغددي نحدد  )  كوددايت :  عتتام( 79 -75فئتتة الستتن ) -16
بدل مدأ ي د ء تريود ات  تروداي  تربديي  نند ت ند    ب أ تيل نن ت ند   ادل  ربل م أت تن د
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  ايمددد  كيت حددي   يدددت تر حددداتي ت اتييددت  ددديأ ترننددد كيأ  بدددي ربدددل م أددت تن دددد ( 76.7 اغددي )
. لاد منك ى مح اظت  غاتا بي ربل م أت تن د ( 78.7ايم   اغ معال نن ت ترن   ) لالعت
  

 بددي ( 74.6ي دد ء ترمحم ايددت  ت   اغددي نحدد  )كوددايت   : فتتاكير (عتتام  80فئتتة الستتن ) -17
ي دد ء تريودد ات  ترودداي  تربدديي  نندد ت ندد    اغددي  اددل  بدد أ تيددل نندد ت ندد  ربددل م أددت تن ددد 

  ايم  كيت حي   يت تر حاتي ت اتييت  يأ ترنند كيأ ترمد ب يكيأ   بي ربل م أت تن د (73.3)
 لاد منك ى مح اظت  غاتا. بي ربل م أت تن د ( 73.7ايم   اغ معال نن ت ترن   )

تم  لاد وعيا ترم م   تربال حن  تر حاتي ت اتييت رنن ت ترن   ا ا ك  يني تل ت خيى  
 ين تر غيتال ا ا كواي ي  ء ترمحم ايت  نند ت ترند   ربأ رل كخيل لأ ت ط ي ترع ل ر   ال ترك  

تمددد  بدددل مدددأ تي ددديت تريوددد ات  بدددي ربدددل م أدددت تن دددد  (105رااأددد ي ترخمنددديت ت   اغدددي ننددد كه )  
 بددي ربددل م أددت   (6 102ت   اغددي )   رنندد  ناندد   ح اظددي لاددد منددك تت   ا ددا  ترودداي  تربدديي

لاددد منددك ى ترا رددت ت  لاددد ترمنددك ى  نددي أ لاددد منددك ى تركوددنيا ي ع  رددت تددل نندد  م  تن ددد
 ت يايمل .

 ك ددداييتي لددد ل  1997 غددداتا ركعددداتا  مدددأ خدددالل ايتندددت تركيبيددد  ترنددد لل رندددب أ مح اظدددت 
 كل تردد ب ي  ت ندد ث اددل نندد ت ترندد      ك دد يأ نندد ت ي دديت    دد ا ك دد يأ لاددد منددك ى   2018

 :كل ننكنكا م  ي
 بي ربل  (101)1997ل مل ترايتنت ت   اغي ل ل . تيكا   نن ت ترن   ال مح اظت  غاتا  يأ 1

 تن د .  100ربل   ي بتر مأ (103) 2018 ينم   اغي ل ل  م أت تن د
( 50.2) 1997 ركعداتاتر ب ي ادل مح اظدت  غداتا  ديأ لد مل ترايتندت ت   اغدي  معال . تيكا   2

ترد ب ي ادل مح اظدت  معدال(  ت  يال لاد تيكا   50.7) 2018 ل ل رك اييتي   ينم   اغي 
 غاتا رن   كشبل ل مل     را  ى ترع مادت ب ن د  ميبد  ترنشد ط ترك د يي راعديتق ا دال لدأ 

 .ب ن   ل ومت ترا رت ترعيتييت 
( 49.8) 1997ركعدداتا  ترايتنددت ت   اغددي  غدداتا رعدد مل  ت ندد ث اددل مح اظددتمعددال  نخادد ت . 3

نددد   كاددد ق تلددداتا ترددد ب ي  ب ددد ى (  يي دددن  رددد   49.3) 2018لددد ل  رك ددداييتي  ينمددد   اغدددي
 ل ماه ي امت مأ ترمح اظ ي ترم   ي  .
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ت   اغددي   1997 ركعدداتا. ندد ل ي دد ء ت ددل يييدد  تلاددد نندد ت راندد    اددل اأددت مك نددطل ترنددأ 4
 ن      ا م نن ي ك  عت ر  تي  ترعال )ن أ ت ل ييي    بي ربل م أت تن د ( 135.73)

ترميب ي (  ينم  ن ل ي  ء ترواي تاند نند ت راند    راأدت ب د ي ترندأ ردناس ترعد ل ت   اغدي 
 (  .72.96نن كه )

تلادد نند ت راند   ادل اأدت ودغ ي ترندأ ت   ادغ  2018 رك داييتي لد ل . ن ل ي  ء ترمحم ايت 5
 ندد ل بدد ر  تانددد نندد ت راندد   اددل ب دد ي ترنددأ  ت   اددغ  د   بددي ربددل م أددت تن دد( 110.83)
 يددال لاددد تيكادد   نندد ت تردد  اتي    ب ددي  تر ايدد ي اددل اأددت  بددي ربددل م أددت تن ددد   (92.85)

 ب  ي ترنأ   ينم  ب أ معال ترك  يأ ال اأت مك نطل ترنأ ربل تر حاتي ت اتييت مك  ي ت.
( 109.5(  ت   اغددي )34-30اددل اأددت ) 1997.  اددغ تلاددد معددال راأدد ي ترنددأ ترخمندديت رعدد ل 6

 تل كم ل تراأت ت ب ي ال نن ت ب يي  مأ ت ياي ترع مات  رم  ككمكدن  ده  بي ربل م أت تن د  
مح اظت  غداتا  مد  كح يده مدأ ميتبد  ك  ييدت م معد ي ودن ليت  ينمد  شدباي تاندد اأدت راند   

 ن  ب ي  تر اي ي م أت تن د   بي ربل( 76.2ا ب ي ( ت   اغي ) ل ل 80ال ترمح اظت اأت )
  ي    ندديم ركادد  تراأددت  ندد   ترحودد ي ت يكودد اي  مدد  ك عددت مددأ ن ددص اددل ترغدد تء  ترددا تء 

 ت ميت  ترم منت .
( ت   اغدددي 24-20ادددل اأدددت ) 2018ل رك ددداييتي لددد .  ادددغ تلادددد معدددال راأددد ي ترندددأ ترخمنددديت 7

ص ترعمل ال ترمح اظدت بمد  ال مح اظت  غاتا  ن   ك اي اي   بي ربل م أت تن د (111.6)
 لد ل 80ب أ را  مع ي ا ي ب يي ال تنك ط   كا  تراأت تم  تاند اأت ران   كم اي ال اأت )

نكي ددت مدد  كع نيدده كادد  تراأددت مددأ ت تمدد ل اددل  بددي ربددل م أددت تن ددد ( 73.7ادد ب ي ( ت   اغددي )
ت  ر ددد  كدد ايي م ننددد ي يل يدددت خ ودددت رب دد ي ترندددأ  بددد ر  ب دددي  ت مدديت   ترمشددد بل ترودددحي

 ص ال معال نن    ال لم ل ترمح اظت .يين   كن 
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 املبحث الثاني
الخمسية والفجوة النوعية بين الذكور واالناث على اساس الفئات العمرية العريضة   

 
   الفجوة النوعية:

: تراديت   ديأ شديأيأ ا  اد تيق  ديأ ند ليأ مدأ  دنسأ  تحدا  ا  اد تيق  ديأ ا ندد ء  الفجتوةكعندل     
 .(ترمع ل تر  ي ) ترن   تر تحا   ب ر  كعنل مكنع    يأ شيأيأ   تر من ا  تي

 حنددد  ترا نددت ت يكوددد ايت  ت  كم ليدددت رغي دددل اندددي  ت ندددب ت  الفجتتتوة النوعيتتتة تمدد  كعييددد  
 تر  د   ترميبد ي رثحود ء ادل ترعدديتق ا دل تراديق  ديأ تر يمدت ترنندد يت راي د ل مدأ تر يمدت ترنندد يت 

  يا كل تلكم ا ترطيي ت تآلكيت ال تحكن   ح ل ترا    ترن ليت  تل:رانن ء رخ ويت معينت  
 .(1)اثاالن -الفجوة النوعية = الذكور

( ايعندل  رد  لدال   د ا ا د   ن ليدت  ديأ ترد ب ي  ت ند ث ت   ت ت ب ني نكي دت ترحند   )وداي 
أ ترا دد   ترن ليددت تددل رودد رس تردد ب ي   ت ت اددااددل تدد ِع ترخ ودديت  امدد  ت ت ب نددي ترنكي ددت )م   ددت( 

 .(2)أ ترا    ترن ليت تل رو رس ت ن ثاب ني ترنكي ت )ن ر ت( ا
بم  ينكعمل اريل تركب ا   يأ تر ننيأ بم شي ر ي س تركب ا  راند   ت  كمد لل لد ا أ رك يديل 

   يحن    نمت ييمت م شي ت ن ث لاد ييمدت م شدي ترد ب ي  نانه ام  لرترا تيق  يأ تر ننيأ 
( ابامدد  تيكي دددي ييمدددت  1   0ب نددمت ت لددداتا ا  ترنندد  ترمأ يدددت    يكدديت ح ح ودددل تر نددمت  ددديأ )

( ب أ منك ى تركب ا  ا  ترمن  ت   يأ تر ننيأ ميكاع     ت ت ب أ م شي تركب ا  ايدل 1) شي مأترم
( يعنل  ر     ا تخكال   يأ تر ننيأ رو رس تر ب ي  ادل  عد  ترحد  ي يبد أ م شدي 1مأ )

(  تدد ت يعندل اأال ت خدكال   دديأ تر ننديأ رود رس ت ندد ث   يدا تكخدد  1اريدل تركبد ا  الاددد مدأ تردد )
  حث ترطيي ت ت كيت ال تحكن   م شي اريل كب ا  ترن   ت  كم لل:تر 
 

                                                 

تر  دد   ترميبدد ي رثحودد ء  تركعدد  أ     تي  تركخطدديط  ترا نددت ت يكودد ايت  ت  كم ليددت رغي ددل تنددي  )ت نددب ت( (1)
 .18ص  2009  ني ي ي   ت مل ترمكحا   ك  يل إحو ءتي ترن   ت  كم لل ال ترعيتق  ت نم أل

ت  كمد لل )ايتندت كحايايدت تندكن ات تردد  ي ند ي تركعداتا ترعد ل راندب أ  ي د ي  ترند    اتأي  ت حود ءتي ترع مدت (2)
 .8ص  2016  ت ياأ  2015 ترمن بأ
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 قيمة مؤشر اإلناث                              
 مؤشر دليل التكافؤ = تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت     

 قيمة مؤشر الذكور                              

 ُينكخال م شي اريل كب ا  ترن   ت  كم لل إلظ  ي  كميي  ت خدكال  ركح يدق ترمند  ت   ديأ     
 .(1)تر ننيأ  يال ترا     و    ترد نكي ت إي   يت

وتقتتديرات عتتام  1997لتعتتداد بغتتداد محافظتتة اقضتتية  الفجتتوة النوعيتتة بتتين التتذكور واالنتتاث فتتي
2018  

ح ددل ترا دد   ترن ليددت  م شددي اريددل تركبدد ا   دديأ تر نندديأ ( يك دد يأ 18(  ترشددبل) 25مددأ تر ددا ل )
تلكمد ا ح دل ترا د   ترن ليدت  مب ني     يأ تر ب ي  ت ن ث ال مح اظت  غداتا رعد مل ترايتندت  ت  كدل

 ديأ  ترندب نل ترك  يدن ظد تي  يودا ادل ُكند لا تركدل ترم مدت ترم د ييس احدا   وداهِ  م شي تركبد ا   
مدأ تإلند ث م  يندت  اب دي لداا   د ا تردد ُيشديي م شدي تركبد ا  ييمدت تيكاد    اأال   تر حداتي ت اتييدت

ا دد      دد ا1997 ركعدداتا ددمأ كادد  تر حدداتي ت اتييددت ت  شدد اي تر حدداتي ت اتييددت   عدداا تردد ب ي
%( رود رس ترد ب ي  يدا 1.1  ت   ادغ ح دل ترا د   ترن ليدت)ن ليت من تخكال  م شي اريدل تركبد ا 

 ددديأ تر ننددديأ  حنددد  ييمدددت م شدددي اريدددل تركبددد ا   ددديأ تر ننددديأ  بددد أ مندددك ى تركبددد ا  ت  ترمنددد  ت 
لادد  1997 ركعداتا(  ت  رو رس تر ب ي ب ر     ت ت يعنل تنخا     ال نند ت ت ند ث 0.981)

 .منك ى مح اظت  غاتا
  

  

                                                 

موداي   اريدل لمادل حد ل إحود ءتي ترند   ت  كمد لل  ترا نت ت يكو ايت  ت  كم ليت رغي ل اني  ت ندب ت (1)
 . 141-140ن  ق   ص
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 (25الجدول )
 بغدادمحافظة اقضية  لسكان التباين المكاني للفجوة النوعية ومؤشر التكافؤ )نسبة الجنس(

  2018وتقديرات عام  1997لتعداد 

الوحدة 

 االدارية

1997 2018 

 مؤشر التكافؤ % الفجوة النوعية مؤشر التكافؤ % الفجوة النوعية

 0.975 1.3 0.985 0.8 الرصافة

 0.973 1.4 0.998 0.1 االعظمية

 0.975 1.3 1.003 0.2- الصدر

 0.975 1.3 1.006 0.3- الكرخ

 0.968 1.6 1.000 0.0 الكاظمية

 0.952 2.5 1.021 1.0- المحمودية

 0.959 2.1 0.845 8.4 ابي غريب

 0.957 2.2 0.989 0.6 المدائن

 0.967 1.7 0.981 1.1 المحافظة

 ( 9)  (  8 )لاد ماحق    لكم اتر  حث  :ترمواي
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 (18الشكل) 
 لتعداد محافظة بغدادلسكان اقضية لفجوة النوعية ومؤشر التكافؤ ا لحجم  التباين المكاني

1997 
 

 
 (25ترمواي: تر  حث    لكم ا لاد  ا ل )       

ا دددا بددد أ تراددديق  ددديأ تر ننددديأ  حنددد  ييمدددت ترا ددد   ترن ليدددت  2018لددد ل رك ددداييتي تمددد  ادددل 
%( رو رس تر ب ي  يا ب أ منك ى ترمن  ت   يأ تر ننيأ  حن  ييمت م شدي اريدل تركبد ا  1.7)

 ندد ث اددل مح اظددت  غدداتا تردد ب ي تي دد    اريددل لاددد تنخادد   نندد ت ت(  تدد  رودد رس 0.967 اددغ )
 يك يأ رن  مأ خدالل ترم  يندت  ديأ لد مل ترايتندت تأ ح دل ترا د   ترن ليدت   2018 رك اييتي ل ل 

%(  تدد  يددال لاددد تنخادد   نندد ت ت ندد ث   رنندد ت رادد ب ي  تيكادد   ترادد يق 0.6يددا تيكاددن  م دداتي )
(  تدد  م شددي 0.014تركبدد ا  ت   اددغ ترادديق  دديأ لدد مل ترايتنددت )  ين مد   مددن تخددكال  اريددل م شددي

لاددد ح رددت تي   يددت رادد ب ي بكدد اي ادديص ترعمددل ييددل نددا يك   لاددد ت ندد ث ت  مددأ تر ت دد  ك ادديص 
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رمح اظدت  غداتا  تمد  لادد مندك ى تر حداتي ت اتييدت . ترد ح رت تركب ا   يأ تر ننيأترا يق  و    
 دددل ترا ددد   ترن ليدددت  ددديأ تر حددداتي ت اتييدددت    ددديأ لددد مل ا دددا ك ددد يأ ح 2018   1997رعددد مل 

 ترايتنت     يمبأ ك نيم   ترد ينميأ حن  ل مل ترايتنت :
 

 . 1997  لتعدادحجم الفجوة النوعية ومؤشر دليل التكافؤ  :  اوال
 (  بم  ي كل:18(   ترشبل ) 25تر ا ل )  اأ ي     لكم ا لاد لاد  الثكل  ك نيم    
 

%( ت  تنكح   ي  ء ت ل ييي  لاد كا  تراأدت  كاد ق 5.28%   8.4)  يأ االولى:الفئة 
%(  تمددد  م شدددي اريدددل تركبددد ا  ت  ترمنددد  ت   ددديأ 8.4روددد رس ترددد ب ي  ا ددد   ن ليدددت م   دددت  اغدددي )

 ( رو رس تر ب ي تي    .0.845تر ننيأ  ا ا  اغ )
 

%( رل يبأ  مأ كاد  تراأدت اي 2.15%   5.27:  ا ا كيت حي ييمك    يأ ) الفئة اليانية
 مأ تر حاتي ت اتييت .

 
%(  يدا  دمي كاد  تراأدت بدل  1.0-%    2.14 ديأ )  تركل ككديت ح ييمك د  الفئة اليالية :

مدددأ ي ددد ء تريوددد ات  ي ددد ء ترمددداتأأ  ي ددد ء ت لظميدددت  ا ددد   ن ليدددت م   دددت روددد رس ترددد ب ي ت  
%( لاددد تركد ترل    م شددي اريددل تركبد ا  ت  ترمندد  ت   دديأ 0.1%(  )0.6%(  )0.8 ) اغدي ييم دد

( لاد ترك ترل ت  كدال كاد  ترنند  لادد كاد ق رود رس  0.998  0.989   0.985تر ننيأ  اغ )
%( 0تردد ب ي تي دد     تمدد  ي دد ء ترب ظميددت  ا ددا ندد ل ا دد   ن ليددت مكع ارددت  دديأ تر نندديأ   يمددت )

(  تددد ت يعندددل تأ 1يأ تر ننددديأ ادددل تر  ددد ء  حنددد  م شدددي اريدددل تركبددد ا  )  ادددغ ح دددل ترمنددد  ت   ددد
ي دد ء ترب ظميددت حوددل لاددد منددك ى كبدد ا  مكندد  ي  دديأ تر نندديأ   تمدد  ي دد ء ترودداي  ي دد ء 
تربددديي   ي ددد ء ترمحم ايدددت ا دددا  ددد ءي  ا ددد   ن ليدددت نددد ر ت روددد رس ت نددد ث ت   ادددغ ح دددل ترا ددد   

رل   تدد ت يددال لاددد كادد ق ت ندد ث لاددد تردد ب ي %( لاددد تركدد ت1 -%  0.3-%  0.2-ترن ليددت )
( لاددد تركدد ترل 1.021   1.006   1.003اددل ت ي دديت تلددالع   يددا  اددغ م شددي اريددل تركبدد ا  )
  ت  اريل تخي لاد كا ق ت ن ث ال كا  ت ي يت .
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 (19)  لشكلا

لتقديرات لسكان اقضية محافظة بغداد لفجوة النوعية ومؤشر التكافؤ ا لحجم التباين المكاني
 2018م عا

 

 
 ( 25ترمواي: تر  حث    لكم ا لاد  ا ل )
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  2018 لتقديرات عام حجم الفجوة النوعية ومؤشر دليل التكافؤ : يانيًا 
 (  بم  ي كل:19(   ترشبل ) 25تر ا ل )  اأ ي      لكم ا لاد لاد  الثكل  ك نيم   

%(  يدددا  دددمي بدددل مدددأ ي ددد ء 2.1%   5 2:  يدددا كيت حدددي ييمك ددد   ددديأ ) الفئتتتة االولتتتى
ترمحم ايدددت  ي دددد ء ترمددداتأأ  ي دددد ء ت دددل يييدددد   ا دددد   ن ليدددت  م   ددددت  روددد رس تردددد ب ي  اغددددي 

% ( لاد ترك ترل تم  ح دل ترمند  ت   ديأ تر ننديأ ادل كاد  ت ي ديت %2.10  %2.20  2.50)
( لاددد تركدد ترل تي دد    اريددل تخددي  0.959   0.957  0.952 حندد  م شددي اريددل تركبدد ا   اددغ )
 لاد كا ق تر ب ي لاد ت ن ث .

%( ت  ردل ي دن كحدي تد ت ترح دل  1.70%   2.09:  يا كيت حي ييمك    ديأ ) الفئة اليانية
 اي مأ تر حاتي ت اتييت .

%(  يدددا  دددمي بددل مدددأ ي ددد ء 1.3%    1.6يددا كيت حدددي  ييمك ددد   دديأ )الفئتتتة الياليتتتة : 
ء ت لظميددت   تي دديت )تريودد ات  ترودداي   تربدديي  ددناس ترنندد ت(  ا دد   ن ليددت ترب ظميددت   ي دد 

%(   تمددد  م شدددي 1.3%  1.3%  1.3%   1.4%   1.6م   دددت روددد رس ترددد ب ي   ح دددل  ادددغ )
( لاددد تركدد ترل تي دد    تدد  0.975  0.975  0.975   0.973  0.968اريددل تركبدد ا  ا ددا  اددغ )

 .ت   إلن ث ق ال ح ل تر ب ي م  ينم شي لاد تركا
 مدددأ خدددالل تركحايدددل تلدددالع ن دددا تأ تنددد   ك ددد يأ  ددديأ تر حددداتي  ادددل ح دددل ترا ددد   ترن ليدددت 
 م شددي اريددل تركبدد ا  ت  تأ مددأ تر ت ددس كادد ق ترا دد   ترن ليددت رودد رس تردد ب ي اددل بددل تر حدداتي 
ت اتييددت لاددد حندد   ح ددل ت ندد ث  بمدد  تدد  ترحدد ل اددل اريددل م شددي تركبدد ا  ت  كادد ق تدد  ت خددي 

بدددل تر حددداتي ت اتييدددت  لدددال   ددد ا كبددد ا   ددديأ تر ننددديأ ادددل مح اظدددت  غددداتا روددد رس ترددد ب ي ادددل 
 .2018رك اييتي ل ل 

حجم الفجوة النوعية  ومؤشر دليل التكافؤ حسب فئات السن العريضة فتي محافظتة 
  2018وتقديرات عام  1997بغداد لتعداد 

 ديأ ترد ب ي  ت ند ث  يك  يأ ح ل ترا    ترن ليدت  م شدي اريدل تركبد ا   ديأ تر ننديأ مب نيد   
 احدا   وداه م شدي تركبد ا  تلكم ا ح دل ترا د   ترن ليدت   ال مح اظت  غاتا رع مل ترايتنت ت  كل

 يأ تر حاتي ت اتييت حن  اأ ي   ترنب نل ترك  ين ظ تي  يوا ال ُكن لا تركل ترم مت ترم شيتي
(  اأدددت  مك نددددطل  لددد ل ) ت طاددد ل  ترودددغ ي  14ترندددأ ترعيي دددت اي  اأدددت ودددغ ي ترندددأ تيددددل  
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ل ل ا ب ي ت  يمبنن  مدأ ايتندت تد ع ترا د    65ل ل  ) ترش    (  اأت ب  ي ترنأ  64 -15ترنأ
 : ي كل ترن ليت  اريل م شي تركب ا  حن  ل مل ترايتنت  بم 

 .1997 لتعداد التباين المكاني للفجوة النوعية ومؤشر التكافؤ حسب فئات السن العريضة -1
( يك ددد يأ ح دددل ترا ددد   ترن ليدددت  م شدددي اريدددل تركبددد ا   ددديأ 20)  ترشدددبل( 26مدددأ تر دددا ل )

 لاددد(  يمبددأ ك ندديم   1997) ركعدداتاتر نندديأ مب نيدد     دديأ تردد ب ي  ت ندد ث اددل مح اظددت  غدداتا 
 :ي كلم  منك ي ي حن  تراأ ي ترعمييت  تل ب ت ال 

 (عام  15اقل من فئة صغار السن ): اواًل  
  لاد ح ل راا    ترن ليت ترم   ت رو رس تر ب ي راأت ودغ ي ترندأ ت    ء ي  ء ترماتأأ 

%(  يا ب أ منك ى تركب ا  ت  ترمن  ت   يأ تر ننيأ  حند  ييمدت م شدي اريدل 2.1  يمت يايت  )
(  ت  رو رس تر ب ي   تمد  تيدل ح دل راا د   ترن ليدت ترم   دت  ديأ 0.959تركب ا   يأ  تر ننيأ )

ترودددداي   ت ددددل يييدددد   رودددد رس تردددد ب ي بدددد ر     نندددد ت  اغددددي  تر نندددديأ اكم اددددي اددددل ي دددد ءي
( ربددال تر  دد ءيأ  تدد ت يعنددل تيكادد   0.977) %(   م شددي اريددل تركبدد ا   دديأ تر نندديأ  اددغ1.1)

تي ت اتييدت  ديأ ت ي ديت نن ت تر ب ي م  ينت   إلن ث  مأ اأت وغ ي ترندأ     د ء   يدت تر حدا
 .تلالع
  عام (  64-15فئة متوسطي السن ): يانيًا 

ت   د ء ي د ء ت دل يييد   د لاد ييمدت رح ددل ترا د   ترن ليدت ترم   دت راأدت مك ندطل ترنددأ   
%(  يدا بد أ مندك ى ترمند  ت   ديأ 11.8 ب أ ترايق   يأ تر ننيأ رو رس تر ب ي  نند ت  اغدي )

(  تدد  رود رس تردد ب ي تي دد      يعنددل 0.799تر ننديأ  حندد  ييمددت م شدي اريددل تركبدد ا  يدا  اددغ )
ا  دد   اددل نندد ت ت ندد ث اددل تر  دد ء   تمدد  تانددد ييمددت ندد اي  حندد  ترا دد   ترن ليددت ترندد ر ت تنخ

%(  تدد ت 4.9-رودد رس ت ندد ث راأددت مك نددطل ترنددأ ا ددل اددل ي دد ء ترمحم ايددت ت   اددغ نندد ك   )
(  تدد  رودد رس ت ندد ث 1.11يشدديي ترددد كادد ق ت ندد ث لاددد تردد ب ي   يددا  اددغ م شددي اريددل تركبدد ا  )

كددد اي اددديص ترعمدددل ر دددأ خ وددت  مددد  يكعادددق   ر يتلدددت   عدددا كدددي   عددد  ترددد ب ي  تي دد   ممددد  يعندددل
  تمددد   ددد يل تر حددداتي  تا دددل  مددد اي كددد اي اخدددل را  ددد ء را حدددث لدددأ تلمددد ل ادددل ميبددد  ترمايندددت

 ت اتييت اكيت حي  يأ تر   ءيأ تلالع .
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 فاكير( عام 65يًا فئة كبار السن )يال
 ت رود رس ت ند ث راأدت ب دد ي ترا د   ترن ليدت ترندد رت   د ء ي د ء تروداي  د ب ي ييمددت  حند  

%(  كعددا ت انددد مددأ ترن حيددت تر يميددت  دديأ تر دديل ترندد ر ت   يددا بدد أ 16.1-ت   اغددي نندد ك   )ترنددأ 
( 1.388مندددك ى تركبددد ا  ت  ترمنددد  ت   ددديأ تر ننددديأ  حنددد  ييمدددت م شدددي اريدددل تركبددد ا  ت   ادددغ )

ندأ   د   ترن ليدت ترند ر ت رود رس ت ند ث راأدت ب د ي تررو رس ت ن ث تي      تم  تيل ييمت رح ل ترا
%(  كعدا تر يمدت ت لادد  ديأ تر ديل 10.0-)  اغدي  ييمدت  ترا د   ن اي ال ي  ء ت دل يييد  ت 

ترن ر ت راا    ترن ليت  تد  يعندل كاد ق ت ند ث لادد ترد ب ي  يدا بد أ مندك ى تركبد ا  ت  ترمند  ت  
( رودد رس ت ندد ث تي دد    تدد  يددال 1.233 ا  ت   اددغ ) دديأ تر نندديأ  حندد  ييمددت م شددي اريددل تركبدد

اتييدت اب ندي  ديأ   تمد    يدت تر حداتي ت راأت ب د ي ترندأ ادل ي د ء ت دل يييد لاد كا ق ت ن ث 
 .تر يمكيأ تلالع

 (26جدول )
لسكان  فئات السن العريضة لالتباين المكاني للفجوة النوعية ومؤشر التكافؤ )نسبة الجنس( 

 1997 لتعداداقضية محافظة بغداد 

 الفئة 
 فاكير عام65 64-15 عام  15اقل من 

الفجوة 
 النوعية

مؤشر 
 التكافؤ

الفجوة 
 النوعية

مؤشر 
 التكافؤ

الفجوة 
 النوعية

 مؤشر التكافؤ

 1.300 12.9- 0.986 0.8 0.967 1.7 الرصافة
 1.386 15.9- 1.004 0.2- 0.961 2.0 االعظمية
 1.388 16.1- 1.030 1.3- 0.977 1.1 الصدر
 1.299 12.8- 1.019 0.9- 0.966 1.7 الكرخ

 1.271 11.8- 1.036 1.7- 0.963 1.9 الكاظمية
 1.28 12.1- 1.11 4.9- 0.968 1.6 المحمودية
 1.233 10- 0.799 11.8 0.977 1.1 ابي غريب
 1.248 10.9- 1.047 1.8- 0.959 2.1 المدائن

 (8تر  حث    لكم ا لاد ماحق ) :ترمواي
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(20الشكل )  

في  فئات السن العريضةلالتباين المكاني للفجوة النوعية ومؤشر التكافؤ )نسبة الجنس( 
 1997 لتعدادلسكان اقضية محافظة بغداد 

 
 ( 26تر  حث    لكم ا لاد  ا ل ): ترمواي 
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عتام لتقتديرات  التباين المكاني للفجوة النوعية ومؤشر التكافؤ حسب فئات السن العريضتة  -2
2018 

( يك ددد يأ ح دددل ترا ددد   ترن ليدددت  م شدددي اريدددل تركبددد ا   ددديأ 21) (  ترشدددبل27مدددأ تر دددا ل )
 لادد(  يمبدأ ك نديم   2018) رك داييتيتر ننيأ مب ني     يأ تر ب ي  ت ن ث ادل مح اظدت  غداتا 

 :ي كلحن  تراأ ي ترعمييت  تل بم   منك ي ي ت ال 

 ( عام  15اقل اواًل فئة صغار السن )
ت    ء ي  ء ترمحم ايدت   د لاد ح دل راا د   ترن ليدت ترم   دت رود رس ترد ب ي راأدت ودغ ي 

%(  يا ب أ منك ى تركب ا  ت  ترمن  ت   يأ تر ننيأ  حن  ييمدت م شدي 4.8ترنأ   يمت يايت  )
(  تدد  رودد رس ترد ب ي تي دد     تمدد  تيدل ح ددل راا دد   ترن ليددت 0.909أ  تر ننديأ )اريدل تركبدد ا   ددي

ترم   ت   يأ تر ننيأ اب ني ال بل مأ ي  ء تريو ات   ي  ء ترواي  ي  ء تربيي  رو رس 
  م شدددي اريدددل تركبددد ا   ددديأ  %(   ركنددد  ي3.1%  3.1%  3.1اغدددي )ترددد ب ي بددد ر     ننددد ت  

( ربددل ي دد ء   ركندد  ي تي دد     تدد ت يعنددل تيكادد   نندد ت 0.941  0.941  0.941) تر نندديأ  اددغ
 .حاتي ت اتييت  يأ ت ي يت تلالعتر ب ي م  ينت   إلن ث  مأ اأت وغ ي ترنأ      ء   يت تر  

  عام(  64-15يانيًا فئة متوسطي السن )
راأددت ت   د ء ي دد ء ترمحم ايدت   دد لاد ييمدت رح ددل ترا دد   ترن ليدت ترندد ر ت  رود رس ت ندد ث  

%(  يا ب أ منك ى ترمن  ت   يأ 0.7-مك نطل ترنأ   ب أ ترايق   يأ تر ننيأ  نن ت  اغي )
(  تدد  رودد رس ت ندد ث تي دد      يعنددل 1.017تر ننديأ  حندد  ييمددت م شددي اريددل تركبدد ا  يددا  اددغ )

تنخا  ددد   ادددل ننددد ت ترددد ب ي ادددل تر  ددد ء   تمددد  تيدددل ييمدددت نددد اي  حنددد  ترا ددد   ترن ليدددت ترنددد ر ت 
س ت ندد ث راأددت مك نددطل ترنددأ ا ددل اددل بددل مددأ ي دد ء تريودد ات  ي دد ء ترودداي  ي دد ء رودد ر

%(   ركند  ي ربدل ي د ء   تد ت يشديي تردد كاد ق 0.4-%  0.4-% 0.4-تربيي ت   ادغ نند ك   )
(   ركن  ي ربدل ي د ء 1.011 1.011 1.011ت ن ث لاد تر ب ي  يا  اغ م شي اريل تركب ا  )

 يل تر حاتي ت اتييت اكيت حي  يأ ت ي يت تلالع . ت  رو رس ت ن ث   تم    
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 (27جدول )
حسب فئات السن العريضة بالتباين المكاني للفجوة النوعية ومؤشر التكافؤ )نسبة الجنس( 

 2018 لتقديرات عاملسكان اقضية محافظة بغداد 

 الفئة العمرية
 فاكير عام 65 64-15 عام  15اقل من 

الفجوة 
 النوعية

مؤشر 
 التكافؤ

الفجوة 
 النوعية

مؤشر 
 التكافؤ

الفجوة 
 النوعية

مؤشر 
 التكافؤ

 1.159 6.7- 1.011 0.4- 0.941 3.1 الرصافة
 1.157 6.6- 1.011 0.5- 0.937 3.3 االعظمية
 1.159 6.7- 1.011 0.4- 0.941 3.1 الصدر
 1.159 6.7- 1.011 0.4- 0.941 3.1 الكرخ

 1.154 6.5- 1.012 0.5- 0.931 3.6 الكاظمية
 1.136 5.9- 1.017 0.7- 0.909 4.8 المحمودية
 1.144 6.2- 1.015 0.6- 0.918 4.3 ابي غريب
 1.142 6.1- 1.015 0.6- 0.915 4.5 المدائن

 (9تر  حث    لكم ا لاد ماحق ) :ترمواي
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 (21الشكل )

حسب فئات السن العريضة بالتباين المكاني للفجوة النوعية ومؤشر التكافؤ )نسبة الجنس( 
 2018 لتقديرات عاملسكان اقضية محافظة بغداد 

 

  ( 27تر  حث    لكم ا لاد  ا ل ): ترمواي     
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 فاكثر مؤشر التكافؤ 65

 فاكثر الفجوة النوعية 65

 مؤشر التكافؤ 15-64
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 ..... 2018وتقديرات عام  1997التركيب النوعي لسكان  لمحافظة بغداد لتعداد الفصل الثالث : 
 

 
155 

 فاكير (  عام 65ياليًا فئة كبار السن )
ت    ء بل مأ  ي  ء تريو ات  ي  ء تروداي  ي د ء تربديي  د ب ي  ح دل راا د   ترن ليدت 

-%   6.7-ب دد ي ترنددأ  بدد أ ترادديق  دديأ تر نندديأ  نندد ت  اغددي ) ترندد ر ت رودد رس ت ندد ث  راأددت
%(    ركندد  ي ربددل ي دد ء  يددا بدد أ منددك ى ترمندد  ت   دديأ تر نندديأ  حندد  ييمددت 6.7-%  6.7

(    ركنددد  ي تي ددد   ربدددل ي ددد ء  تددد   1.159   1.159   1.159م شدددي اريدددل تركبددد ا  يدددا  ادددغ )
رددد ب ي ادددل ت ي ددديت تلدددالع   تمددد  تيدددل ييمدددت روددد رس ت نددد ث تي ددد      يعندددل تنخا  ددد   ادددل ننددد ت ت

ن اي  حن  ترا    ترن ليت ترن ر ت رو رس ت ن ث راأت ب  ي ترنأ ا ل ال ي  ء ترمحم ايت ت  
%(   تدد ت يشدديي ترددد كادد ق ت ندد ث لاددد تردد ب ي  يددا  اددغ م شددي اريددل تركبدد ا  5.9- اددغ نندد ك  )

 ت اتييت اكيت حي  يأ ت ي يت تلالع .(  ت  رو رس ت ن ث تي      تم    يل تر حاتي 1.136)

ألقضتتية التبتتاين المكتتاني للفجتتوة النوعيتتة ومؤشتتر التكتتافؤ حستتب فئتتات الستتن الخمستتية  -3
 .1997 لتعداد محافظة بغداد

كل تلكم ا ح ل ترا د   ترن ليدت اي نند ت ترد ب ي تردد ت ند ث  بم شدي ريودا ظد تي  ترك  يدن 
مح اظت  غاتا بم  تأ م شي اريل تركبد ا  تد  ك بيدا ت ري يترنب نل حن  اأ ي ترنأ ترخمنيت 

( يمبدأ كانديي تد ت ترك  يدن   يد أ 22(  ترشدبل )28رح ل ترا د   ترن ليدت    مدأ خدالل تر دا ل )
 :ي كلح ل ترا     يأ تر ب ي  ت ن ث حن  تراأ ي ترخمنيت را حاتي ت اتييت  بم  

 ( 4-عاماقل من الفئة العمرية ) ء ي  ء تربيي   لاد ييمت راا    ترن ليت ترم   دت  : عام  
%(   م شددددي اريددددل تركبدددد ا  اي ترمندددد  ت   دددديأ تر نندددديأ  اغددددي 2.1رودددد رس تردددد ب ي  نندددد ت )

  يل ح ل راا    ترن ليت   ت ل ييي (  ت  رو رس تر ب ي تي       ينم    ء ي  ء 0.960)
(  تدددد  0.999تركبدددد ا   اددددغ ) %( رودددد رس تردددد ب ي   م شددددي اريددددل0.1 دددديأ تر نندددديأ  نندددد ت )

رودد رس تردد ب ي تي دد     ت ت  ب نددي كادد  تراأددت ترعمييددت رودد رس تردد ب ي اددل بددل تي دديت مح اظددت 
 غاتا مم  يعنل تنخا   ال نن ت ت ن ث  تيكا   ادل نند ت ترد ب ي تمد    يدت ت ي ديت اب ندي 

  يأ تر   ءيأ تلالع .
 

 ( 9-5الفئتتة العمريتتة )دد ب ي ييمددت راا دد   ترن ليددت ترم   ددت : كودداي ي دد ء ترب ظميددت  عتتام 
%(   بددد أ مندددك ى تركبددد ا  ت  ترمنددد  ت   ددديأ تر ننددديأ 2.3روددد رس ترددد ب ي    ننددد ت  اغدددي )
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(  ت  رو رس ترد ب ي بد ر    تمد  0.955 حن  ييمت م شي اريل تركب ا   يأ تر ننيأ  اغ )
%(   م شي اريل  0.9تيل ح ل راا    ترن ليت ترم   ت اكم اي     ء ترواي  نن ت  اغي )

( رودد رس تردد ب ي تي دد      تدد ت يعنددل تأ تراأددت ترعمييددت كميددل رودد رس تردد ب ي 0.983تركبدد ا  )
 ال بل تي يت مح اظت  غاتا تم    يت ت ي يت اب ني  يأ تر   ءيأ تلالع .

 
 ( 14-10الفئة العمرية  )ي د ء ت لظميدت  د لاد ييمدت راا د   ترن ليدت ترم   دت  ء: ك    عام

( 0.951%(   م شددددي اريددددل تركبدددد ا   دددديأ تر نندددديأ  اددددغ ) 2.5رودددد رس تردددد ب ي  ح ددددل  اددددغ )
رو رس تر ب ي تي      ينم     ء ي  ء ترواي  ي  ء ت ل ييي    يل ح ل راا د   ترن ليدت 

ل    م شدي اريددل تركبد ا   دديأ %( لادد تركدد تر1.5%(   )1.5ترم   دت رودد رس ترد ب ي  نندد ت)
( لاد ترك ترل   يعنل  ر  تأ ت ع تراأت ترعمييت كيكان اي   0.970(  )0.971تر ننيأ  اغ )

نن ت تر ب ي لاد ت ن ث ال بل تي يت  ترمح اظدت تمد    يدت ت ي ديت اب ندي  ديأ تر  د ءيأ 
 تلالع .

 

 ( 19-15الفئة العمرية )مت راا د   ترن ليدت ترم   دت  :   ء ي  ء ت ل ييي     لاد يي عام
( 0.922%(   م شي راكب ا  اي ترمن  ت   يأ تر ننيأ  اغي)4رو رس تر ب ي  نن ت  اغي )

 تدد  روددد رس تردد ب ي تي ددد       ينمدد   ددد ء ي دد ء ت لظميدددت    يددل ح دددل راا دد   ترن ليدددت  ددديأ 
رودد رس  (  تدد 0.989%( رودد رس تردد ب ي    م شددي اريددل تركبدد ا   اددغ )0.6تر نندديأ  نندد ت )

تر ب ي تي      ننكنكا  تأ كا  تراأت ترعمييدت رود رس ترد ب ي ادل بدل تي ديت مح اظدت  غداتا 
ممدد  يعنددل تيكادد   نندد ت تردد ب ي لددأ نندد ت تإلندد ث  تمدد    يددت ت ي دديت اب نددي  دديأ تر  دد ءيأ 

 تلالع.
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 (28الجدول ) 
 1997 لتعداد ألقضية محافظة بغداد حسب فئات السن الخمسيةبافؤ )نسبة الجنس في الفئة العمرية( التباين المكاني للفجوة النوعية ومؤشر التك

 الفئة 

  

 المدائن المحمودية ابي غريب الكاظمية الكرخ الصدر االعظمية الرصافة

الفجوة 

 النوعية

مؤشر 

 التكافؤ

الفجوة 

 النوعية

مؤشر 

 التكافؤ

الفجوة 

 النوعية

مؤشر 

 التكافؤ

الفجوة 

 النوعية

مؤشر 

 التكافؤ

الفجوة 

 النوعية

مؤشر 

 التكافؤ

الفجوة 

 النوعية

مؤشر 

 التكافؤ

الفجوة 

 النوعية

مؤشر 

 التكافؤ

الفجوة 

 النوعية

مؤشر 

 التكافؤ

 0.967 1.7 0.981 1.0 0.999 0.1 0.975 1.3 0.960 2.1 0.978 1.1 0.970 1.5 0.983 0.9 4-عام اقل 

5-9 2.1 0.958 2.0 0.961 0.9 0.983 1.6 0.969 2.3 0.955 1.8 0.964 1.8 0.965 2.2 0.957 

10-14 2.1 0.959 2.5 0.951 1.5 0.971 1.6 0.969 2.0 0.960 1.5 0.970 2.1 0.959 2.4 0.953 

15 - 19 2.7 0.947 0.6 0.989 1.0 0.981 0.8 0.983 1.5 0.970 4.0 0.922 1.4 0.973 2.3 0.954 

20 - 24 0.8 0.985 -0.1 1.003 -0.6 1.012 -0.6 1.012 -1.6 1.032 22.4 0.635 -0.1 1.001 3.5 0.932 

25 - 29 0.5 0.991 -1.2 1.025 0.8 0.984 -2.1 1.043 -0.6 1.013 27.6 0.567 -0.8 1.015 3.2 0.938 

30 - 34 1.0 0.980 -0.5 1.009 2.3 0.955 -3.5 1.072 -0.6 1.012 17.1 0.708 -5.8 1.123 -3.8 1.079 

35 - 39 -0.9 1.019 -1.7 1.035 -2.5 1.051 -4.1 1.086 0.0 1.001 11.8 0.789 -12.4 1.284 -15.4 1.365 

40 - 44 -0.2 1.005 -1.2 1.023 -1.5 1.031 -2.2 1.045 -0.5 1.010 9.8 0.822 -3.1 1.064 -6.0 1.127 

45 - 49 -1.1 1.021 -1.7 1.035 -7.0 1.151 0.3 0.994 -2.7 1.057 4.8 0.909 -11.1 1.249 -3.2 1.067 

50 - 54 4.6 0.913 2.2 0.956 3.0 0.943 5.2 0.901 1.3 0.974 14.3 0.750 -1.1 1.022 6.6 0.877 

55 - 59 3.9 0.925 2.7 0.947 2.6 0.950 2.5 0.951 -3.7 1.076 10.4 0.811 -2.5 1.052 5.8 0.890 

60 - 64 -3.6 1.074 -0.9 1.019 -10.8 1.243 -5.1 1.107 -9.7 1.215 -3.9 1.082 -13.8 1.319 -10.7 1.239 

65 - 69 -6.7 1.143 -6.8 1.147 -11.0 1.247 -6.5 1.139 -8.3 1.182 -5.0 1.105 -10.4 1.232 -7.4 1.160 

70 - 74 -14.3 1.335 -18.2 1.445 -17.9 1.435 -13.0 1.299 -15.8 1.377 -19.9 1.497 -18.5 1.454 -12.5 1.286 

75 - 79 -13.5 1.312 -18.7 1.460 -16.5 1.396 -15.1 1.355 -12.0 1.274 -6.6 1.141 -8.9 1.196 -9.7 1.216 

 1.329 14.1- 1.238 10.6- 1.189 8.6- 1.251 11.1- 1.404 16.8- 1.473 19.1- 1.492 19.7- 1.411 17.1- فاكثر 80

 0.989 0.6 1.021 1.0- 0.845 8.4 1.000 0.0 1.006 0.3- 1.003 0.2- 0.998 0.1 0.985 0.8 المجموع

 (8تر  حث    لكم ا لاد ماحق ) :ترمواي 



 ..... 2018وتقديرات عام  1997التركيب النوعي لسكان  لمحافظة بغداد لتعداد الفصل الثالث : 
 

 158 

 (22الشكل ) 
 1997 لتعداد ألقضية محافظة بغداد حسب فئات السن الخمسيةبالتباين المكاني للفجوة النوعية ومؤشر التكافؤ )نسبة الجنس في الفئة العمرية( 

 
 (28ترمواي: تر  حث تلكم ات  لاد تر ا ل )
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 ( 24-20الفئة العمرية )كواي ي  ء ت ل ييي    ب ي ييمت راا    ترن ليت ترم   ت  عام :
تر ننددديأ %(   بددد أ مندددك ى تركبددد ا  ت  ترمنددد  ت   ددديأ 22.4روددد رس ترددد ب ي  ننددد ت  اغدددي )

(  ت  رو رس ترد ب ي بد ر    تمد  0.635 حن  ييمت م شي اريل تركب ا   يأ تر ننيأ  اغ )
تاندددد ح دددل  راا دددد   ترن ليدددت  ترنددد ر ت رودددد رس  ت نددد ث  اكم ادددي     دددد ء ترب ظميدددت   نندددد ت  

( رو رس ت ن ث تي    تم    يدت ت ي ديت 1.032%(   م شي اريل تركب ا   اغ ) 1.6- اغي)
 يأ تر   ءيأ تلالع .اب ني  

 ( 29-25الفئة العمرية )ي  ء ت ل ييي   د لظل ييمدت راا د   ترن ليدت ترم   دت  ء: ك    عام
(   0567%(   م شدددي اريدددل تركبددد ا   ددديأ تر ننددديأ  ادددغ )27.6روددد رس ترددد ب ي  ح دددل  ادددغ )

 %(2.1- ينمد    دد ء ي دد ء تربدديي   يددل ح ددل راا د   ترن ليددت ترندد ر ت رودد رس ت ندد ث  نندد ت )
( رودد رس ت ندد ث تي دد   تمدد    يددت ت ي دديت 1.043  م شددي اريددل تركبدد ا   دديأ تر نندديأ  اددغ )

 اب ني  يأ تر   ءيأ تلالع .
 ( 34-30الفئة العمرية )كواي ي  ء ت ل ييي    ب ي ييمت راا    ترن ليت ترم   ت :  عام

أ تر ننددديأ %(   بددد أ مندددك ى تركبددد ا  ت  ترمنددد  ت   دددي17.1روددد رس ترددد ب ي   ننددد ت  اغدددي )
(  تد  رود رس ترد ب ي   تمد  تيدل 0.708 حن  ييمدت م شدي اريدل تركبد ا   ديأ تر ننديأ  ادغ )

-ح ل راا    ترن ليت ترن ر ت  رو رس ت ن ث ند اي    د ء ترمحم ايدت  نند ت  ادغ ح م د  )
( رودد رس ت ندد ث   تمدد   دد يل تر حدداتي ت اتييددت 1.123%(   م شددي اريددل تركبدد ا   اددغ )5.8

 كيت حي نن     يأ تر يمكيأ تلالع .ب ني يا 
 ( 39-35الفئة العمرية )تحكل ي  ء ت ل ييي  ترميك ت ت  رد  ح ل ترا    ترن ليت  : عام

%(  يدددا بددد أ مندددك ى تركبددد ا  ت  ترمنددد  ت   ددديأ 11.8ترم   دددت روددد رس ترددد ب ي  ادددغ ننددد كه )
 ب ي تي د    تمدد  ( رود رس تردد0.789تر ننديأ  حندد  م شدي اريددل تركبد ا   دديأ تر ننديأ  اددغ )

تب دي ميك دت منخا دت راا د   ترن ليدت ترند ر ت رودد رس ت ند ث ا دا ب ندي ككم دل    د ء ترمدداتأأ 
( رودد ح ت ندد ث تي دد     1.365) غ%(   م شددي ردداريل تركبدد ا   ادد15.4- ح ددل  اددغ ييمكدده  )

  ادغ  %(0تم  ي  ء ترب ظميت ا ا تحكل ا    ن ليت مكع ارت  يأ تر ننيأ ركا  تراأدت   يمدت )
(  تدد  يعنددل حودد ل كبدد ا   دديأ تردد ب ي 1ح ددل ترمندد  ت   دديأ تر نندديأ  حندد  اريددل تركبدد ا  )

  ت ن ث. 
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 ( 44-40الفئتتتة العمريتتتة )كوددداي ي ددد ء ت دددل يييددد   ددد لاد ييمدددت راا ددد   ترن ليدددت :  عتتتام
( 0.822%( رو رس تر ب ي   م شي اريل تركب ا   يأ تر ننيأ  اغ )9.8ترم   ت  ح ل  اغ )

ترددد ب ي   تمددد  تلادددد ح دددل مدددنخا  راا ددد   ترن ليدددت ترنددد ر ت اكم ادددي    ددد ء ترمددداتأأ روددد رس 
( 1.127%( روددد رس ت نددد ث   م شدددي اريدددل تركبددد ا   ددديأ تر ننددديأ  ادددغ )6- ننددد ت  اغدددي  )

 رو رس ت ن ث تي     تم    يل تر حاتي اب ني  يأ كا  ترنن كيأ تلالع .
 ( 49-45الفئة العمرية  )ييي    لاد ييمت راا د   ترن ليدت ترم   دت    ء ي  ء ت ل : عام

( رودددد رس 0.909%(   م شددددي اريدددل تركبدددد ا   ددديأ تر نندددديأ  ادددغ )4.8روددد رس تردددد ب ي  ادددغ )
تر ب ي   تم  تب ي ييمت منخا ت راا    ترن ليدت ترند ر ت ا دا ند اي    د ء ترمحم ايدت   يمدت 

( 1.249 نندديأ  اددغ )%( رودد رس ت ندد ث   م شددي اريددل تركبدد ا   دديأ تر11.1- اددغ ح م دد  )
 رو رس ت ن ث ب ر    تم    يل ت ي يت اب ني  يأ تر   ءيأ تلالع .

 ( 54-50الفئة العمرية )كواي ي  ء ت ل ييي    ب ي ييمت راا    ترن ليت ترم   ت  : عام
( رو رس 0.750%(  م شي اريل تركب ا   يأ تر ننيأ  اغ )14.3رو رس تر ب ي  ح ل  اغ )

اند  ييمت راا    ترن ليت ترن ر ت رو رس ت ن ث تحكا   ي  ء ترمحم ايت  ح ل تر ب ي   تم  ت
( رو رس ت ن ث ب ر    تم  1.022%(    م شي اريل تركب ا   يأ تر ننيأ  اغ )1.1- اغ )

   يل ت ي يت اب ني  يأ تر   ءيأ تلالع .
 ( 59-55الفئة العمرية  )ترم   دت ترن ليدت   راا د ييمت   لاد ت ل ييي  ي  ء :   ء عام  

 اغدددي  تر ننددديأ  ددديأ ترمنددد  ت  اي راكبددد ا    م شدددي%( 10.4) اغدددي  ننددد ت ترددد ب ي روددد رس
 راا دد   ح ددل مددنخا   دد ب ي  ترب ظميددت ي دد ء  دد ء  ينمدد    تردد ب ي رودد رس  تدد ( 0.811)

  اددغ تركبدد ا  اريددل   م شددي  ت ندد ث رودد رس%( 3.7-)  نندد ت تر نندديأ  دديأ ترن ليددت ترندد ر ت
 . تلالع تر   ءيأ  يأ اب ني ت ي يت   يت تم    تي   ت ن ث رو رس  ت ( 1.076)

 راا دد   ييمددت منخا ددت  دد لاد ت لظميددت ي دد ء ا ددا  دد ء : عتتام (64-60)العمريتتة  الفئتتة 
 ترمندد  ت  ت  تركبدد ا  منددك ى  بدد أ%(  0.9-)  اغددي  نندد ت  ت ندد ث رودد رس ترندد ر ت ترن ليددت

 ت ندد ث رودد رس  تدد ( 1.019) تر نندديأ  دديأ تركبدد ا  اريددل م شددي ييمددت  حندد  تر نندديأ  دديأ
  اغدي  نند ت    د ء ترمحم ايدت ند اي ترند ر ت ترن ليدت راا    ح ل منخا  تيل تم    ب ر 

 تراأت تأ يعنل  ت ت   تي     ت ن ث رو رس( 1.319) اغ  تركب ا  اريل   م شي%(  13.8-)
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  دديأ اب نددي ت ي دديت   يددت تمدد   غدداتا مح اظددت تي دديت بددل اددل ت ندد ث رودد رس كميددل ترعمييددت
 . تلالع تر   ءيأ

 ترن ليدت راا    ييمت منخا ت تلاد ييي  ي  ء ت ل تحكل : عام (69-65) الفئة العمرية 
( 1.105)  ادغ تر ننديأ  ديأ تركبد ا  اريدل %(  م شدي5-)   اغ  ح ل رو رس ت ن ث ترن ر ت
 تحكا د  ت ند ث رود رس ترند ر ت ترن ليدت راا د  منخا دت  ييمدت تاند تم    ب ر  ت ن ث رو رس
( 1.247)  ادددغ تر ننددديأ  ددديأ تركبددد ا  اريدددل   م شدددي%(  11-)  ادددغ  ح دددل تروددداي ي ددد ء
  .  تلالع تر   ءيأ  يأ اب ني ت ي يت   يل تم    ب ر  ت ن ث رو رس

 ( 74-70الفئة العمرية )ترن ليدت راا د   ييمدت منخا دت   د لاد ترمداتأأ  ي د ء اكدد : عتام 
 اغدي  تر ننديأ  ديأ ترمند  ت  اي راكبد ا    م شدي%( 12.5-)  نن ت ت ن ث رو رس  ترن ر ت

مددنخا   ح ددل   يددل  ت ددل يييدد  ي دد ء  دد ء  ينمدد     تي دد    ت ندد ث رودد رس  تدد ( 1.286)
 تركب ا  اريل   م شي  ت ن ث رو رس%( 19.9-)  نن ت تر ننيأ  يأ ترن ليت ترن ر ت راا   
 . تلالع تر   ءيأ  يأ اب ني ت ي يت   يت تم    ت ن ث رو رس  ت ( 1.497)  اغ

 ( 79-75الفئة العمرية )ترن ليدت راا د   ييمدت منخا دت  د ب ي ت ل ييي  ي  ء   ء : عام 
 اغددي  تر نندديأ  دديأ ترمندد  ت  اي راكبدد ا    م شددي%( 6.6-)  نندد ت ت ندد ث رودد رس  ترندد ر ت

 راا ددد   ح دددل  ددد اند   ت لظميدددت ي ددد ء  ددد ء  ينمددد     تي ددد    ت نددد ث روددد رس  تدد ( 1.141)
  اددغ تركبدد ا  اريددل   م شددي  ت ندد ث رودد رس%( 18.7-)  نندد ت تر نندديأ  دديأ ترن ليددت ترندد ر ت

 . تلالع تر   ءيأ  يأ اب ني ت ي يت   يت تم    تي   ت ن ث رو رس  ت ( 1.460)
 ( عتتام 80الفئتتة العمريتتة : ) حوددل ي دد ء ت ددل يييدد   دد لاد ييمددت منخا ددت راا دد    فتتأكير

%(   بدد أ منددك ى تركبدد ا  ت  ترمندد  ت  8.6-ترن ليددت ترندد ر ت رودد رس ت ندد ث   نندد ت  اغددي )
(  تد  رود رس ت ند ث   1.189 يأ تر ننيأ  حن  ييمت م شي اريل تركب ا   ديأ تر ننديأ )
 اددي    دد ء ت لظميددت  نندد ت  اددغ تمدد  تيددل ح ددل راا دد   ترن ليددت ترندد ر ت  رودد رس ت ندد ث اكم

( روددد رس ت نددد ث   تمددد   ددد يل تر حددداتي 1.492%(   م شدددي اريدددل تركبددد ا  )19.7-ح م ددد  )
 ت اتييت ب ني يا كيت حي نن     يأ تر يمكيأ تلالع .
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ألقضتتية حستتب فئتتات الستتن الخمستتية بالتبتتاين المكتتاني للفجتتوة النوعيتتة ومؤشتتر التكتتافؤ  -4
 . 2018 عام لتقديراتمحافظة بغداد 

كدددل تلكمددد ا ح دددل ترا ددد   ترن ليدددت اي ننددد ت ترددد ب ي تردددد ت نددد ث را يددد   لادددد مددداى كددد ت أ 
مح اظدت  غدداتا بمد  تأ م شدي اريدل تركبدد ا  ري ديت ترك  يدن ترندب نل حند  اأد ي ترنددأ ترخمنديت 

( يمبدددأ كانددديي تددد ت 23(  ترشدددبل )29تددد  ك بيدددا رح دددل ترا ددد   ترن ليدددت    مدددأ خدددالل تر دددا ل )
 ي كل : بم   رألي يت حن  تراأ ي ترخمنيت  ن   ي أ ح ل ترا     يأ تر ب ي  ت ن ث ترك  ي

 ترن ليدت راا د   ييمدت  د لاد  ت دل يييد  ي د ء  د ء :عتام ( 4-عتاماقل من ) العمرية الفئة 
 تر ننددديأ  ددديأ ترمنددد  ت  اي تركبددد ا  اريدددل   م شدددي%( 2.5)  ننددد ت ترددد ب ي روددد رس  ترم   دددت
 ي ددد ء  تريوددد ات ي ددد ء  ددد ء بدددل مدددأ  ينمددد    تي ددد    ترددد ب ي روددد رس  تددد ( 0.951)  اغدددي

 تر نندديأ ترم   ددت  دديأ ترن ليددت راا دد   ح ددل   يددل ت لظميددت  ي دد ء ترودداي  ي دد ء تربدديي 
( 0.959)  اددغ تركبدد ا  اريددل   م شددي  تردد ب ي رودد رس ربددل ي دد ء   ركندد  ي  %(2.1)  نندد ت

 تر ب ي رو رس (  ت 0.958م شي تركب ا  )ربل ي  ء   ركن  ي  لات  ي  ء ت لظميت  اغ 
 . تلالع ييل ت ي يت  يأ اب ني ت ي يت   يت تم    تي    

 ترم   ددت ترن ليددت راا دد   ييمددت  دد ب ي ت ددل يييدد  ي دد ء كودداي : عتتام( 9-5) العمريتتة لفئتتةت 
 تر نندددديأ  ددديأ ترمنددد  ت  ت  تركبدددد ا  مندددك ى  بددد أ%( 6.6)  اغددددي  ننددد ت   ترددد ب ي روددد رس
 تمد    بد ر  ترد ب ي رو رس  ت ( 0.877)  اغ تر ننيأ  يأ تركب ا  اريل م شي ييمت  حن 
ترودداي  ي دد ء  اكم اددي  بددل مددأ ي دد ء تريودد ات  ي دد ء ترم   ددت ترن ليددت راا دد   ح ددل تيددل

ربدددل  (0.934) تركبددد ا  اريدددل   م شدددي   ركنددد  ي ربدددل ي ددد ء  %( 3.4)  اغدددي  ننددد ت تربدديي
 ترد ب ي ادل رود رس كميل ترعمييت تراأت تأ يعنل  ت ت   تي     تر ب ي رو رس ي  ء   ركن  ي 

  تلالع . ت ي يت  يأ اب ني ت ي يت   يت تم   غاتا مح اظت تي يت بل
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 (29الجدول ) 
 2018عام لتقديرات  ألقضية محافظة بغداد الخمسيةحسب فئات السن بالتباين المكاني للفجوة النوعية ومؤشر التكافؤ )نسبة الجنس في الفئة العمرية( 

الفئة 

 العمرية

 المدائن المحمودية ابي غريب الكاظمية الكرخ الصدر االعظمية الرصافة

الفجوة 

 النوعية

مؤشر 

 التكافؤ

الفجوة 

 النوعية

مؤشر 

 التكافؤ

الفجوة 

 النوعية

مؤشر 

 التكافؤ

الفجوة 

 النوعية

مؤشر 

 التكافؤ

الفجوة 

 النوعية

مؤشر 

 التكافؤ

الفجوة 

 النوعية

مؤشر 

 التكافؤ

الفجوة 

 النوعية

مؤشر 

 التكافؤ

الفجوة 

 النوعية

مؤشر 

 التكافؤ

 0.953 2.4 0.954 2.4 0.951 2.5 0.957 2.2 0.959 2.1 0.959 2.1 0.958 2.1 0.959 2.1 4-عاماقل 

5 - 9 3.4 0.934 3.8 0.927 3.4 0.934 3.4 0.934 4.4 0.915 6.6 0.877 5.7 0.893 6.0 0.887 

10 - 14 3.6 0.930 3.8 0.926 3.6 0.930 3.6 0.930 4.2 0.920 5.3 0.899 4.9 0.907 5.0 0.904 

15 - 19 4.2 0.920 4.4 0.915 4.2 0.920 4.2 0.920 4.9 0.906 6.7 0.875 5.9 0.888 6.2 0.883 

20 - 24 4.8 0.908 5.0 0.905 4.8 0.908 4.8 0.908 5.3 0.899 6.7 0.874 6.1 0.885 6.3 0.881 

25 - 29 1.6 0.969 1.7 0.967 1.6 0.969 1.6 0.969 1.9 0.964 2.6 0.949 2.3 0.955 2.4 0.953 

30 - 34 -1.4 1.029 -1.7 1.035 -1.4 1.029 -1.4 1.029 -2.2 1.045 -4.2 1.087 -3.3 1.068 -3.6 1.074 

35 - 39 -1.3 1.027 -1.4 1.029 -1.3 1.027 -1.3 1.027 -1.6 1.033 -2.5 1.051 -2.1 1.043 -2.2 1.045 

40 - 44 -2.3 1.048 -2.2 1.045 -2.3 1.048 -2.3 1.048 -2.0 1.041 -1.2 1.024 -1.6 1.032 -1.4 1.029 

45 - 49 -0.3 1.006 -0.6 1.012 -0.3 1.006 -0.3 1.006 -1.1 1.023 -3.5 1.072 -2.4 1.049 -2.8 1.057 

50 - 54 -5.7 1.122 -5.7 1.122 -5.7 1.122 -5.7 1.122 -5.8 1.122 -5.8 1.123 -5.8 1.123 -5.8 1.123 

55 - 59 -2.4 1.049 -2.4 1.049 -2.4 1.049 -2.4 1.049 -2.4 1.049 -2.2 1.046 -2.3 1.047 -2.3 1.047 

60 - 64 -1.4 1.029 -1.6 1.033 -1.4 1.029 -1.4 1.029 -1.9 1.039 -3.5 1.072 -2.7 1.056 -3.0 1.061 

65 - 69 -2.8 1.057 -2.6 1.053 -2.8 1.057 -2.8 1.057 -2.2 1.046 -0.2 1.004 -1.3 1.025 -0.9 1.018 

70 - 74 4.7 0.910 4.4 0.915 4.7 0.910 4.7 0.910 3.8 0.926 0.4 0.993 2.2 0.957 1.6 0.969 

75 - 79 -13.2 1.304 -12.9 1.297 -13.2 1.304 -13.2 1.304 -12.4 1.283 -9.4 1.209 -11.0 1.246 -10.5 1.234 

 1.346 14.7- 1.349 14.9- 1.340 14.5- 1.359 15.2- 1.366 15.5- 1.366 15.5- 1.364 15.4- 1.366 15.5- فاكثر 80

 0.957 2.2 0.959 2.1 0.952 2.5 0.968 1.6 0.975 1.3 0.975 1.3 0.973 1.4 0.975 1.3 مجموع 

 (9ترمواي : تر  حث    لكم ا لاد ماحق )     
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 (23الشكل ) 
 2018عام  لتقديرات ألقضية محافظة بغداد حسب فئات السن الخمسيةبالتباين المكاني للفجوة النوعية ومؤشر التكافؤ )نسبة الجنس في الفئة العمرية( 

 
 (29ترمواي: تر  حث تلكم ات  لاد تر ا ل )
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 مجموع 

 المدائن مؤشر التكافؤ

 المدائن الفجوة النوعية

 ابي غريب مؤشر التكافؤ

 ابي غريب الفجوة النوعية

 المحمودية مؤشر التكافؤ

 المحمودية الفجوة النوعية

 الكاظمية مؤشر التكافؤ

 الكاظمية الفجوة النوعية

 الكرخ مؤشر التكافؤ

 الكرخ الفجوة النوعية

 الصدر مؤشر التكافؤ

 الصدر الفجوة النوعية

 االعظمية مؤشر التكافؤ

 االعظمية الفجوة النوعية

 الرصافة مؤشر التكافؤ

 الرصافة الفجوة النوعية
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 ترن ليددت راا دد   ييمددت  دد لاد ت ددل يييدد  ي دد ء ك دد ء : عتتام(  14-10) العمريتتة الفئتتة 
  ادددغ تر ننددديأ  ددديأ تركبددد ا  اريدددل   م شدددي%(  5.3)  ادددغ  ح دددل ترددد ب ي روددد رس ترم   ددت

تروداي  ي د ء  ي د ء تريود ات  ي د ء ند ل بدل مدأ  ينمد    تر ب ي رو رس( 0.899)
  ركندد  ي ربددل %( 3.6) نندد ت  تردد ب ي رودد رس ترم   ددت ترن ليددت راا دد   ح ددل   يددل تربدديي

  يعنددل ربدل ي دد ء   ركند  ي  ( 0.930)  ادغ تر نندديأ  ديأ تركبد ا  اريددل ي د ء   م شدي
 ترمح اظدت  تي يت بل ال ت ن ث تر ب ي لاد نن ت اي   كيكان ترعمييت تراأت ت ع تأ  ر 
 . تلالع نن  ت ي يت  يأ اب ني ت ي يت   يت تم 

 ترن ليدددت راا ددد   ييمدددت  ددد ب ي  ت دددل يييددد  ي ددد ء كوددداي : عتتتام( 19-15) العمريتتتة الفئتتتة 
  دددديأ ترمندددد  ت  ت  تركبدددد ا  منددددك ى  بدددد أ%(  6.7)  اغددددي  نندددد ت  تردددد ب ي رودددد رس ترم   ددددت
 تردد ب ي رودد رس  تدد ( 0.875)  اددغ تر نندديأ  دديأ تركبدد ا  اريددل م شددي ييمددت  حندد  تر نندديأ
اكم اي  بل مأ ي  ء تريو ات  تر ب ي رو رس ترم   ت ترن ليت راا    ح ل تب ي تم    ب ر 

   م شددي   ركندد  ي ربددل ي دد ء %(4.2) ح م دد   اددغ  نندد ت  ي دد ء ترودداي  ي دد ء تربدديي 
 كيت حددي يددا ب نددي ت اتييددت تر حدداتي  دد يل تمدد    ت ندد ث رودد رس( 0.920)  اددغ تركبدد ا  اريددل
 . تلالع تر يمكيأ  يأ نن   

 ترن ليدددت ترا ددد    ح دددل  ددد ب ي  ت دددل يييددد  ي ددد ء تحكدددل : عتتتام( 24-20) العمريتتتة الفئتتتة 
 تر ننيأ  يأ ترمن  ت  ت  تركب ا  منك ى ب أ  يا%( 6.7) نن كه  اغ تر ب ي رو رس ترم   ت
 تيدل ح دل   تمد  تي د    ترد ب ي رو رس( 0.874)  اغ تر ننيأ  يأ تركب ا  اريل م شي  حن 
تريوددد ات  ي ددد ء   بدددل مدددأ ي ددد ء ككم دددل ب ندددي ا دددا ترددد ب ي روددد رس ترم   دددت ترن ليدددت راا ددد  

 رددداريل   م شدددي   ركنددد  ي ربدددل ي ددد ء  %(4.8)  ييمكددده  ادددغ  ح دددل تروددداي  ي ددد ء تربددديي 
 .تي     تر ب ي رو ح( 0.908)  اغ تركب ا 

 ترن ليدددت راا ددد   ييمدددت  ددد لاد ت دددل يييددد  ي ددد ء كوددداي : عتتتام( 29-25) العمريتتتة الفئتتتة 
(  0.949)  اغ تر ننيأ  يأ تركب ا  اريل   م شي تر ب ي رو رس%( 2.6)  اغ  ح ل ترم   ت
 ي د ء اكم ادي  بدل مدأ ترم   دت ترن ليدت ترا د   رح دل تاندد ييمدت تمد    تي د    ترد ب ي رو رس

 رود رس ربدل ي د ء   ركند  ي %(1.6)   اغدي  نند ت تريو ات  ي  ء ترواي  ي  ء تربيي 
  دد يل تمدد   تي دد    تردد ب ي رودد رس( 0.969)  اددغ تر نندديأ  دديأ تركبدد ا  اريددل تردد ب ي   م شددي

 . تلالع ترنن كيأ كا   يأ اب ني تر حاتي
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 بل مأ ي  ء تريو ات  ي  ء ترواي  ي د ء تربديي    ء : عام(  34-30) العمرية الفئة 
 ربدل ي د ء   ركند  ي  %(1.4-)  ادغ  ح ل ت ن ث رو رس ترن ر ت ترن ليت راا      لاد ييمت
 ييمدددت ايدددل  تمددد    تي ددد    ت نددد ث روددد رس( 1.029)  ادددغ تر ننددديأ  ددديأ تركبددد ا  اريدددل   م شدددي
%( 4.2-) ح م ددد    ادددغ   يمدددت  ت دددل يييددد    ددد ء  كم ادددي ا دددا  ت رنددد ر ت  ترن ليدددت راا ددد  
 تمد    بد ر  ت ند ث رود رس( 1.087)  ادغ تر ننديأ  ديأ تركب ا  اريل   م شي ت ن ث رو رس
 . تلالع ييل ت ي يت  يأ اب ني ت ي يت   يل

 بل مأ ي د ء تريود ات  ي د ء تروداي  ي د ء تربديي    ء : عام( 39-35) العمرية الفئة 
ربددل ي دد ء %( 1.3-)  اددغ تي دد    ح ددل ت ندد ث رودد رس ترندد ر ت ترن ليددت راا دد   ييمددت  دد لاد

 ااندد  تمد    تي د    ت ند ث رود رس( 1.027)  ادغ تر ننديأ  يأ تركب ا  اريل   ركن  ي   م شي
%( 2.5-) ح م د    ادغ    يمدت ت دل يييد    د ء  كم ادي ا دا ترند ر ت  ترن ليدت راا د    ييمت

 تمد    بد ر  ت ند ث رود رس( 1.051)  ادغ تر ننديأ  ديأ تركب ا  اريل   م شي ت ن ث رو رس
 تلالع. نن  ت ي يت  يأ اب ني ت ي يت   يل

 ترند ر ت ترن ليدت راا د    د لاد ييمدت ت دل يييد  ي د ء  د ء:  عتام( 44-40) العمرية الفئة 
  اغددددي تر ننددديأ  ددديأ ترمندددد  ت  اي راكبددد ا    م شدددي%( 1.2-) اغددددي  ننددد ت ت نددد ث روددد رس

 د ء بدل مدأ ي د ء تريود ات  ي د ء تروداي  ي د ء   ينم     ت ن ث رو رس  ت ( 1.024)
 ربل ي  ء   ركند  ي  %(2.3-)  نن ت تر ننيأ  يأ ترن ر ت ترن ليت راا    ح ل   اند تربيي
   يددت تمدد    تي دد  ت ندد ث رودد رس  تدد ( 1.048)  اددغ تركبدد ا  اريددل   م شددي  ت ندد ث رودد رس
 . تلالعييل ت ي يت   يأ اب ني ت ي يت

 بددل مددأ ي دد ء تريودد ات  ي دد ء ترودداي  ي دد ء    دد ء ا ددا : عتتام( 49-45) العمريتتة الفئتتة
%( 0.3-)  اددغ   تي دد     ح ددل ت ندد ث رودد رس  ترندد ر ت ترن ليددت راا دد    ييمددت  دد لاد تربدديي 

 اريدل م شدي ييمدت  حند  تر ننيأ  يأ ترمن  ت  ت  تركب ا  منك ى  ب أ ربل ي  ء   ركن  ي
 ترند ر ت ترن ليدت راا د   ح دل تاندد  تمد    ت ن ث رو رس  ت ( 1.006) تر ننيأ  يأ تركب ا 
( 1.072)  ادددغ تركبدد ا  اريددل   م شددي%(  3.5-)  اغددي  ننددد ت ت ددل يييدد     دد ء اندد اي
 تي ددديت بدددل ادددل ت نددد ث روددد رس كميدددل ترعمييدددت تراأدددت تأ يعندددل  تددد ت   تي ددد    ت نددد ث روددد رس
 . تلالع ييل ت ي يت  يأ اب ني ت ي يت   يت تم   غاتا مح اظت
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 بددل مدأ ي دد ء تريودد ات  ي د ء ت لظميددت  ي دد ء   تحكدل : عتتام( 54-50) العمريتتة الفئتتة
   اغ  ح ل  ت ن ث  رو رس  ترن ر ت  ترن ليت  راا    ييمت    لاد ترواي  ي  ء تربيي 

 تي ددد   ( 1.122)  ادددغ تر ننددديأ  ددديأ تركبددد ا  اريدددل  م شدددي    ركنددد  ي ربدددل ي ددد ء%( 5.7-)
 ب ندي  ربدل مدأ ت ند ث رود رس ترند ر ت ترن ليدت راا د   ييمدت ااندد تمد    بد ر  ت ن ث رو رس

%(  5.8-)  اغ  ح ل  ي  ء ترماتأأ  ترمحم ايت ي  ء  ت ل ييي ي  ء ترب ظميت  ي  ء 
 . ب ر  ت ن ث رو رس( 1.123)  اغ تر ننيأ  يأ تركب ا  اريل   م شي

 ترندد ر ت ترن ليدت راا د   ييمدت  د لاد ت ددل يييد ي د ء  اكدد : عتام( 59-55) العمريتة الفئتة  
( 1.046)  اغدي تر ننديأ  ديأ ترمند  ت  اي راكب ا    م شي%( 2.2-)  نن ت ت ن ث رو رس
تريود ات  ي د ء ت لظميدت  ي د ء تروداي  ي  ء   ء بل مأ   ينم     ت ن ث رو رس  ت 

 روددد رس%( 2.4-)  ننددد ت تر ننددديأ  ددديأ ترنددد ر ت ترن ليدددت راا ددد   ح دددل  ي ددد ء تربددديي  ددد اند
 اب ندي ت ي ديت   يدت تمد    ت ند ث رود رس  تد ( 1.049)  ادغ تركبد ا  اريل   م شي  ت ن ث
 . تلالع ت ي يت  يأ ييل

 بدل مدأ ي د ء تريود ات  ي د ء تروداي   ي د ء   د ء ا دا : عتام( 64-60) العمريتة الفئة
%( 1.4-)  اددغ  تي دد     ح ددل  ت ندد ث  رودد رس ترندد ر ت ترن ليددت راا دد    ييمددت تربدديي  دد لاد

  د ء  ينمد    ت ند ث رود رس  تد ( 1.029)  اغدي تر ننديأ  ديأ ترمن  ت  اي راكب ا    م شي
 رود رس%( 3.5-)  نند ت تر ننديأ  يأ ترن ر ت ترن ليت راا    ح ل   اند  ت ل ييي  ي  ء
 اب ندي ت ي ديت   يدت تمد    ت ند ث رود رس  تد ( 1.072)  ادغ تركبد ا  اريل   م شي  ت ن ث

 . تلالع ت ي يت   يأ نن 
 ترن ليدددت راا ددد   ييمدددت  ددد لاد ت دددل يييددد  ي ددد ء حودددل : عتتتام(  69-65) العمريتتتة الفئتتتة 

  دددديأ ترمندددد  ت  ت  تركبدددد ا  منددددك ى  بدددد أ%(  0.2-)  اغددددي  نندددد ت  ت ندددد ث رودددد رس ترندددد ر ت
 تمد    ت ند ث رود رس  تد ( 1.004) تر ننديأ  ديأ تركبد ا  اريدل م شي ييمت  حن  تر ننيأ
 بددل مددأ ي دد ء تريودد ات  ي دد ء  اكم اددي ت ندد ث رودد رس  ترندد ر ت ترن ليددت راا دد   ح ددل تب ددي

-)  نند ت  ادغ ت ن ث  ح دل رو رس ترن ر ت ترن ليت راا    ترواي  ي  ء تربيي    اند ييمت
 ت اتييددت تر حداتي ل دد ي تمد    تي دد    ت ند ث رودد رس( 1.057) تركبد ا  اريددل   م شدي%( 2.8
 . تلالع تر يمكيأ  يأ نن    كيت حي يا ب ني
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 تريودد ات  ي دد ء ترودداي  ي دد ء  ي دد ء ت   دد ء بددل مددأ : عتتام(  74-70) العمريتتة الفئتتة
  بددد أ%(  4.7)  اغدددي  ننددد ت  ترددد ب ي روددد رس ترم   دددت ترن ليدددت راا ددد   ييمدددت تربددديي  ددد لاد

 تر ننددديأ  ددديأ تركبددد ا  اريدددل م شدددي ييمدددت  حنددد  تر ننددديأ  ددديأ ترمنددد  ت  ت  تركبددد ا  مندددك ى
 ترددد ب ي روددد رس  ترم   دددت ترن ليدددت راا ددد   ح دددل تمددد  تاندددد   روددد رس ترددد ب ي  تددد ( 0.910)

( 0.993) تركبددد ا  اريدددل   م شدددي%( 0.4)  ننددد ت  ادددغ  ح دددل   ت دددل يييددد     ددد ء اكم ادددي
 تر يمكددديأ  ددديأ ننددد    كيت حدددي يدددا ب ندددي ت اتييدددت تر حددداتي  ددد يل تمددد    ترددد ب ي تي ددد    روددد رس
 تلالع.

 ( 79-75الفئتتتة العمريتتتة )ترن ليدددت راا ددد   ييمدددت  ددد لاد  ت دددل يييددد ي ددد ء  اكدددد ت  : عتتتام 
  اغددي تر نندديأ  دديأ ترمندد  ت  اي راكبدد ا    م شددي%( 9.4-)  نندد ت ت ندد ث رودد رس  ترندد ر ت

تريود ات  ي د ء ترودداي  ي د ء  دد ء بدل مدأ   ينمد     تي د    ت ند ث رود رس  تد ( 1.209)
 رودد رس%( 13.2-)  نندد ت تر نندديأ  دديأ ترندد ر ت ترن ليددت راا دد   ح ددل  ي دد ء تربدديي  دد اند

 ت ي دديت   يددت تمدد    تي دد  ت ندد ث رودد رس  تدد ( 1.304)  اددغ تركبدد ا  اريددل   م شددي  ت ندد ث
 تلالع . ت ي يت  يأ اب ني

 ( عتتام 80الفئتتة العمريتتة ) ترن ليددت راا دد    دد لاد ييمددت  ت ددل يييدد : ت   دد ء  ي دد ء  فتتأكير 
  اغدي تر ننديأ  ديأ ترمند  ت  اي راكبد ا    م شدي%( 14.5-)  نن ت ت ن ث رو رس  ترن ر ت

تريود ات  ي د ء ترودداي  ي د ء  دد ء بدل مدأ   ينمد     تي د    ت ند ث رود رس  تد ( 1.340)
 رودد رس%( 15.5-)  نندد ت تر نندديأ  دديأ ترندد ر ت ترن ليددت راا دد    ي دد ء تربدديي اانددد ح ددل

 ت ي دديت   يددت تمدد    تي دد  ت ندد ث رودد رس  تدد ( 1.366)  اددغ تركبدد ا  اريددل   م شددي  ت ندد ث
 تلالع . ت ي يت  يأ اب ني
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 غاتا ركعداتا يك يأ رن  مأ خالل ايتنت ترا    ترن ليت  اريل م شي تركب ا   يأ تر ننيأ رمح اظت 
 : ي كللاد تن س تراأ ي ترخمنيت راعمي م     2018 ك اييتي ل ل  1997
 ديأ  1997ركعداتا   بد أ تند   ك د يأ ب يدي  ديأ ييمدت ترا د   ترن ليدت  اريدل م شدي تركبد ا 

أ ي د ءي ت دل يتر ب ي  ت ن ث لاد منك ى تي يت مح اظت  غاتا ت   اغ م اتي تراديق  د
 %(.9.4ييي   ترمحم ايت )

 ل ترا د   ترن ليدت  م شدي اريدل تركبد ا  ت  كوداي  نايا ي  ء ت ل ييي   نن ت ب يي  رح دا
مانيدددت ي حدددي بادددت  ت نددد     ددد ا م ننددد 1997 ركعددداتاتياددد  تراأددد ي ترندددأ ترخمنددديت  

 .) ن أ ت ل ييي (تر ب ي بم  ن ق  بي  م ل 
    يايدل ت ت مد  ي ينده  2018لد ل رك داييتي  ب أ ح ل ترا د   ترن ليدت  م شدي اريدل تركبد ا

 . %(  يأ ل مل ترايتنت0.6ترن ليت )ترا     ت   اغ ح ل1997  كعاتا
 (  رعدد ل لدد ل  15مددأ تيددل كا يددي ترا دد   ترن ليددت ترم   ددت رادد ب ي راأدد ي ترنددأ تروددغيي )

 لاد ترا    ترن ليت رثن ث ال بل تي يت مح اظت  غاتا .2018 ل ل  1997
 (  رعدددد ل  لدددد ل 65كا يددددي ترا دددد   ترن ليددددت ترندددد ر ت رثندددد ث راأدددد ي ترنددددأ ترب يددددي ) ادددد ب ي

لاددد ترا دد   ترن ليددت رادد ب ي اددل بددل تي دديت مح اظددت  غدداتا  ندد    2018 لدد ل 1997
 تيكا   معال تما ترحي   رثن ث.

 ( 64-15كا ق ترا    ترن ليت ترن ر ت رثن ث  م شدي اريدل تركبد ا  راأدت ترندأ ترمك ندط )
 ت  غاتا .لاد ترا    ترن ليت رثن ث ال بل تي يت مح اظ 2018ل ل رك اييتي 

  لادددد تياددد  ننددد  ترا ددد   ترن ليدددت ترم   دددت روددد رس ترددد ب ي   ت دددل يييددد تندددكح   ي ددد ء
حندد  اأدد ي ترنددأ ترخمندديت اددل حدديأ  دد ء   2018 رك دداييتي لدد ل  اريددل م شددي تركبدد ا  

ا ددد   ترن ليدددت  اريدددل م شدددي تي ددديت تريوددد ات   تروددداي  تربددديي  ننددد  مكنددد  يت  ح دددل تر
 .تركب ا 
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 الفصل الرابع
والتوقعات املستقبلية لعام داد حمافظة بغ ألقضيةاالهرامات السكانية 

2030 
 

يعد الهرم السكاني من االشكال البيانية  المببعة   ةي بم يةل البركيةم العمةرو يالنةيني لسةكان 
الةةديل الملبة ةة   ةةي مةةدم يمنيةة  معينةة  اي بةةين سةةكان الديلةة  الياكةةدم  ةةي بعةةداد معةةين كمةةا ي هةةر 
البغير الذو جرى نةى بركيم سكان الديل  لالل يمن معين ،  هي بصيير لباريخ السكان لالل 

( نةةام مةةن المياليةةد يالي يةةاة يالهجةةرم  او انةة  يم ةةل سةةجال   80منيةة  بصةةل الةةى  اك ةةر مةةن  مةةدم ي 
ديمغرا يا للصائص العمر يالنيع يبيضيح العيامل االجبماني  ياالقبصادي  يالسياسي  البي ا رة 

طبيع  السكان نةى نةى السكان ضمن هذه المدم ،   ي كل مجبمع يجم ان يبعرف الملبصين 
كيةةةم العمةةةرو   ئةةةاة االنمةةةار االيلةةةى  صةةةغار السةةةن ( ياالليةةةرم  كبةةةار السةةةن ( البةةةي بكسةةةم البر 

بكبةةاع ننايةة  كبيةةرم ببجةةةى  ةةي بةةي ير اللةةدماة البربييةة  ي الصةةكي  يلةةدماة الرنايةة  االجبمانيةة  
، يمن لالل البكةيل العةمي يبم الكشف نن ماهية   (1 كما يسبةيم االهبمام ب ئاة االنمار الشاب 

يبكةيةل  2030يبيقعاب  المسبقبةي  لعةام  2018ي1997اني  ي مكا    بغداد لعامي الهرم السك
كسةم ال ئةاة اللمسةي  ببباين  مكانيا  ييمانيا  من لةالل دراسة  البركيةم السةكاني العمةرو يالنةيني 

 يالعريض  لمنطق  الدراس  .
  

                                                 

يبيقعابة   2007، بكةيل جغرا ي لةهرم السكاني  ةي مكا  ةاة جنةيبي العةراا لعةام  شنيشل( داليا نبد الجبار 1 
 ،2010 ، مجةةةة  ابكةةةان ميسةةةان ، 27، العةةةدد 14، مجةةةة  ابكةةةان ميسةةةان ، المجةةةةد 2027المسةةبقبةي  لعةةةام 

 .257ص
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 املبحث االول
وتقديرات عام  1997بغداد لتعداد حمافظة ألقضية االهرامات السكانية 

2018  

الهةرم السةكاني  هةي مةن المقةاييه المهمة  البةةي بقةدم البيانةاة االيلية  نةن البركيةم السةةكاني 
مةةن نةةاكيبي العمةةر يالنةةيع ، ييبكةةين الهةةرم السةةكاني مةةن اكةةدا يين ا قةةي يالةةر ر سةةي ،  ا كةةدا ي 

لنسةةب  لجمةةة  السةةكان اال قةةي يبةةين النسةةم المئييةة  اي االنةةداد المطةقةة  لكةةل  ئةة  مةةن  ئةةاة العمةةر با
مقسةةم  الةةى ذكةةير يانةةان امةةا االكةةدا ي الر سةةي  يبةةين  ئةةاة السةةن ن سةةها سةةيا  كانةةة لمسةةي  اي 

 . (1 نشري  
مةةةع العديةةةد مةةةن  مبرابطةةة الملبة ةةة  بعالقةةةاة  العمريةةة  ئةةةاة الكسةةةم بيةةةرببط بيييةةةع السةةةكان 

لةبلطةةيط يبةةرام   ياألساسةةاالقبصةةادي  ياالجبمانيةة  ، كمةةا انهةةا المنطةةةا ي  المبغيةةراة الديميارا يةة 
 . المبباينالبنمي  بإبعادها 

يالنيع إلى  شكال مبعددم ببري نةى  العمر كسمبيديميارا يا  يمكن بصنيف بيييع السكان 
يسةمى ، اير ان ابري بةك األشكال ياك رهةا شةيينا  هةي مةا  شكل رسيم بياني   ي جدايل اكصائي 

ل لةة  هةةرم األنمةةار بشةةبيها  لةة  بةةالمقطع ال ال ةةي الشةةكل ييقةةا (الهةةرم السةةكاني  ي  (بشةجرم االنمةةار 
 . ايةةر ان   ضةةةها مةةا هةةي شةةائع (2 ايضةةا  بةةة  مضةةةع االنمةةار( يسةةمى الهةةرم السةةكاني، ييمكةةن ان

 . الهرم السكانياالسبعمال 
ييعد الهرم السكاني لمجبمع مةا صةيرم شةعاني  لة ، كيةن بعكةه  ةي  دلة  بصةري  ك يةرا  مةن 
المبغيةةراة البةةي مةةر بهةةا المجبمةةع ي بركةةة بصةةمابها نةةةى درجابةة  البةةي بنيةةة نبةةر مسةةيرم يمنيةة  

ةمياليةةةةد ل  مةةةةن مكينابةةةة و انةةةة  صةةةةيرم لةبةةةةاريخ الةةةةديمغرا ي لةمجبمةةةةع  ، نةةةةام(  100 بقبةةةةرم مةةةةن 
 يةةة  بغيةةةراة الةةةرى نابجةةة  نةةةن نيامةةةل طارئةةة  يييضةةةح لمةةةدى الطييةةةل، ا نةةةةى م يالي يةةةاة يالهجةةةر 

كةةالكريم يالمجانةةاة يااليبئةة  يالكةةيارن، يهةةذه  ةةي المةةدى القصةةير البةةي بقضةةي نةةةى نةةدد كبيةةر 
                                                 

 .51( رشيد بن مكمد اللريف ، مصدر سابا ،ص1 
الةجن  االقبصادي  ياالجبماني  لغربي اسيا  االسكيا(، بياناة العمةر يالنةيع  ةي البعةداد السةكاني لةديل منطقة   (2 

(، 1برنةةةام  السةةةكان، ايراا نمةةةل، سةسةةةة  البكةيةةةل الةةةديميارا ي، يرقةةة  نمةةةل رقةةةم   1980-1960االسةةةكيا 
 . 70، ص1985 بغداد،
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،  ي  لطةا   معينة  ئة  مةن أل ةراد،  ينةن االلطةا  نابجة  نةن نةدم شةميل العةد  (1 من االشلاص
هةةةذه  السةةةكاني ، يال ي سةةةر الهةةةرم (2 قةةة   ةةةي الببةيةةةر نةةةن العمةةةر ةةةي المكبةةةيى النابجةةة  نةةةن نةةةدم الد

 ب سةةير، ينةةةى ملبةةةف االكصةةائيين مةةن لبةةرا  السةةكان  قةةط  يبريهةةاالكقةةائا  ةةي الياقةةع، يلكنةة  
 العيامل االجبماني  يا  هار،  و  يعد سجال  ديميارا يا  للصائص العمر يالنيع (3 اسبابها  يشرح

المجبمةةع  ضةةعفالسةةكان، ييعكةةه الشةةكل العةةام لةهةةرم مةةدى قةةيم  ي  نةةةىالبةةي   ةةرة  ياالقبصةةادي 
الديميارا يةة  البةةي يمةةر بهةةا السةةكان هةةل هةةي  ةةي كالةة  الشةةبام،  ي النضةة   ي  المةةدمديميارا يةةا  ي 
 .(4  الشيليل 

كجم االنداد المطةقة  ال عةية  لةةذكير يا نةان   ي هريالهرم السكاني هي شكل بكةيةي بياني 
يمنية  معينة ،  مةدم ةي  الةذكير ياالنةان،  ي نسةبها المئيية  يكجةم (5 ة االنمةار ي كل  ئ  من  ئا

، يان اك ةةر المجمينةةاة العمريةة  اسةةبعماال   ةةي رسةةم االهةةرام اي الدراسةة   يهةةي بةةاريخ اجةةرا  البعةةداد
  ،  (6 نشةةةري  ، يلكةةةن يمكةةةن رسةةةم  نةةةةى  سةةةاه  ئةةةاة نمريةةة   اللمسةةةي  ال ئةةةاةهةةةي مجمينةةةاة 
  ي بعض االكيان. االهراماة السكاني لييادم بيضيح  البةيين اي الب ةيل يبسبعمل طريق  

ن م ن عا  من كين اجرا  المقارنة  بةين سةكان  يان االهراماة المبني  نةى االنداد المطةق  
 ةي يمنةين ملبة ةين بينهمةا  معينة سةكاني   ل ئة  من  الكجم ن س ، م ال ذلك ان االهراماة المم ةة 

البغييةةةةر المطةةةةةا يبيييعةةةة  بةةةةين ملبةةةةةف  كجةةةةمسةةةةنياة مةةةة ال ( ببةةةةين بشةةةةكل ياضةةةةح جةةةةدا   لمةةةةه 
كيةةةف  ييضةةةحان  الباكةةةنالمجمينةةةاة العمريةةة  يالنينيةةة  لةةةالل السةةةنياة البةةةي ببلةةهمةةةا يلةةةي اراد 

                                                 

 .394ص  ،1979، الجيائر، ، دييان المطبيناة الجامعي  ( بيار جيرع، السكان ياالسبطان 1 
اللصةةةةائص  1993باسةةةةم نبةةةةد العييةةةةي نمةةةةر الع مةةةةان، الهةةةةرم السةةةةكاني لسةةةةةطن  نمةةةةان كسةةةةم بعةةةةداد نةةةةام  (2 

 . 2ص،  مصدر سابايالمؤشراة"، 
هةال هةمةةان، مشةةكة  بضةةلم السةةكان الطةر مشةةكة  بهةةدد نةةالم اليةةيم، برجمة  مكمةةد بةةدر الةةدين لةيةةل، مطةةابع  (3 

 .37، ص 1974،  دار المعارف، القاهرم
 .329، ص 1986نبد نةي الل اف ينبد ملير الريكاني،  جغرا ي  السكان، مطبع  جامع  البصرم،  (4 
كسةن الليةاط يمكةي مكمةد نييةي مراجعة  شةاكر لصةباك، مطبعة  جاكةين اارنية ، جغرا ية  السةكان، برجمة   (5 

 .202، ص 1974العاني، بغداد، 
(6) A. Pillared, et al. Demography Techniques, Pergamum, Press (Australia), 1974, 

p. 17. 
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ندد المجميناة السكاني ، من كين البركيةم العمةرو يالنةيني، دين مةا ن ةر إلةى كجمهةا  نيبباي
 .(1 هذا بأكبر قدر من اليضيح نن طريا بنا  اهراماة نةى اساه النسمالكةي امكن  ان ي عل 

يبلبةف االهراماة من كين الشكل يلكن مساكابها مبما ة  يهذه االلبال اة  اهرم لةعيان 
لةن ةر كةين ييضةع كةل منهةا  ال ابةا  ، يلكنهةا اك ةر مجةايرم بعضةها الةبعضكين بيضع االهرامةاة 

،  قةةد جةةرى العةةرف   ةةيا االلةةر، يسةةيا  اسةةبلدمة األرقةةام المطةقةة   ي النسةةم المئييةة   ةةي الهةةرم
د انةةةدا،  مةةةا االكةةةدا ي اال قةةةي اسةةة ل الهةةةرم  هةةةي يم ةةةل والعمةةةيدنةةةةى المكةةةير  العمةةةر ادراعنةةةةى 

ير مةةيينين كسةةم السةةكان  ي نسةةببهم المئييةة ، يييضةةح الجانةةم االيسةةر مةةن الهةةرم السةةكاني الةةذك
 .(2 ، يييضح الجانم االيمن السكان االنانالعمر ئاة 

كل جانم جديال  بيانيا  مؤل ا  من اشرط   ي مسبطيالة ييم ل كل مسةبطيل لهةذه  ند   ييمكن
كسةةم بببةةاين  ةةي البيييةةع  كةةل، يميةةيم رسةةم الهةةرم بهةةذا الشةةكل ان باالبجةةاه اال قةةي ،  يجةةا  ال ئةةاة 

 عةى سةبيل الم ةال ان االشةرط   ةي  ئةاة العمةر المرب عة   مباشرم  هر النيع  ي كسم االنمار ي 
اطةةيل نمةةرا  بقةةدر  االنةةاناطةةيل قةةةيال   ةةي جانةةم االنةةان منهةةا  ةةي جانةةم الةةذكير داللةة  نةةةى ان 

سةنياة اطةيل  ( 4 – نةاماقةل مةن    مةن ، يهي  ي الياقع يقابل هذا الشريط  ي  ئ  العمر بسيط
ي ةةيا نةةدد االنةةان  الصةةغيرم   ةةي جانةةم الةةذكير يهةةي داللةة  نةةةى ان انةةداد الةةذكير بةةين المياليةةد

كة   ةي مكا  ة  بغةداد ان ةى يهةذا مةا ية 100كةل ل  مقابةل مةن الةذكير100اك ةر مةن نكةي  هناك 
 لكةل ا  ( ذكةر 103( ذكةرا  ي  101  2018ي1997 ي كال العامين كين بةغة نسب  النيع لعامين 

 1997بغةةةةداد لبعةةةةداد ان ةةةةى نةةةةةى البةةةةيالي ييالكةةةة  نةةةةةى شةةةةكل الهةةةةرم السةةةةكاني لمكا  ةةةة   100
معةةةةدل النسةةةةبي لبركيةةةةم الببةةةةاين  ةةةةي  (24شةةةةكل   ( ي30مةةةةن الجةةةةديل  .  2018يبقةةةةديراة نةةةةام 

ننةةةد االنبهةةةا  مةةةن رسةةةم البركيبةةةاة العمريةةة   السةةةكان العمةةةرو يالنةةةيني مبمةةة ال  بةةةاألهرام السةةةكاني  ي
السةةكاني  رسةةما  بيانيةةا ، بكةين النبيجةة  هرمةةا ، قاندبةة  العريضةة  بم ةةل  المجمينةةاة يالنينية  لملبةةةف

، مم ةة  الةنقص النةاب  نةن  العميديةنقطة  البداية   جهة صغر االنمةار، يبميةل الجيانةم بالبةدري   
، ان بنةةةا  ي يضةةةاف لهةةةا الهجةةةرم اللارجيةةة  الةةةى اليكةةةداة االداريةةة  يالسياسةةةي  المجةةةايرم الي يةةةاة 

 كشةةةفاالهرامةةةاة السةةةكاني  بكةةةد ذابةةة  لةةةيه ديميارا يةةةا   ةةةالغرض منهةةةا انهةةةا بسةةةاند النةةةاه نةةةةى 

                                                 

 .152، ص 1978 بكي ابي نيان ، دراساة  ي جغرا ي  السكان، دار النهض  العربي ، بيرية،  (1 
 القةةاهرم، الكدي ةة ، البجاريةة  المطبعةة  الككةةيم، نبةةد صةةبكي مكمةةد. د برجمةة  السةةكان، نةةةم،  دنةةيه هةةة. رينةة  (2 

 .31، ص 1963
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البركيم العمرو يالنيني كبى يبمكنيا من نقد مقارناة ذاة معنى، بين سكان يلبة ةين مةن هةذه 
 .(1 النياكي

لة ئةةاة البةةي يبسةةم الهةةرم السةةكاني  ةةي مكا  ةة  بغةةداد باالبسةةاا الياضةةح يالبةةدرع ياالنب ةةام 
كما ان هةرم السةكان يبميةي بقانةدم نريضة  البةي نجمةة نةن ارب ةاع  ئة  صةغار السةن ،  سبقبها ،

( 4 - نةاماقل من شكةة ال ئ  العمري    ييدل هذا نةى البجدد المسبمر نن طريا اليالداة ، اذ
من   و ان ما يضاف الى  ئ  صغار السن سنييا   1997 لبعداد% ( من اجمالي السكان 15.6 

اط ال يييد من نسببهم  ي المجبمةع ييقةةل بالبةالي مةن نسةب  مبيسةطي السةن ينسةب  كبةار السةن . 
يبما ان ااةم المجبمعةاة النامية  البةي يبسةم هرمهةا السةكاني بقانةدم نريضة  يقمة  مدببة  بعكةه 

يهةةةي بةةةرببط  .( 2 الةةةذكير ياالنةةان نةةةةى جةةةانبي الهةةرم  بةةيم هةةةذه المجبمعةةاة مةةةع ابسةةةاا  ةةي  ئةةةاة
اربباطةا  نكسةيا  بمسةبيياة االنجةام يالي يةاة ، كمةةا ان هنةاك بعةض المنةاطا بةأ رة بةالهجرم ممةةا 
ادى الى البغير بشكل الهرم السكاني ، كما ان هذا الشكل ذي القاندم العريض  يعد مؤشةر كقيقيةا  

 لعمةةيم العةةام اللصةةيب  معةةدل بةةةر يقةةد يؤكةةد ارب ةةاع معةةدالة اللصةةيب  بةةين سةةكان مكا  ةة  بغةةداد
. كمةةا ان ارب ةةاع هةةذه النسةةب  يبربةةم نةيهةةا ارب ةةاع معةةدل ( 3  بةةاأللف( 104،33  الدراسةة  منطقةة 

االنال  يبالبالي اصبح مجبمع المكا    مجبمعا  شةابا  يم ةل الةنمط المبيايةد لمعةدالة المياليةد ممةا 
بيصة ها ايجابية  مةؤ رم  يؤدو الى بيايد معدالة النمي السكاني ، ان ابسةاع بةةك القانةدم لة  اهمية 

لةمكا  ةة  بالمسةةبقبل  الةةذو يمكةةن اسةةب ماره كقةةيم لةديلةة  بعةةد دلةةيلهم سةةيا العمةةل  ا  سةةكاني ا  رصةةيد
يكقةةيم بشةةري  نسةةكري  ، يقةةد بربةةم نةيةة  ان يصةةبح المجبمةةع مجبمعةةا شةةابا  يم ةةل الةةنمط المبيايةةد 

امةةا الجانةةم السةةةبي  هةةي  لمعةةدل المياليةةد العريضةة  البةةي بب ةةا مةةع ن يرابهةةا نةةةى مسةةبيى العةةراا ،
 ارب اع معدل االنال  لبةك ال ئاة الصغيرم الشاب   ي المكا    .

بشكل ال ئاة العمري  اليسطى القسم االكبر من سكان المكا    اذا مةا قيرنةة ب ئة  صةغار 
السةةةن ي ئةةة  كبةةةار السةةةن ، ييعةةةيد ذلةةةك الةةةى بيايةةةد بةةةأ ير  ةةةاهرم الهجةةةرم مةةةن المنةةةاطا الري يةةة  الةةةى 

الكضري  يمن االطراف الى المركي مما ي هر ارب اع نسةب  ال ئة  المنبجة   ةي المكا  ة  المناطا 
                                                 

 .401(  بكي ابي نيان ، دراساة  ي جغرا ي  السكان، مصدر سابا، ص 1 
 4ي 3،العةدد  27ميسى سماك  ،ا ةر البكضةر  ةي البركيةم السةكاني لةمةدن االردنية  ، مجةة  دمشةا المجةةد  (2 

 .502، ص2011،
،  2012-1997البباين المكةاني لمسةبيياة اللصةيب  السةكاني   ةي مدينة  بغةداد لةمةدم  ، ( مكمد جاسم مكمد3 

 .40، ص 2013رسال  ماجسبير اير منشيره ، جامع  بغداد ، 
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مع العةم ان ليه كل ال ئ  اليسطى هي منبج  اذ ينلرط قسم منهم  ي الدراس  يلاص  ممةن هةم 
 .يصبكيا ضمن ال ئ  المعال  يمن  م  ( مما يجعةهم لارع قيى العمل  نام24 -14ضمن ال ئ   

 (30الجدول )
وتقديرات  1997لتعداد  بغداد في محافظةوالنوع  النسبي للسكان حسب الفئات العمرالتوزيع 

  2018عام 

 الفئة
1997 2018 

 النسبة الكلية االناث% الذكور% النسبة الكلية اناث% ذكور %

 13.75 13.7 13.8 15.6 15.6 15.6 4-عاماقل 

5-9 14.5 14.2 14.35 13.1 12.4 12.75 

10-14 12.1 11.8 11.95 11.6 11 11.3 

15 - 19 11.2 11 11.1 10.7 10 10.35 

20 - 24 10.1 9.6 9.85 9.7 9 9.35 

25 - 29 9 8.6 8.8 7.4 7.4 7.4 

30 - 34 6.9 7 6.95 6.6 7.2 6.9 

35 - 39 4.5 4.8 4.65 5.9 6.3 6.1 

40 - 44 4.3 4.4 4.35 5.5 5.9 5.7 

45 - 49 3.1 3.3 3.2 4.6 4.9 4.75 

50 - 54 2.7 2.5 2.6 3.1 3.6 3.35 

55 - 59 2 1.9 1.95 2.8 3 2.9 

60 - 64 1.2 1.4 1.3 2 2.2 2.1 

65 - 69 1.1 1.3 1.2 1.4 1.5 1.45 

70 - 74 0.7 1 0.85 0.9 0.9 0.9 

75 - 79 0.4 0.6 0.5 0.4 0.5 0.45 

 0.5 0.6 0.4 0.75 0.9 0.6 فاكثر 80

 (7(الباحث باالعتماد على ملحق  :المصدر
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 (24الشكل) 

  1997 في محافظة بغداد لتعداد فئات العمرية الخمسيةلالهرم السكاني 

 

 
 ( 30الباكن باالنبماد نةى جديل   :المصدر
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 - 25بةةالبقةص  ةةي ال ئةةاة العمريةة  اليسةةطى ننةةد ال ئةة  العمريةة   كةة  ان الهةةرم يبةةد  كمةةا ية
كةةةرم  يمةةةن اسةةةباب ( 1997 لبعةةةداد %( مةةةن اجمةةةالي سةةةكان المكا  ةةة  8،8( يالبةةةي شةةةكةة  29

 الجانةةماذ ا ةةرة بشةةكل مباشةةر يايةةر مباشةةر نةةةى  ، 1991اللةةةي  يالكصةةار االقبصةةادو نةةام 
معةةةدالة الةةةيالدم يالي يةةةاة بطيئةةةا يلاصةةة  كمةةةا يبةةةدي    ةةةر ةةةي كةةةين يكةةةين  ،الةةةديميارا ي لةسةةةكان 

 ال ئ  نند  لها   نسب   اقل  كبى ببةر  المذكيرم  بةي ال ئ   ال ئاة البي  ي  ياضكا  النقصان 
  مةد يةاة يانل ةاض مؤشةر الي مما يدل نةى ارب اع معةدل ي  ،بين الذكير  السيماي  ( نام75-79 

يهةذا يعنةي ان هيكةل سةكان المكا  ة  يبميةي ب بيبة    مبيسط العمر الذو يعيش  االنسةان ( الكيام
نةةةدد كبيةةةر مةةةنهم  ةةةي  البكةةةاالةي يةةةاة بسةةةبم الكةةةريم نبيجةةة   يشةةةباب  ن ةةةرا لبعةةةرض هةةةذه ال ئةةةاة

 ةةي الكةةريم البةةي لاضةةها  امةةن شةةبابه ال يسةةبهان بةة  ا  نةةدد  اذ  قةةدة المكا  ةة  ،القبةةال  ميةةادين
 دينشةةبام الةةى لةةارع البةةةد  ةةي العقةةالاة  ضةةال نةةن هجةةرم ياة يالبسةةعينيةةالعةةراا  ةةي نقةةيد ال مانين

 االليرم من القرن العشرين. 
كبةةار السةةن يبقةةةةص بعةةض ال ئةةةاة   ةةي  ئةةة  ي يةةاةاللضةةيق  لك ةةةرم بقمبةة  اهةةةرم ال اهةةذ يبميةةي

ألاةم الةديل النامية  يب ا مع الهرم السكاني  لكيهي بذ ،من الذكير نبيج  هجرم هذه ال ئ  الشاب 
لسةةبين اي ةي ذلةك داللةة  ياضةك  نةةى انل ةةاض نسةب  كبةار السةةن ممةن بجةايي انمةةارهم اللامسة  ي 

ل بسةبم ارب ةاع معةد   انبياديا%( ييعد هذا االمر 0.83سببهم  ي ذاة العام  ن معدل ناما اذ بةر
 – 65بةةر معةدل ي يةاة كبةار السةن  ةي ال ئة  العمرية     قةد الي ياة الطبيعي  بةين ا ةراد هةذه ال ئة 

بال ئةةةةةاة العمريةةةةة  االلةةةةةرى  ةةةةةي الكةةةةةاالة االنبياديةةةةة   ضةةةةةال نةةةةةن  قياسةةةةةا    .(1  (19.29%(  69
( ب يا االنان نةةى 30 الجديل ك  منية ،المجبمعاة المبقدم  ب مقارنبا  انل اض مبيسط العمر 

سةةةن  ( يهةةةي امةةةر طبيعةةةي مةةةن الناكيةةة  الديميارا يةةة  اذ  34-30الةةةذكير اببةةةدا  مةةةن  ئةةة  العمةةةر  
يهةةذا دليةةل نةةةى االسةةبقرار الةةديميارا ي لهةةرم سةةكان  العمةةركجةةم الةةذكير مةةع البقةةدم  ةةي  صيبنةةاق

 المكا    مدم الدراس .
 يبصةةفمجبمعهةةا  بةةي  ان يبصةةيرم نامةة   ةةان الهةةرم السةةكاني لمنطقةة  الدراسةة   يشةةير الةةى 

يقبةةةرن باالنكةةةدار البةةةدريجي المبةةةياين  ةةةي جةةةانبي الهةةةرم كمةةةا  اذ ارب انةةة  يبقةةةةصبأبسةةةاع قاندبةةة  
 الةةةنقصاالكةةةدان يالشةةةبام مةةةع ي  و بارب ةةةاع نسةةةب  االط ةةةال  بكدا بةةة المجبمةةةع السةةةكاني  ييبصةةةف

                                                 

 ( ،2013 – 1997م  ، البكةيةةل المكةةاني للصةةاص السةةكان كبةةار السةةن  ةةي مدينةة  بغةةداد لةمةةد(   رانةةدا ناصةةر مكمةةد 1 
 .135، ص2017رسال  ماجسبير، كةي  البربي  بناة ، جامع  بغداد  
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 ةان الهةرم يةدل الةى ارب ةاع معةدالة النمةي السةكاني  ضال نةن ذلةك ، بار السن الشديد  ي نسب  ك
بسبم ارب اع اليالداة كما ان ارب اع الي ياة المقرينة  ببةدن المسةبيى الصةكي يانبشةار االمةراض 
يضةةةعف الرنايةةة  الصةةةكي  البةةةي بةةةي ر نةةةةى سةةةالم  السةةةكان يبل ةةةض  ةةةرص الكيةةةام لمةةةدم اطةةةيل 

 ةالهرم السةكاني لةيكةداة االدارية  يم ةل الةنمط المبيايةد الةذو ببسةع  يلاص  ل ئ  كبار السةن ، اذن
قاندب  داال  الى ارب اع معدالة المياليد بنمط مبسارع االمر الذو يؤدو بديره الى ارب اع معدالة 

االنمي   .رام ارب اع معدالة الي ياة ايض 
ك  ببةةاين ياضةةح ة ةةي 1997 لبعةةداد ةةي مكا  ةة  بغةةداد   مةا نةةةى مسةةبيى اليكةةداة االداريةة  

 بين السةكان  ةي المكا  ة  يبةين اليكةداة االدارية  ، نبيجة  لببةاين  ئابهةا العمرية  ييلبةةف بركيةم
، كما ان  يبباين دالل الجمان  الياكدم بمرير اليمن يلةذلك  االنمار من مجمين  سكاني  أللرى

السةةكاني  المبباينةة  يمةةن  انةة  مةةن الممكةةن مالك ةة   شةةكال ملبة ةة  لبركيةةم االنمةةار يالجمانةةاة 
ببلةةذ األهةةرام السةةكاني  اشةةكاال مبباينةة    . م . ع . د (  ((25( يالشةةكل  31بيانةةاة الجةةدايل  

ط ي ا لبما ل ال ةريف  يعد  نةى مسبيى الذكير ياالنان ، ينةى الرام من ذلك اال ان هذا البباين 
 .االجبماني  بشكل نام االقبصادي 

 :اآلبي  ليها يمكننا رصد اللصائص  عند مبابع  بياناة الجدايل ياالشكال المشار ا 
مةع  1997 لبعةدادان قياند االهرام السكاني  ببميي بكينها نريض  شأنها  ي ذلك شأن المكا    

كةة  ان  مةة  ببةةاين مكةةاني يكةةاد يشةةمل نسةةب   ئةة  صةةغار بةةاين بةةين يكةةدابها االداريةة  اذ يةيجةةيد الب
بييةةد بةةةك ال ئةة   ةةي اقضةةي  قياسةةا بن يربهةةا  ةةي االقضةةي  االلةةرى ، يهةةي داللةة  مباشةةرم ي  السةةن اذ

 شاره ياضك  الى ارب اع معدالة اللصيب   ةي نمةيم مجبمةع المكا  ة  ييمكةن يصةف البيانةاة 
 :اآلبي ف ال ئاة العمري  يبالشكلمن لالل البصني

 5بأنةى قيم  اذ بةر نسب     المكميدي اذ جا  قضا  :  عام (4 - عاماقل ) الفئة العمرية ،
%( بسبم ارب اع نسب  اللصيب  يكينها منطق  ذاة طبيعة  يرانية   ري ية (  يذلةك نةاجم 18

%( 13، 2اذ بةغة   ا ادنى نسب   سجةة  ي قضا  الكرخمياليد اللام ، امالنن بباين ندد 
 بينما بباينة باقي اليكداة االداري   بين بةك القيمبين .

 كةذلك القيمة  االنةةى اذ بةغةة نسةبب   المكميدية بصةدر قضةا   : عام( 9-5ئة العمرية ) الف
%( اما بةاقي اليكةداة 13.3( بينما سجل قضا  الرصا   القيم  االدنى بنسب  بةغة  15.8 

  بباينة بين بةك القيمبين .



 2030بغداد والتوقعات المستقبلية لعام  الفصل الرابع: االهرامات السكانية العمرية والنوعية لسكان محافظة
 

 
180 

 بةغةةةة بنسةةةب  االيلةةةى المرببةةة  المةةةدائن قضةةةا  ببةةةي  كيةةةن : عةةةام (14-10) العمريةةةة الفئةةةة 
 بةةةاقي يجةةةا %( 11.2  بةغةةةة اذ االن ميةةة  قضةةا   ةةةي سةةةجةة نسةةةب  ادنةةةى بينمةةا%( 13.4 

 .القيمبين بةك بين اليكداة
 بةغةةةةة اذ االنةةةةةى النسةةةةب  المةةةةدائن قضةةةةا  اكبةةةةل كيةةةةن  : عةةةةام (19-15) العمريةةةةة الفئةةةةة 

 باقي جا  كين  ي%( 10.4  بةغة اذ قيم  باقل االن مي  قضا  جا  كين  ي%( 12.2 
 . المذكيربين القيمبين بين اليكداة

 11  بةغةة اذ قيمة  بأنةى ابي اريم قضا  بصدر اذ  : عام (24-20) العمرية الفئة )%
 برايكةة  قةد اليكداة باقي اما%( 9.2  بةغة اذ قيم  بأدنى المكميدي  قضا  جا  كين  ي
 . اناله القيمبين بين

 9.5  بةغةةة اذ قيمةة  اكبةةرابةةي اريةةم  قضةةا  ببةةي  اذ : عةةام( 29-25) العمريةةة الفئةةة )%
 امةةا%(8.1  منهمةةا كةةل نسةةبة بةغةةة اذ قيمةة  باقةةل يالمةةدائن المكميديةة   قضةةا و جةةا  بينمةةا
 . القيمبين بةك بين نسبهما كانة  قد اليكداة باقي

 7.6  بةغةةة اذ قيمةة  بةةأكبر  االن ميةة  قضةةا  جةةا  اذ : عةةام( 34-30) العمريةةة الفئةةة )%
 كانةةة  قةةد اليكةةداة بةةاقي امةةا%(5.9  نسةةبة بةغةةة اذ قيمةة  باقةةل المةةدائن قضةةا  جةةا  بينمةةا

 . القيمبين بةك بين نسبهما
 بينمةا%( 5.9  بةغةة اذ قيم  بأنةى الكرخ قضا  بصدر : اذ عام( 39-35) العمرية الفئة 

 نسةبهما كانةة  قةد اليكةداة بةاقي امةا%(3.5  نسةبب  بةغةة اذ قيم  بأدنى المدائن قضا  جا 
 . القيمبين بةك بين

 5.3  بةغةة اذ قيمة  بةأكبر كةذلك الكةرخ قضةا  اكبةل اذ:  عةام( 44-40) العمرية الفئة )%
 كانةةة  قةةد اليكةةداة بةةاقي امةةا%(3.7  نسةةبب  بةغةةة اذ قيمةة  باقةةل الصةةدر قضةةا  جةةا  بينمةةا

 . القيمبين بةك بين نسبهما
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 (31الجدول )
 1997 لتعداد محافظة بغداد ألقضية الهرم السكاني بحسب الفئات العمرية الخمسية والنوع

 الفئة 

 المدائن المحمودية ابي غريب الكاظمية الكرخ الصدر االعظمية الرصافة

 اناث ذكور 
المعدل 

 النسبي
 اناث ذكور 

المعدل 

 النسبي
 اناث ذكور 

المعدل 

 النسبي
 اناث ذكور 

المعدل 

 النسبي
 اناث ذكور 

المعدل 

 النسبي
 اناث ذكور 

المعدل 

 النسبي
 اناث ذكور 

المعدل 

 النسبي
 اناث ذكور 

المعدل 

 النسبي

 17.1 16.9 17.3 18.5 18.1 18.8 17.1 18.5 15.7 15.7 15.5 15.9 13.2 12.9 13.6 16.0 15.7 16.2 13.7 13.5 13.9 13.8 13.8 13.8 4-اقل سنة

5-9  13.5 13.1 13.3 13.9 13.4 13.6 14.3 14.0 14.1 13.9 13.4 13.7 14.5 13.9 14.2 13.7 15.6 14.6 16.2 15.3 15.8 15.9 15.4 15.6 

10-14 11.4 11.1 11.3 11.5 10.9 11.2 12.2 11.8 12.0 11.7 11.3 11.5 11.8 11.3 11.6 11.2 12.9 12.1 13.1 12.3 12.7 13.7 13.2 13.4 

15 - 19 11.1 10.7 10.9 10.4 10.3 10.4 11.8 11.6 11.7 10.6 10.3 10.5 10.9 10.6 10.8 10.5 11.4 10.9 11.6 11.1 11.3 12.4 11.9 12.2 

20 - 24 9.7 9.7 9.7 9.6 9.7 9.7 10.5 10.5 10.5 9.3 9.3 9.3 9.6 9.9 9.7 12.5 9.4 11.0 9.3 9.2 9.2 10.0 9.4 9.7 

25 - 29 8.9 8.9 8.9 8.9 9.1 9.0 9.3 9.1 9.2 8.4 8.7 8.5 8.9 9.0 9.0 11.4 7.6 9.5 8.1 8.1 8.1 8.3 7.9 8.1 

30 - 34 7.4 7.4 7.4 7.5 7.6 7.6 7.2 6.9 7.0 7.2 7.6 7.4 7.2 7.3 7.3 7.3 6.1 6.7 5.9 6.5 6.2 5.6 6.2 5.9 

35 - 39 5.4 5.5 5.4 5.6 5.8 5.7 4.0 4.2 4.1 5.7 6.2 5.9 5.0 5.0 5.0 4.1 3.8 3.9 3.3 4.2 3.7 3.0 4.1 3.5 

40 - 44 4.7 4.8 4.8 4.8 4.9 4.9 3.7 3.8 3.7 5.2 5.4 5.3 4.3 4.3 4.3 4.3 4.1 4.2 4.0 4.2 4.1 3.5 4.0 3.8 

45 - 49 3.6 3.7 3.6 3.5 3.6 3.6 2.7 3.1 2.9 3.9 3.9 3.9 3.0 3.1 3.1 3.0 3.2 3.1 2.4 3.0 2.7 2.9 3.1 3.0 

50 - 54 3.2 2.9 3.1 3.2 3.1 3.2 2.3 2.2 2.2 3.4 3.1 3.3 2.6 2.5 2.5 2.2 2.0 2.1 2.1 2.1 2.1 2.3 2.1 2.2 

55 - 59 2.5 2.4 2.5 2.6 2.4 2.5 1.9 1.8 1.8 2.5 2.4 2.5 1.9 2.1 2.0 1.3 1.3 1.3 1.5 1.5 1.5 1.6 1.5 1.6 

60 - 64 1.6 1.7 1.7 1.6 1.6 1.6 1.1 1.4 1.3 1.6 1.7 1.6 1.3 1.5 1.4 0.8 1.0 0.9 0.9 1.2 1.0 0.9 1.1 1.0 

65 - 69 1.4 1.6 1.5 1.3 1.5 1.4 1.0 1.3 1.2 1.3 1.5 1.4 1.2 1.4 1.3 0.7 1.0 0.8 0.9 1.1 1.0 0.9 1.1 1.0 

70 - 74 0.8 1.1 0.9 0.7 1.0 0.9 0.7 1.0 0.9 0.8 1.0 0.9 0.8 1.0 0.9 0.5 0.8 0.6 0.6 0.9 0.8 0.6 0.8 0.7 

75 - 79 0.5 0.6 0.6 0.4 0.6 0.5 0.5 0.7 0.6 0.4 0.6 0.5 0.5 0.6 0.6 0.4 0.5 0.5 0.4 0.5 0.5 0.5 0.6 0.5 

 0.8 0.9 0.7 0.8 0.9 0.7 0.7 0.8 0.6 0.8 0.9 0.7 0.6 0.7 0.5 0.8 1.0 0.7 0.7 0.8 0.5 0.8 0.9 0.6 فاكثر 80

 (8المصدر: الباكن باالنبماد نةى مةكا  
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 (أ 25الشكل )
 1997 لتعداد االهرامات السكانية لمحافظة بغداد 

 الرصافة قضاء

 

 االعظمية قضاء

 

 ( 31  باالنبماد نةى جديل الباكن المصدر :
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 (ب25الشكل )

 1997 لتعداداالهرامات السكانية لمحافظة بغداد 
 قضاء الصدر

 
 قضاء الكرخ

 
 ( 31  باالنبماد نةى جديل الباكن المصدر :
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 (ج 25الشكل )
 1997 لتعداداالهرامات السكانية لمحافظة بغداد 

 قضاء الكاظمية

 
 قضاء ابي غريب

 
 (  31  باالنبماد نةى جديلالباكن المصدر : 
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 (د25الشكل )
 1997 لتعداداالهرامات السكانية لمحافظة بغداد 

 قضاء المحمودية

 
 قضاء المدائن

 

 (31  باالنبماد نةى جديل الباكنالمصدر : 
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 بةغةة اذ قيم  اكبر الكرخ ايضا  نةى قضا  كصل ا ذ :  عام (49-45) العمرية الفئة 
 بةةةةاقي امةةةةا%(2.7  نسةةةةبب  بةغةةةةة اذ قيمةةةة  باقةةةةل المكميديةةةة  قضةةةةا  جةةةةا  بينمةةةةا%( 3.9 

 . القيمبين بةك بين نسبهما كانة  قد اليكداة
 3.3  بةغةةة اذ قيمةة  بةةأكبر الكةةرخ قضةةا  ببةةي  اذ  : عةةام( 54-50 العمريةةة) الفئةةة )%

 منهمةةةةا كةةةةل نسةةةةبة بةغةةةةة اذ قيمةةةة  باقةةةةل اريةةةةم ابةةةةي قضةةةةا و المكميديةةةة  ي جةةةةا  بينمةةةةا
 . القيمبين بةك بين نسبهما كانة  قد اليكداة باقي اما %(2.1 

 بةأكبر اقضي  كل من الرصةا   ياالن مية  يالكةرخ  اذ اكبل : عام( 59-55 العمرية) الفئة 
 امةا %(1.3  نسةبب  بةغةة اذ قيمة  باقةل ابي اريةمقضا   جا  بينما%( 2.5  بةغة اذ قيم 
 . القيمبين بةك بين نسبهما كانة  قد اليكداة باقي
 بةغةةةةة اذ قيمةةةة  الرصةةةةا   اكبةةةةر اذ بصةةةةدر قضةةةةا   : عةةةةام( 64-60 العمريةةةةة) الفئةةةةة 

 بةةةاقي امةةةا%(0.9  نسةةةبب  بةغةةةة اذ قيمةةة  باقةةةل ابةةةي اريةةةم  قضةةةا  جةةةا  بينمةةةا%( 1.7 
 . القيمبين بةك بين نسبهما كانة  قد اليكداة

 1.5  بةغةةة اذ قيمة  بةأكبر اذ جةةا  قضةا  الرصةا    : عةام (69-65العمريةة) الفئةة )%
 بةةاقي امةةا%(0.8  منهمةةا كةةل نسةةبة بةغةةة اذ قيمةة  بةةأدنىابةةي اريةةم  قضةةا  جةةا  بينمةةا

 . القيمبين بةك بين نسبهما كانة  قد اليكداة
 اقضةةي  الرصةةا   ياالن ميةة  يالصةةدر  : اذ ببةةي  كةةل مةةن عةةام( 74-70) العمريةةة الفئةةة

 قيمة  باقل ابي اريم  قضا  جا  بينما%( 0.9  بةغة اذ قيم  بأكبر يالكرخ يالكا مي  
 . القيمبين بةك بين نسبهما كانة  قد اليكداة باقي اما %(0.6  نسبب  بةغة اذ

 اكبةةةل كةةةل مةةةن قضةةةا  الرصةةةا   يقضةةةا  الصةةةدر  اذ  : عةةةام( 79-75) العمريةةةة الفئةةةة
 االن ميةة  قضةةا  جةةا  كةةل مةةن بينمةةا%( 0.6  بةغةةة اذ قيمةة  بةةأكبر يقضةةا  الكا ميةة  

 %(.0.5  منهما كل نسبة بةغة اذ قيم  باقل ي المدائن يالمكميدي  اريم يابي يالكرخ
 الرصةةا   يقضةةا  الصةةدر  قضةةا  كصةةل كةةل مةةن اذ فةةاك ر ( : عةةام 80) العمريةةة الفئةةة

 بينمةا%( 0.8  بةغةة اذ قيمة  يقضا  المدائن بةأكبر المكميدي يقضا  الكا مي  يقضا  
  قةد بيناليكةد بةاقي امةا%(0.6  منهمةا كةل نسةبة بةغةة اذ قيمة  باقةل قضا  الكةرخ  جا 
 القيمبين . بةك بين نسبهما كانة
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 : يأتيما  1997 لتعداديستنتج من االهرامات السكانية التي م لت اقضية محافظة بغداد 
سةةةجةة االقضةةةي  ذاة الطةةةابع الري ةةةي م ةةةل ابةةةي اريةةةم يالمةةةدائن يالمكميديةةة  المرببةةة  االيلةةةى  .1

لة ئةةاة العمريةة  الصةةغيرم يالشةةاب  ممةةا يةةدل نةةةى ارب ةةاع معةةدل اللصةةيب  يالةةيالداة  ةةي هةةذه 
 .1997 لبعداداالقضي  مقارن  باألقضي  الكضري  من مكا    بغداد 

انل اضةا  1997  بغةداد  مركةي المكا  ة  ( لعةام شهدة االقضةي  الكضةري  يالبةي بم ةل مدينة .2
( سن  اذ كانة بكبل المرابم االليرم 9-5( ي 4-ناماقل مةكي ا  ي  ئاة العمر الصغيرم  

لةبيييةةةع النسةةةبي كمةةةا  ةةةي قضةةةا  الرصةةةا   يالكةةةرخ ياالن ميةةة  ممةةةا يةةةدل نةةةةى بةةةأ ير نةةةامةي 
 البكضر يالبعةيم نةى سكان بةك االقضي  .

كسةةي  بةةين نسةةم البركيةةم العمةةرو يالنةةيني بةةين اقضةةي  منطقةة  الدراسةة  كانةةة هنةةاك نالقةة  ن .3
كان هناك انل اض ياضح  نام ( 9-5( ي 4- نام اقل كةما ارب عة  ئاة العمر الصغيرم  

 ةةةةاك ر ( كمةةةةا هةةةةي الكةةةةال  ةةةةي قضةةةةا  ابةةةةي اريةةةةم يالمةةةةدائن  نةةةةام 65ل ئةةةةاة العمةةةةر الكبيةةةةرم  
يالمكميدي  . يكذلك الكال  ي العالق  العكسي  بين االقضي  البي بنل ض  يها نسب  ال ئةاة 

برب ع  يها نسب  ال ئاة الشاب  اي كبار السن نام (  9-5( ي  4- ناماقل العمري  الصغيرم  
 الرصا   ياالن مي  يالكرخ  اك ر ( كما  ي اقضي   نام65اي   (35-44 

قضةةي  شةةهدة بقاربةةا  بةةين  ئابهةةا العمريةة  يكةةذلك نةةةى اةةةم اال ( ان ا31يسةةبنب  مةةن جةةديل   .4
مسبيى النيع كما لم يكن هناك بباين كبير  يما يلص ال ئاة العمرية  الصةغيرم  كانةة نسةبها 

 اما مبشابه  اي مبقارب  .
ي ن الهرم السكاني    (32الجديل  ي  (26 يبضح من الشكل   2018نام بقديراة  اما  ي

 :  يأبي مكا    بغداد قد ابسم بما
يبسةةم الهةةةرم السةةكاني  ةةةي مكا  ةة  بغةةةداد باالبسةةاا الياضةةةح ياالنب ةةام لة ئةةةاة البةةي سةةةبقبها  
يالبةدرع ، كمةا ان هةرم السةكان يبميةي بقانةدم نريضة  ناجمة  نةن ارب ةاع  ئةاة صةغار السةن يهةةي 

( 4-نةةاماقةةل نةةن طريةةا الةةيالداة  اذ شةةكةة ال ئةة  العمريةة  االيلةةى   دليةةل نةةةى البجديةةد المسةةبمر 
%(  مةةن اجمةةةالي  سةةكان  المكا  ةةة   بينمةةةا   13.75انةةةةى معةةدل لهةةةا  يهةةي مةةةا  نسةةةبب      نةةام

%(   و ان ما يضاف الى 0.45ادنى نسب  لها اذ بةغة   نام( 79-75شكةة  ال ئ   العمري   
يقةةةل مةةن  ئةة  كبةةار  مةن  ةةم  ييةةد مةةن نسةةببهم  ةةي المجبمةةع ي  ئةاة الصةةغار السةةن سةةنييا  مةةن اط ةال ي

السةةن يمبيسةةطي السةةن ، يهةةي مؤشةةر نةةةى  بةةيم المجبمةةع يارب ةةاع معةةدالة اللصةةيب  بةةين سةةكان 
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مكا  ةة  بغةةداد مةةع ابسةةاا  ةةي  ئةةاة الةةذكير ياالنةةان نةةةى جةةانبي الهةةرم هةةي كةةال المجبمعةةاة  ةةي 
سةكان المكا  ة  يهةي يضةعهم ضةمن ال ئة  الديل النامي  ، بشكل  ئ  صغار السن اك ةر مةن  ةةن 

ال بعةةد منبجةة  بسةةبم ان مع مهةةم ينشةةغل  نةةام  (24-15المعالةة  كمةةا ان قسةةم مةةن ضةةمن ال ئةة   
بالدراس  يهم لارع قيى العمل لذا اصبكيا ضمن ال ئ  المعال  ، يبدا الهرم بالبقةص بةدريجيا  يهةي 

الهةرم البةي بشةكل قمة  ضةيق  يهةي مؤشر نةى بقةص االنمار يبناقص السكان  يصةيال  الةى قمة  
دالل  نةى االنل اض  ي نسب  كبار السن يقصر امد الكيةام يارب ةاع معةدالة الي يةاة مةع البقةدم 

يهةةي امةةر طبيعةةي بسةةبم بعةةرض االنسةةان لمبانةةم الكيةةام يضةةعف يسةةائل ياسةةاليم   ةةي العمةةر ،
 الرناي  الصكي   ياالجبماني  .

 27(  يالشةكل  32ك   مةن الجةديل   ية 2018نام لبقديراة  االقضي اما نةى  مسبيى  
اذ برب ع  ئ  صغار السن  ةي جميةع منةاطا  االقضي ابساع قاندم الهرم لكل  . د( . ع م     .(

الدراس  يهي مؤشر نةى  بيم المجبمع لكل اليكداة االداري  ، ييبربم نةى هذا االرب ةاع  ةي  ئة  
 اين   ي منطق  الدراس  .الصغار السن ارب اع نسب  االنال  بنسم مبب

 العمرية  لة ئةاة اللصةائص رصد يمكننا اليها المشار ياالشكال الجدايل بياناة مبابع   عند
 : اآلبي يبالشكل
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 (26)الشكل
  2018عاملتقديرات  بغداد محافظةفي  الخمسية العمرية الفئات بحسب السكاني الهرم

 
 ( 30المصدر الباكن باالنبماد نةى جديل  
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 (32) الجدول
 2018 عاملتقديرات   محافظة بغداد ألقضية والنوع الخمسية العمرية الفئات بحسب الهرم السكاني

 الفئة 

 المدائن ابي غريب المحمودية الكاظمية الكرخ الصدر االعظمية الرصافة

 اناث  ذكور
المعدل 

 النسبي
 اناث ذكور 

المعدل 

 النسبي
 اناث ذكور 

المعدل 

 النسبي
 اناث ذكور 

المعدل 

 النسبي
 اناث ذكور 

المعدل 

 النسبي
 اناث ذكور 

المعدل 

 النسبي
 اناث ذكور 

المعدل 

 النسبي
 اناث ذكور 

المعدل 

 النسبي

 14.5 14.5 14.5 14.3 14.3 14.3 14.8 14.8 14.8 13.6 13.6 13.7 13.2 13.1 13.3 13.2 13.1 13.3 13.3 13.2 13.4 13.2 13.1 13.3 4- عاماقل 

5-9 12.5 12.0 12.2 12.7 12.1 12.4 12.5 12.0 12.2 12.5 12.0 12.2 13.0 12.3 12.7 14.3 13.2 13.7 13.7 12.8 13.3 13.9 12.9 13.4 

10-14 10.9 10.4 10.6 11.1 10.5 10.8 10.9 10.4 10.6 10.9 10.4 10.6 11.4 10.8 11.1 12.8 12.1 12.4 12.2 11.5 11.9 12.4 11.7 12.1 

15 - 19 10.4 9.8 10.1 10.5 9.8 10.2 10.4 9.8 10.1 10.4 9.8 10.1 10.6 10.0 10.3 11.3 10.4 10.8 11.0 10.2 10.6 11.1 10.2 10.7 

20 - 24 9.8 9.1 9.5 9.8 9.1 9.4 9.8 9.1 9.5 9.8 9.1 9.5 9.7 9.0 9.4 9.6 8.8 9.2 9.7 8.9 9.3 9.6 8.9 9.3 

25 - 29 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.4 7.4 7.4 7.2 7.2 7.2 7.3 7.3 7.3 7.3 7.3 7.3 

30 - 34 6.8 7.2 7.0 6.8 7.2 7.0 6.8 7.2 7.0 6.8 7.2 7.0 6.7 7.2 6.9 6.2 7.1 6.6 6.4 7.1 6.8 6.3 7.1 6.7 

35 - 39 6.1 6.4 6.3 6.0 6.4 6.2 6.1 6.4 6.3 6.1 6.4 6.3 5.9 6.3 6.1 5.5 6.1 5.8 5.7 6.2 6.0 5.6 6.2 5.9 

40 - 44 5.7 6.1 5.9 5.7 6.1 5.9 5.7 6.1 5.9 5.7 6.1 5.9 5.6 6.0 5.8 5.1 5.5 5.3 5.3 5.7 5.5 5.3 5.7 5.5 

45 - 49 4.9 5.0 4.9 4.8 5.0 4.9 4.9 5.0 4.9 4.9 5.0 4.9 4.6 4.9 4.8 4.1 4.6 4.3 4.3 4.7 4.5 4.2 4.7 4.4 

50 - 54 3.4 3.9 3.7 3.3 3.8 3.6 3.4 3.9 3.7 3.4 3.9 3.7 3.2 3.7 3.4 2.6 3.1 2.8 2.8 3.3 3.1 2.8 3.2 3.0 

55 - 59 3.0 3.2 3.1 2.9 3.1 3.0 3.0 3.2 3.1 3.0 3.2 3.1 2.8 3.0 2.9 2.4 2.6 2.5 2.6 2.8 2.7 2.5 2.7 2.6 

60 - 64 2.2 2.3 2.3 2.1 2.3 2.2 2.2 2.3 2.3 2.2 2.3 2.3 2.0 2.2 2.1 1.7 1.9 1.8 1.8 2.0 1.9 1.8 2.0 1.9 

65 - 69 1.6 1.7 1.7 1.5 1.7 1.6 1.6 1.7 1.7 1.6 1.7 1.7 1.4 1.6 1.5 1.1 1.1 1.1 1.2 1.3 1.3 1.2 1.3 1.2 

70 - 74 1.0 1.0 1.0 1.0 0.9 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.9 0.9 0.9 0.6 0.7 0.6 0.8 0.8 0.8 0.7 0.7 0.7 

75 - 79 0.5 0.6 0.5 0.4 0.6 0.5 0.5 0.6 0.5 0.5 0.6 0.5 0.4 0.6 0.5 0.3 0.4 0.4 0.4 0.5 0.4 0.3 0.4 0.4 

 0.5 0.6 0.4 0.5 0.6 0.4 0.5 0.5 0.4 0.5 0.6 0.4 0.5 0.6 0.5 0.5 0.6 0.5 0.5 0.6 0.4 0.5 0.6 0.5 فاكثر 80

(9الباكن باالنبماد نةى مةكا   :المصدر



 2030بغداد والتوقعات المستقبلية لعام  الفصل الرابع: االهرامات السكانية العمرية والنوعية لسكان محافظة
 

 
191 

 (أ 27) الشكل
 2018 لتقديرات عام بغداد لمحافظة السكانية االهرامات

 
                                  

 
 (32المصدر: الباكن باالنبماد نةى جديل  
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 (ب27) الشكل
 2018 لتقديرات عام بغداد لمحافظة السكانية االهرامات

 

 

 
 (32المصدر: الباكن باالنبماد نةى جديل  
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 (ج27) الشكل
 2018 لتقديرات عام بغداد لمحافظة السكانية االهرامات

 
 

 
 (32المصدر: الباكن باالنبماد نةى جديل  
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 (د27) الشكل
 2018االهرامات السكانية لمحافظة بغداد لتقديرات عام 

 
 

 
 (32المصدر: الباكن باالنبماد نةى جديل  
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نةةةى كسةةم اليكةةداة االداريةة  لة ئةةاة اللمسةةي  لةعمةةر ي النةةيع باذ يقسةةم البيييةةع الهرمةةي السةةكاني 
 يهما :مجمينبين رئيسبين 

(  اذ بصةدر 19-15( الةى 4 - نةاماقةل بشةمل ال ئةاة العمرية  مةن  :   المجموعة االولى
%( كسةةةم 10.8،  12.4،  13.7 ، 14.8قضةةةا  المكميديةةة  ال ئةةةاة العمريةةة  االربعةةة  بنسةةةم  

لة ئةةاة البربيةةم بينمةةا سةةجةة كةةل مةةن قضةةا  الرصةةا   يقضةةا  الصةةدر يقضةةا  الكةةرخ ادنةةى نسةةب   
%( كسم البربيةم لكةل قضةا   بينمةا كانةة نسةم 10.1، 10.6، 12.2، 13.2اذ بةغة   ن سها

 باقي اليكداة االداري  بين بةك القيم  .
-20الباقيةة  مةةن ال ئةة  العمريةة    مب مةةل ال ئةةاة العمريةة  ال ال ةة  نشةةر :    المجموعةةة ال انيةةة

يقضةةا  الصةةدر يقضةةا   ةةاك ر (  اذ بصةةدر كةةل مةةن قضةةا  الرصةةا    نةةام   80( الةةى ال ئةة   24
، 2.25 ، 3.09، 3.66، 4.94، 5.94، 6.27، 7.04 ، 7.51، 9.46الكةةةةةرخ بنسةةةةةم بةغةةةةةة  

لة ئةاة كسم البربيم بينما سجل قضا  المكميدية  ادنةى نسةب  ب ( 0.54، 0.53، 0.99، 1.66
، 1.12، 1.80، 2.49، 2.82، 4.31، 5.34، 5.80، 6.63، 7.22، 9.20اذ بةغةةة   ن سةةها
%( كسم البربيم لكل يكدم اداري  بينما ابلةذة بةاقي اليكةداة بةين بةةك  0.46، 0.37، 0.65
ار الببةةةاين بةةةين الدقةةة  العاليةةة   ةةةي مقةةةدبيضةةةيح  ألجةةةلاذ بةةةم اسةةةبلدام مةةةربببين نشةةةريبين  ، القةةةيم

 . اليكداة االداري 
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و علةةى أنسةةتنتج ممةةا تقةةدم مةةن خةةتل االهرامةةات السةةكانية سةةواف علةةى اسةةا  المحافظةةة 
 :يأتي الوحدات االدارية لعام الدراسة مااسا  
( هةةةي هةةةرم  بةةةي يمكةةةن مةةةن لاللةةةة  2018  لبقةةةديراة ان الهةةةرم السةةةكاني لمكا  ةةة  بغةةةداد .1

بصةةنيف المكا  ةة  ضةةمن المجبمعةةاة الشةةاب  يهةةي مؤشةةر جيةةد كيةةن ان قةةيم او مجبمةةع 
 بعبمد نةى الشبام  ي السةم اي الكرم .

قانةدبها البةي بم ةل  ئة  صةغار السةن  ةم ببةد   ان جميع االهراماة السكاني  بميية بابساع .2
 بضيا هذه االشكال بشكل بدريجي الى ان بصل الى قم  الهرم .

يهةذا  ان نسب  الذكير لعام الدراس  ي ي ال ئةاة الصةغيرم  كانةة انةةى مةن نسةم االنةان ، .3
امر طبيعي مبعةا بالجانم البييليجي كين الييةادم  ةي يالداة الةذكير مقارنة  مةع يالداة 

نةةام اذ ببةةد  بالبنةةاقص كبةةى بصةةل الةةى اقةةل مةةن نسةةب   30االنةةان كبةةى بصةةل الةةى اقةةل 
 االنان .

هي اقل  2018 لبقديراة ان المعدل النسبي او معدل النسم لة ئاة العمري  اللمسي   .4
ألاةم اليكداة االداري  بسبم ارب اع المسبيى  1997 لبعدادمن المعدل النسبي 

شي يال قا ي لسكان مكا    بغداد  ي المناطا الكضري  .المعا



 2030بغداد والتوقعات المستقبلية لعام  الفصل الرابع: االهرامات السكانية العمرية والنوعية لسكان محافظة
 

 
197 

 املبحث الثاني

 حمافظة بغدادة للرتكيب العمري والنوعي لسكان التوقعات املستقبلي
 ( 2030لعام  )

 بلطةط البةي الةديل  ةي لاصة  كبيةرم  همية  المسةبقبةي  السةكان لبقةديراة ان  ية  الشةك ممةا
 كاجابة  ياشةباع االنسةان هةي دائمةا اللطة  هةدف كةان ياالجبمةاني، يلمةا االقبصةادو بطيرهةال

 ييسةية  اللطة  هةدف هةم  السةكان كةان يلما ل ، الر اهي   يبكقيا معيشب   مسبيى ير ع االيلي 
ال  القيمية   المةيارد ان كمةا ، المبيقةع السةكان هةؤال  يبركيةم كجةم معر ة  الضةريرو  من بكقيقها
 كجةم نةةى اساسةا   يعبمةد الةذو العمالة  كجةم االنببةار  ةي االلةذ دين مقبةيل بشكل بقديرها يمكن

ال   انة  السةكاني  لالبجاهةاة مةن م بكةيةل نةةى مبينة  بقةديراة ببةيا ر لةم  ةاذا يبةركيبهم، السةكان
 بكجةم يبعةةا  يمةا اامضة  ارا  اي ا براضةاة اسةاه اال العمةل نةةى الملططةين امةام سةبيل

  . (1  يالميارد االكبياجاة
لن بقف نند دراس  ال ةاهرم  باللصيصيالدراساة السكاني   بالعميمإن الدراساة الجغرا ي  

نمةةةا بمبةةةد الةةةى البنبةةةؤ بهةةةا  ةةةي إ ،   قةةةط ةةةي الكاضةةةر  ابجاهابهةةةاالجغرا يةةة   ةةةي الماضةةةي يبطةةةير 
 اليسائلكجمها المبيقع  ي سن  الهدف  م يبم بعد ذلك البلطيط يالبهيئ  ييضع  لبقديرالمسبقبل 
 .(2 ن آ ارها بقةيل مالك ية  

 المبكةر السةكاني البيايةد بمركةة  بمةر ك  انهةالمكا    بغداد  ةية السكاني النمي يلص ي يما
 نةةن النةةاب  لةسةةكان السةةريع المبصةةاند بةةالنمي يببميةةي الشةةاب  الديميارا يةة  بالمركةةة  يعةةرف مةةا  ي

 المياليةةد بةةين الهةةيم ببسةةع  ةةم يمةةن،  باالرب ةةاع المياليةةد معةةدل اسةةبمرار مةةع الي يةةاة معةةدل بقةةةص
  . (3 القاندم بساعاب السكاني الهرم فامع ابص ، الطبيعي  الييادم نسب  يبرب ع يالي ياة

                                                 

( لالد يهدو لياج   ،إسقاطاة السكان كسم العمر يالنيع ، المعهد العربي لةبةدريم يالبكةين االكصةائي   ، 1 
 . 1ص ، 2013 ،بغداد

( ، رسةال  2013-1997صةالح الةدين لةمةدم  رييدا سعد جابر، البباين المكاني ليضةع النسةا   ةي مكا  ة  ( 2 
 .84، ص 2016، مقدم  الى كةي  البربي  ، جامع  بكرية ، ، اير منشيرم (ماجسبير

، 2012-1997 لةمةةدم بغةةداد مدينةة   ةةي السةةكاني  اللصةةيب  لمسةةبيياة المكةةاني ( مكمةةد جاسةةم مكمةةد ، الببةةاين1 
 . 30مصدر سابا ، ص
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 يبؤ ر االسقاطاة اي البيقعةاة  بةأ يرا ميديجةا  ةي بلطةيط البنمية  االقبصةادي  ياالجبمانية 
المعريض من العمل يهي نامةل  سةاه ،  من ناكي  يؤ ر السكان بأ يرا كبيرا  ي بكديد يالبربيي  

، يمن ناكي  الرى يمكةن نةن طريةا كجةم السةكان البعةرف نةةى نةدد   ي انباع السةع ياللدماة
، يالبيقعةةاة السةةكاني  ضةةريري   ةةي لإلنبةةاع ام باكبياجةةابهم يهةةي الهةةدف الةةرئيهالمسةةبهةكين يااللبةةي 

المجالة كالصةك  يالبعةةيم ياليرانة  بكيين قاندم اساسي  لسد اكبياجاة البةد المسبقبةي   ي كا   
ياالسةةةقاطاة السةةةكاني  بكةةةين القانةةةدم االساسةةةي  لكةةةل مةةةن بقةةةدير الطاقةةة  ايرهةةةا يالبجةةةارم يالسةةةكن ي 

يبضمن هذا المبكن القا  الضي  نةى ما سيف يكين نةية  اليضةع  اذاالنباجي  ياكبياجاة البةد 
يميارا يةةة  ،الكميةةة  يالهيكةيةةة ، م ةةةل لةةةالل اال نةةةا نشةةةرم سةةةن  القادمةةة  بالنسةةةب  لةةةبعض الجيانةةةم الد

  .(1 المسبقبل  ي معدالة النمي الطبيعي يبطير هيكل السكان
كسةةم اليكةةداة االداريةة  بيني يسةةيف بةةبم دراسةة  البيقعةةاة المسةةبقبةي  لةبركيةةم العمةةرو يالنةة

 :كاآلبي

  :2030كان  في محافظة بغداد لعام أواًل : توقعات حجم الس
انبمادا  نةى معةدالة النمةي السةابق   2030مكا    بغداد لعام بم بقدير كجم السكان   ي 

ياسةةةةبنادا  الةةةةى ابجاهةةةةاة النمةةةةي السةةةةكاني  ةةةةي  ،( % سةةةةنييا  2( يالبالغةةةة   2018 ي1997لةمةةةةةدم  
المكا    اذ د م الباك ين لةبنبؤ بمسبقبل كجم السكان ، يلكين معدل النمي السنيو لةسةكان  ةي 

( لذا اقبةرح الباكةن  ن يألةذ معةدل 2018 ي1997منطق  الدراس  قد ابسم بالبذبذم لالل المدم  
 ةةبم دراسةة  %( بصةةيرم نامةة  2يرم الةةذو بةةةر  النمةةي السةةنيو لسةةكان المكا  ةة  لةةالل المةةدم المةةذك

كسةةم البركيةةم العمةةرو بكسةةم اليكةةداة االداريةة   انيةةا ي بنةةةى مسةةبيى المكا  ةة  ايال ي البيقعةةاة 
انبمادا  نةى  باة معةدل النمةي كمةا هةي الكةال  ةي معةدالة النمةي السةابق   . لة ئاة اللمسي   ال ا

( ببةر  33جديل   نةى ي ا معطياة  2030 من المبيقع  ن كجم السكان لعام  ، ي المكا    
كسةةةم بيبةةةييع  2018( نسةةةم  نةةةن نةةةام 1071378( نسةةةم  يبييةةةادم مطةقةةة  ببةةةةر  9198133 

ا برضنا ندم  باة معدل النمةي السةنيو لةسةكان لةالل المةدم المبيقعة   اليكداة االداري  اما اذا ما
 2030ع ان كجم السكان لعةام  من المبيق   هناك  رضيبين االيلى اذا كان معدل النمي منل ض

                                                 

( االمةةةةم المبكةةةةدم ، قسةةةةم الشةةةةؤين االجبمانيةةةة  ،شةةةةعب  السةةةةكان، المبةةةةادت العامةةةة  لةبةةةةرام  القيميةةةة  لإلسةةةةقاطاة 2  
السةكاني  كعامةةل مسةاند  ةةي بلطةةيط البنمية ، برجمةة  مكمةةد السةعدو اللضةةرو، مراجعةة  راشةد البةةرا يو، طبةةع 

 .4ص  ،1967بالمركي الديمغرا ي لشمال ا ريقيا، القاهرم، 
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نام بقديراة ( نسم  نن 675964( نسم   يبييادم مطةق  بعدد السكان قدرها  8802719بةر  ي
اذا ا بةةرض ان معةةدل النمةةي السةةنيو لةسةةكان قةةد يسةةببييع كسةةم اليكةةداة االداريةة  ، امةةا  2018

كجةم السةكان  يكةين  ن ةان مةن المبيقةع اارب ع نةن معةدل النمةي  ةي كالة   بابة  لةمةدم المبيقعة  ، 
( نسةم  1351929( نسم  يبييادم مطةق  لعدد السةكان  مقةدارها  9478684بةر  ي 2030لعام 
 . 2018نام بقديراة نن 

 (33جدول )
 2030لعام  وللفروض ال ت ة  ألقضية محافظة بغدادالتوقعات المستقبلية لحجم السكان 

 الوحدة االدارية
2030 

 النمو المرتفع المنخفضالنمو   بات معدل النمو
 2110483 1959975 2048016 الرصافة
 1459494 1355412 1416296 االعظمية
 1238426 1312648 1371611 الصدر
 1858792 1726234 1803776 الكرخ

 1158993 1076341 1124689 الكاظمية
 564521 524262 547812 المحمودية
 376812 349940 365659 ابي غريب
 536142 497908 520273 المدائن
 9478684 8802719 9198133 المجموع
 ( 9الباكن باالنبماد نةى  مةكا   المصدر :

 يالمعادل  االبي  :
PN=Po ( 1+R)n                                                                                                                                                                                                                             

 = العدد  ي الر بعداد  PO= العدد المبيقع لةسن  المسبقبةي                               PNإذ  ن 
      N                 ندد السنياة بين  لر بعداد يالسن  المسبقبةي =r   نسب  البغير السنيي = 

 .134، صمصدر سابا : مكمد مكي نييي، رياض إبراهيم السعدو ، جغرا ي  السكان،  المصدر
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(28شكل )   

 2030محافظة بغداد لعام اقضية لفروض ال ت ة فيلالتوقعات المستقبلية لحجم السكان 

 
 (33المصدر : الباكن باالنبماد نةى بياناة الجديل  
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 2030توقعات حجم السكان لمحافظة بغداد حسب الوحدات االدارية لعام  انيًا  
 
 : 33ييبضةح مةن الجةديل   ،%( 2اسبنادا  الى  باة معدل النمي بنسةب     الفرضية األولى )

ا داريةةة  لمنطقةةة  الدراسةةة   كسةةةم اليكةةةداةب 2030( ببةةةاين كجةةةم السةةةكان لعةةةام 28يالشةةةكل  
يبةةةر  مةةن المبيقةةع ان يبهةةذا كصةةل قضةةا  الرصةةا   نةةةى  نةةةى كجةةم لةسةةكان  ةةي المكا  ةة 

 ، 2018نةةام بقةةديراة ( نسةةم  نةةن 238548( نسةةم   يبييةةادم مطةقةة   ببةةةر  2048016 
( نسةةم   365659يبةةةر   مةةن المبيقةةع انأدنى كجةةم لةسةةكان بةةقضةةا   بةةي اريةةم  جةةا بينمةةا 

امةا بةاقي اليكةداة االدارية    2018نةام  بقةديراة  ( نسةم  نةن42591يبييادم مطةق  ببةر  
 مع  باة مقدار المعدل .   كسم كجمب كانة نسبها مبباين  كل 

 
  : اسبنادا  الةى انل ةاض معةدل النمةي الم بةرض لكجةم السةكان  ةي المكا  ة   الفرضية ال انية

(  ن كجم 28يالشكل   ( 33من الجديل   ،ي نصف معدل النمي السكاني يه %( سنييا  1 
السةةكان المبيقعةة  بانل ةةاض معةةدل النمةةي بببةةاين بةةين قضةةا  يآلةةر إذ سةةجل قضةةا  الرصةةا   

( نسةةةةم   يبييةةةةادم مطةقةةةة  مقةةةةدارها 1959975يبةةةةةر   مةةةةن المبيقةةةةع ان نةةةةةى كجةةةةم لةسةةةةكان 
ةسةكان  سةجل  ةي قضةا   بةي ل كجةم،  ما  دنى  2018نام بقديراة ( نسم  نن 150507 

( نسةةم  نةةن 26872(  يبييةةادم مطةقةة  مقةةدارها  349940يبةةةر   اذ مةةن المبيقةةع اناريةةم 
 ، يباقي األقضي  ببرايح بين قضا  الرصا   يقضا   بي اريم. 2018نام 

 
 : اسةةبنادا  الةةى  رضةةي  معةةدل النمةةي المرب ةةع يهنةةا ن بةةرض  ن يرب ةةع معةةدل   الفرضةةية ال ال ةةة

( 33%( سنييا  نن معدالة النمي السابق  لةمكا  ة  يبشةير بيانةاة الجةديل  3بنسب    النمي
( نسةم  2110483 ن قضةا  الرصةا   يسةجل  نةةى كجةم لةسةكان بياقةع بةةر   (28يالشكل  

سجل قضا   بي ي( نسم  ، بينما 301015مقدارها  2018نام  بقديراة  يبييادم مطةق  نن
( 53744ادم مطةقةةة  مقةةةةدارها  ( نسةةةم  يبييةةة376812ةع  اةةةةريم  دنةةةى كجةةةم لةسةةةكان يبياقةةة

 .نسم 
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كسم البيقعاة المسبقبةي  لعام بيبضح  ن بقدير ندد السكان  ،( 33يمن معطياة الجديل  
ذ ببةةةاين كجةةةم السةةةكان  ةةةي مكا  ةةة  إ ،  هةةةر البال ةةةا  ياضةةةكا  بةةةين ال ةةةريض ال ال ةةة   2030

لةمكا  ةة  ي كسةةم  رضةةي   بةةاة معةةدل النمةةي كسةةم اليكةةداة ا داريةة  ببغةةداد كمةةا بببةةاين  
ي رضةةي  النمةةي المةةنل ض ي رضةةي  النمةةي المرب ةةع يكانةةة  رضةةي   بةةاة معةةدل النمةةي ي رضةةي  

 النمي المرب ع هي األقرم  نداد السكان  ي المسبقبل .
يسبنب  مما سبا ان البيقعاة المسبقبةي  لسكان مكا    بغداد يبكسم اال براضاة ال ال   

 الكقائا البالي  : بشير الى
  ا براض  باة معدل النمي يةدل نةةى نسةا الييةادم الطبيعية  لكا ة  اليكةداة االدارية  اذ جةا ة

ياكبةةةة ن ةةه اليكةةداة االداريةة  مراببهةةا مةةن  2018الييةةاداة السةةكاني  مطابقةة  لبقةةديراة نةةام 
 كين الييادم  ي كجم السكان .

 1997لةسةةكان نةن معةةدل النمةةي لةمةةدم   كةان اال بةةراض ال ةةاني انل ةةاض معةدل النمةةي السةةنيو 
( بمقدار النصف يهي ال يم ل بالكقيق  ياقع يابجاهاة النمي السةكاني  ةي المكا  ة   2018ي

اذ طالمةةا بميةةية مكا  ةة  بغةةداد بارب ةةاع يبيةةرم معةةدل النمةةي السةةنيو لةسةةكان يبكسةةم الكقةةم 
 السابق  لةبعداداة .

 مرب ةةع  بشةةير يبكسةةم البقةةديراة الديميارا يةة  ي امةةا ال رضةةي  ال ال ةة  لمعةةدل النمةةي السةةنيو ال
 يمةا يلةص سةكان اليكةداة  2030مؤشرابها هي االقةرم الةى الكجةم الكقيقةي  المبيقةع لعةام 

االداريةة  لمكا  ةة  بغةةداد البةةي بميةةية بارب ةةاع الكجةةم السةةكاني لطةةيل كقةةم البعةةداداة السةةابق  
 صا  لجمهيري  العراا .يكذلك البقديراة ، الصادرم من قبل الجهاي المركيو لإلك

  كا  ةةةة اليكةةةداة االداريةةة   ةةةي منطقةةة  الدراسةةة  نةةةةى يبيةةةرم الييةةةادم السةةةكاني   اليكةةةداة البةةةي
بميةية بكجةةم سةةكاني كبيةر بقةةة مبصةةدرم لةةذلك الكجةم كمةةا  ةةي قضةا  الرصةةا   نةةةى مسةةبيى 
المكا  ةة  ككةةل  يكةةذلك كضةةرها . يكمةةا هةةي الكةةال  ةةي قضةةا  المكميديةة  الةةذو بصةةدر اكبةةر 

 لسكان المكا    نةى مسبيى الريف . كجم 
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 . 2030حسب البيئة )حضر و ريف ( لعام بتوقعات حجم السكان لمحافظة بغداد 
 
 توقعات السكان حسب البيئة الحضرية :  -1
 
 : انبمةةةادا  نةةةةى  بةةةاة معةةةدل النمةةةي كمةةةا هةةةي الكةةةال  ةةةي معةةةدالة النمةةةي   -الفرضةةةية األولةةةى

(% سةنييا  2  ينمي بمعدل كجم السكان الكضرنمي   من المبيقع  ن ،السابق   ي المكا    
كجةةةةةةم السةةةةةةكان يبةةةةةةةر   مةةةةةةن المبيقةةةةةةع ان( 34جةةةةةةديل   نةةةةةةةى ي ةةةةةةا معطيةةةةةةاة 2030لعةةةةةةام 

يبييع  2018نام بقديراة ( نسم  نن 937367( نسم  يبييادم مطةق  بةغة  8047601 
( ببةةاين كجةةم 29يالشةةكل  ( 34ييبضةةح مةةن الجةةديل   ،الكضةةري   كسةةم اليكةةداة االداريةة ب

كسم اليكداة ا داري   لمنطق  الدراس  يبهذا كصةل قضةا  الرصةا   ب 2030السكان  لعام 
( نسةم  2048016يبةةر   مةن المبيقةع ان اذ نةى  نةى كجم لةسكان الكضةر  ةي المكا  ة 

،  بينمةةا كصةةل قضةةا   2018نةةام  بقةةديراة ( نسةةم  نةةن238548يبييةةادم مطةقةة  مقةةدارها  
( نسةةةةم   172640يبةةةةةر   اذ مةةةةن المبيقةةةع ان ديةةة  نةةةةةى  دنةةةى كجةةةةم لةسةةةةكان الكضةةةرالمكمي 

 .  2018نام بقديراة  ( نسم  نن 80963يبييادم مقدارها  
 : لمعةةةدالة النمةةةي 1اسةةةبنادا  الةةةى انل ةةةاض معةةةدل النمةةةي بنسةةةب      -الفرضةةةية ال انيةةةة % )

 ةي  الكضةر السابق   و ما يقارم نصف المعدل يبهذا سيكين النمي الم برض لكجةم السةكان
 مةةن المبيقةةع  ن يبةةةر  ،(29يالشةةكل  ( 34(% سةةنييا   بكسةةم جةةديل  1 بمعةةدل المكا  ةة  

( نسةةةم  يبييةةةادم مطةقةةة  بةغةةةة 7701647كجةةةم السةةةكان  ةةةي المنةةةاطا الكضةةةري  لةمكا  ةةة   
 ن  (29( يالشةةكل  34، يببةةين مةةن الجةةديل   2018نةةام بقةةديراة ( نسةةم  نةةن 591413 

سةةةكان الكضةةةر المبيقعةةة   بانل ةةةاض معةةةدل النمةةةي بببةةةاين بةةةين قضةةةا  يآلةةةر إذ سةةةجل لكجةةةم ا
( نسةةةم   1959975 مةةةن المبيقةةةع ان يبةةةةر قضةةةا  الرصةةةا    نةةةةى كجةةةم لةسةةةكان الكضةةةر اذ 

 ما  دنةى كجةم  سةجل  ةي قضةا   ، 2018نام بقديراة ( نسم  نن 150507م قدرها يبيياد
( نسةةم  نةةن 12687( نسةةم  يبييةةادم قةةدرها  165218 مةةن المبيقةةع ان يبةةةر المكميديةة  اذ 

 يباقي األقضي  ببرايح بين قضا  الرصا   يقضا  المكميدي . 2018نام بقديراة 
 : اسةةبنادا  الةةى  رضةةي  معةةدل النمةةي المرب ةةع يهنةةا ن بةةرض  ن يرب ةةع معةةدل   -الفرضةةية ال ال ةةة

(% سةةنييا  نةةن معةةدالة النمةةي السةةابق  لةمكا  ةة  يلهةةذا مةةن المبيقةةع  ن يكةةين 3  الةةىالنمةةي 
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( نسةةةةةةةم   و بييةةةةةةةادم قةةةةةةةةدرها 8293059كجةةةةةةةم السةةةةةةةكان الكضةةةةةةةر  ةةةةةةةي المكا  ةةةةةةة  بياقةةةةةةةع  
 (29( يالشةةكل  34نةةاة الجةةديل  يبشةير بيا2018 نةةام بقةةديراة  ( نسةم  نةةن 1182825 

( يبييةةادم قةةدرها 2110483 ن قضةةا  الرصةةا   يسةةجل  نةةةى كجةةم لةسةةكان بياقةةع بةةةر  الةةى 
سةةةجل قضةةةا  المكميديةةة    دنةةةى كجةةةم لةسةةةكان الكضةةةر  يبياقةةةةع ي(  نسةةةم  بينمةةةا 301015 
امةةةا بةةةاقي  2018نةةةام بقةةةديراة ( نسةةةم  نةةةن 25374( نسةةةم   يبييةةةادم مقةةةدارها  177905 

  برايكة بين قضا و الرصا   يالمكميدي  .  االقضي 
 

 (34جدول )
في  والفروض ال ت ة لوحدات االداريةل البيئة حسببالتوقعات المستقبلية لحجم السكان 

 2030محافظة بغداد لعام 

 االقضية
2030 

 المرتفعمعدل النمو  المنخفضمعدل النمو   بات معدل النمو
 ريف حضر ريف حضر ريف حضر

 0 2110483 0 1959975 0 2048016 الرصافة

 103263 1357916 96019 1261078 100763 1317725 االعظمية
 0 1413447 0 1312648 0 1371611 الصدر
 0 1858792 0 1726234 0 1803776 الكرخ

 231988 930791 215714 864413 226372 903242 الكاظمية
 393030 177905 365459 165218 383514 172640 المحمودية
 179311 200428 166732 186134 174970 194495 ابي غريب

 297704 243297 276820 225947 290496 236096 المدائن

 1205297 8293059 1120745 7701647 1176115 8047601 المجموع
  (9الباكن باالنبماد نةى  مةكا   المصدر:
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 (29الشكل )
 2030محافظة بغداد لعام اقضية في حسب الفروض ال ت ةبالبيئة )حضر وريف ( التوقعات المستقبلية لحجم السكان حسب 
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 توقعات السكان حسب البيئة الريفية  :   -2
 
 انبمادا  نةى  باة معدل النمي كما هي الكةال  ةي معةدالة النمةي السةابق   الفرضية األولى  :

(% سةةةنييا  لعةةةام 2.7  كجةةةم سةةةكان الريةةةف ينمةةةي بمعةةةدل  مةةةن المبيقةةةع  ن  ، ةةةي المكا  ةةة  
( نسةةةةم  1176115   مةةةةن المبيقةةةةع ان يبةةةةةر( اذ 34جةةةةديل   نةةةةةى ي ةةةةا معطيةةةةاة 2030

كسةةم اليكةةداة بيبةةييع  2018نةةام  بقةةديراة( نسةةم  نةةن 159594يبييةةادم مطةقةة  بةغةةة  
كسةم ب 2030السةكان  لعةام  كجةم( ببةاين 29( يالشةكل  34ييبضح من الجديل   ،االداري 

اليكةةداة ا داريةة   لمنطقةة  الدراسةة  يبهةةذا كصةةل قضةةا  المكميديةة  نةةةى  نةةةى كجةةم لةسةةكان 
ها ( نسةةةةم  يبييةةةةادم مطةقةةةة  مقةةةةدار 383514  مةةةةن المبيقةةةةع ان يبةةةةةرالريةةةةف  ةةةةي المكا  ةةةة  اذ 

،  بينما كصل قضا  االن مي  نةى  دنةى كجةم  2018نام بقديراة ( نسم  نن 52041 
( نسةم  13673( نسةم   يبييةادم مقةدارها  100763  من المبيقةع ان يبةةرلةسكان الريف اذ 

 .  2018نام بقديراة نن 
 : ي %( لمعةةدالة النمةة1.35اسةةبنادا  الةةى انل ةةاض معةةدل النمةةي بنسةةب      -الفرضةةية ال انيةةة

السةةةةكان   ةةةةي  لكجةةةةم السةةةابق   و مةةةةا يقةةةةارم نصةةةةف المعةةةةدل يبهةةةةذا سةةةةيكين النمةةةةي الم بةةةةرض
 ،( 34(% سةةنييا   بكسةةم جةةديل  1  بمعةةدل(% سةةنييا  يبةةةر لةمنةةاطا الري يةة  1المكا  ةة   

( نسم  يبييادم 1120745 من المبيقع  ن يبةر كجم السكان  ي المناطا الري ي  لةمكا     
( يالشكل 34، يببين من الجديل   2018نام  بقديراة ( نسم  نن104224مطةق  بةغة  

سةةكان الريةةف المبيقعةة   بانل ةةاض معةةدل النمةةي بببةةاين بةةين قضةةا  يآلةةر إذ ال ن كجةةم  (29 
( 365459 مةةةن المبيقةةةع ان يبةةةةر  نةةةةى كجةةةم لةسةةةكان الريةةةف اذ  سةةةجل قضةةةا  المكميديةةة  ي

سةجل  ةةي ي مةةا  دنةى كجةم   ، 2018نةام بقةديراة ( نسةةم  نةن 33986نسةم  يبييةادم قةدرها 
 ( نسم  نن8929( نسم  يبييادم قدرها  96019 من المبيقع ان يبةر قضا  االن مي   اذ 

 لمكميدي  يقضا  االن مي  .يباقي األقضي  ببرايح بين قضا  ا 2018نام  بقديراة
 : اسةةبنادا  الةةى  رضةةي  معةةدل النمةةي المرب ةةع يهنةةا ن بةةرض  ن يرب ةةع معةةدل  -الفرضةةية ال ال ةةة

(% سنييا  نن معدالة النمي السابق  لةمكا    يلهذا من المبيقع  ن يكين 3.7النمي بنسب   
( 188776ا  ( نسةةم   و بييةةادم قةةدره1205297كجةةم السةةكان الريةةف  ةةي المكا  ةة  بياقةةع  

 ن قضةةةةةا   (29( يالشةةةةةكل  34يبشةةةةةير بيانةةةةةاة الجةةةةةديل  2018نةةةةةام  بقةةةةةديراة نسةةةةةم  نةةةةةن



 2030بغداد والتوقعات المستقبلية لعام  الفصل الرابع: االهرامات السكانية العمرية والنوعية لسكان محافظة
 

 
207 

(  نسم  61557( يبييادم قدرها  393030المكميدي  يسجل  نةى كجم لةسكان بياقع بةر  
( نسم   يبييةادم 103263سجل قضا  االن مي    دنى كجم لةسكان الريف  يبياقةع  يبينما 

اما بةاقي االقضةي   برايكةة بةين قضةا و  2018نام  بقديراة نسم  نن( 16173مقدارها  
 المكميدي  ياالن مي   . 

حسةب التركيةب العمةرف )فئةات خمسةية ( لعةام بالتوقعات المستقبلية لحجوم السةكان 
2030  

ى نةية  الكقةا  إسةقاطاة قةيم كسم البركيم العمرو  مرا  اليمةا  إذ ببنةببعد إسقاطاة السكان 
ال ئةةاة العمريةةة  لةمكا  ةةة  كمةةا يةةةبم مةةةن لاللهةةا رسةةةم الهةةةرم السةةكاني  ةةةي المسةةةبقبل كسةةةم  العمةةل

التعرررف ع ررح الحااررات التربويررة التع ميررة  يالبعةةرف نةةةى كجةةم السةةكان المبيقةةع  ةةي سةةن العمةةل

يانل ةةاض  %(2البالغةة    يهنةةا سةةيبم انبمةةاد ال رضةةياة الةة الن  بةةاة معةةدل النمةةي ،واالكاديميررة 
كسم ال ئةاة العمرية  اللمسةي  ، بي  %(3البالغ    يارب اع معدل النمي %(1البالغ   معدل النمي

ان دراسةة  ال ئةةاة اللمسةةي  كةةل  ئةة  نةةةى كةةدا يبةةين كجةةم السةةكان  ةةي بةةك ال ئةة  لةةذا سةةيبم دراسةةبها 
كسةةم ال ئةةاة   هةةار مقةةدار الببةةاين يبيضةةيح كجةةم السةةكان  ةةي كةةل  ئةة  يكسةةم معةةدالة النمةةي 

 : يأبيك  ما ( نة30( يالشكل  35الل الجديل   ، من لالسابق  
 ( 4- عةاماقل الفئة العمرية) اذ مةن المبيقةع ان يبةةر كجةم السةكان  يهةا كسةم  بةاة  : عةام

 2018نةام بقديراة ( نسم  نن 144376( نسم  بييادم مقدارها  1239512معدل النمي  
يبييةةةادم ( نسةةةم  1186227، يبةةةةر كجةةةم السةةةكان  يهةةةا اسةةةبنادا  الةةةى انل ةةةاض معةةةدل النمةةةي  

، اما كجم السكان ضمن بةك ال ئ  انبمادا  2018نام  بقديراة ( نسم  نن91091قدرها  
( نسةم  نةن 182182( نسةم  يبييةادم قةدرها 1277318نةى معدل النمي المرب ع  قد يبةر  

 . 2018نام بقديراة 
 ( 9-5الفئة العمرية) مةن المبيقةع ان يبةةر كجةم السةكان انبمةادا  نةةى  بةاة معةدل اذ : عةام

نةةام بقةةديراة ( نسةةم  نةةن 134089( نسةةم  بييةةادم بةغةةة  1151196النمةةي  ةةي بةةةك ال ئةة   
( نسةةةم   1101708،  يبةةةةر كجةةةم السةةةكان  يهةةةا اسةةةبنادا  الةةةى انل ةةةاض معةةةدل النمةةةي 2018

دا  نةى  رضي  معدل النمي ( نسم  ، يانبما84601بةغة   2018نام بقديراة يبييادم نن 



 2030بغداد والتوقعات المستقبلية لعام  الفصل الرابع: االهرامات السكانية العمرية والنوعية لسكان محافظة
 

 
208 

( نسم  نن 169201( نسم  يبييادم مقدارها  1186308المرب ع يكين كجم السكان بيقع  
 . 2018نام بقديراة 

 ( 14-10الفئة العمرية )من المبيقع ان يبةر كجم اذ : انبمادا  نةى  باة معدل النمي  عام
،  2018نةةام بقةةديراة ن ( نسةةم  نةة117310( نسةةم  بييةةادم مقةةدارها  1007147السةةكان  

( نسةةةم  963852اسةةةبنادا  الةةةى انل ةةةاض معةةةدل النمةةةي  مةةةن المبيقةةةع ان يبةةةةر كجةةةم السةةةكان  
،  يانبمةةةةادا  الةةةةى  رضةةةةي  النمةةةةي  2018نةةةةام بقةةةةديراة ( نسةةةةم  نةةةةن 74015بييةةةةادم قةةةةدرها  

( 148029( نسةم  بييةادم مقةدارها  1037866المرب ع لكجةم السةكان مةن المبيقةع ان يبةةر  
 . 2018نام بقديراة ن نسم  ن

 ( 19-15الفئة العمرية )اسبنادا  نةى  باة معدل النمةي اذ مةن المبيقةع ان يةةر كجةم  عام :
،  2018نةةةام بقةةةديراة ( نسةةةم  نةةةن 109508( نسةةةم  بييةةةادم مقةةةدارها  940165السةةةكان  

( نسةةم  899749انبمةةادا  الةةى انل ةةاض معةةدل النمةةي  مةةن الم بةةرض ان يبةةةر كجةةم السةةكان  
،  ياسبنادا  الى  رضي  النمي المرب ع  2018نام بقديراة ( نسم  نن 69092بييادم قدرها  

( نسةم  نةن 138184( نسم  بييادم مقةدارها  968841لكجم السكان من المبيقع ان يبةر  
 . 2018ام نبقديراة 

 ( 24-20الفئةةة العمريةةة )اذ مةةن المبيقةةع ان يبةةةر كجةةم السةةكان انبمةةادا  نةةةى  بةةاة  عةةام :
 بقةةديراة ( نسةةم  نةةن100883( نسةةم  بييةةادم بةغةةة  866117معةةدل النمةةي  ةةي بةةةك ال ئةة   

، مةةةن المبيقةةةع ان يبةةةةر كجةةةم السةةةكان اسةةةبنادا  الةةةى انل ةةةاض معةةةدل النمةةةي بنكةةةي 2018نةةةام 
( نسم  ، يانبمادا  نةى  رضي  63650بةغة   2018بييادم نن نام ( نسم   ي 828884 

( 127301( نسم  يبييادم مقدارها  892535معدل النمي المرب ع يكين كجم السكان بيقع  
 . 2018نام  بقديراة نسم  نن

 ( 29-25الفئة العمرية )انبمادا  نةى  باة معدل النمي اذ من المبيقع ان يبةر كجم  عام :
،  2018نةةةةام  بقةةةةديراة ( نسةةةةم  نةةةةن79864( نسةةةةم  بييةةةةادم مقةةةةدارها  685659السةةةةكان  

( نسةةةم  656184اسةةةبنادا  الةةةى انل ةةةاض معةةةدل النمةةةي  مةةةن المبيقةةةع ان يبةةةةر كجةةةم السةةةكان  
،  يانبمةةةةادا  الةةةةى  رضةةةةي  النمةةةةي  2018نةةةةام بقةةةةديراة ( نسةةةةم  نةةةةن 50389بييةةةةادم قةةةةدرها  

( 100777( نسةةم  بييةةادم مقةةدارها  706572المرب ةةع لكجةةم السةةكان مةةن المبيقةةع ان يبةةةر  
 . 2018نام  بقديراة نسم  نن
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 (35جدول )
 2030في محافظة بغداد لعام  الفئات الخمسيةحسب بالتوقعات المستقبلية لحجم السكان 

 الفئة العمرية
2030 

 النمو المرتفع النمو المنخفض  بات معدل النمو 
 1277318 1186227 1239512 4-اقل عام

5-9 1151196 1101708 1186308 
10-14 1007147 963852 1037866 
15 – 19 940165 899749 968841 
20 – 24 866117 828884 892535 
25 – 29 685659 656184 706572 
30 - 34 640190 612669 659716 
35 - 39 568863 544408 586214 
40 - 44 535684 512656 552023 
45 - 49 443718 424644 457252 
50 - 54 322523 308658 332360 
55 - 59 274093 262310 282453 
60 - 64 199642 191060 205731 
65 - 69 143865 137681 148253 
70 - 74 85513 81837 88122 
75 - 79 45877 43904 47276 
 49844 46290 48369 فاك ر 80

 9478684 8802719 9198133 المجموع
 (9الباكن باالنبماد نةى  مةكا   المصدر:
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 (30شكل )

 2030في محافظة بغداد لعام التركيب العمرف )الفئات الخمسية( حسب بالتوقعات المستقبلية لحجم السكان 
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 ( 34-30الفئة العمرية) اسبنادا  نةى  باة معدل النمةي اذ مةن المبيقةع ان يةةر كجةم  عام :
،  2018نةةةةام بقةةةةديراة ( نسةةةةم  نةةةةن 74568( نسةةةةم  بييةةةةادم مقةةةةدارها  640190السةةةةكان  

( نسةةم  612669انبمةةادا  الةةى انل ةةاض معةةدل النمةةي  مةةن الم بةةرض ان يبةةةر كجةةم السةةكان  
،  ياسبنادا  الى  رضي  النمي المرب ع  2018نام بقديراة ( نسم  نن 47047بييادم قدرها  

( نسةةم  نةةن 94094( نسةةم  بييةةادم مقةةدارها  659716لكجةةم السةةكان مةةن المبيقةةع ان يبةةةر  
 . 2018م نابقديراة 

 ( 39-35الفئةةة العمريةةة )اذ مةةن المبيقةةع ان يبةةةر كجةةم السةةكان انبمةةادا  نةةةى  بةةاة  عةةام :
نام  بقديراة ( نسم  نن66260( نسم  بييادم بةغة  568863معدل النمي  ي بةك ال ئ   

، من المبيقع ان يبةر كجةم السةكان اسةبنادا  الةى انل ةاض معةدل النمةي اذ مةن المبيقةع 2018
( 41805بةغة   2018نام بقديراة ( نسم   يبييادم نن 544408ان يبةر كجم السكان  

( 586214نسةةم  ، يانبمةةادا  نةةةى  رضةةي  معةةدل النمةةي المرب ةةع يكةةين كجةةم السةةكان بيقةةع  
 . 2018نام بقديراة ( نسم  نن 83611ا  نسم  يبييادم مقداره

 ( 44-40الفئة العمرية )اسبنادا  نةى  باة معدل النمةي اذ مةن المبيقةع ان يةةر كجةم  عام :
،  2018نةةةةام بقةةةةديراة ( نسةةةةم  نةةةةن 62395( نسةةةةم  بييةةةةادم مقةةةةدارها  535684السةةةةكان  

( نسةةم  512656انبمةةادا  الةةى انل ةةاض معةةدل النمةةي  مةةن الم بةةرض ان يبةةةر كجةةم السةةكان  
،  ياسبنادا  الى  رضي  النمي المرب ع  2018نام بقديراة ( نسم  نن 39367بييادم قدرها  

( نسةةم  نةةن 78734( نسةةم  بييةةادم مقةةدارها  552023لكجةةم السةةكان مةةن المبيقةةع ان يبةةةر  
 . 2018نام بقديراة 

 ( 49-45الفئة العمرية )قع ان يبةر كجم : انبمادا  نةى  باة معدل النمي اذ من المبي  عام
،  2018نةةةةام بقةةةةديراة ( نسةةةةم  نةةةةن 51683( نسةةةةم  بييةةةةادم مقةةةةدارها  443718السةةةةكان  

( نسةةةم  424644اسةةةبنادا  الةةةى انل ةةةاض معةةةدل النمةةةي  مةةةن المبيقةةةع ان يبةةةةر كجةةةم السةةةكان  
،  يانبمةةةةادا  الةةةةى  رضةةةةي  النمةةةةي  2018نةةةةام بقةةةةديراة ( نسةةةةم  نةةةةن 32609بييةةةةادم قةةةةدرها  

( 65217( نسةةةم  بييةةةادم مقةةةدارها  457252المرب ةةةع لكجةةةم السةةةكان مةةةن المبيقةةةع ان يبةةةةر  
 . 2018نام بقديراة نسم  نن 

 ( 54-50الفئةةة العمريةةة )اذ مةةن المبيقةةع ان يبةةةر كجةةم السةةكان انبمةةادا  نةةةى  بةةاة  عةةام :
نام  بقديراة ( نسم  نن37567  بييادم بةغة  ( نسم322523معدل النمي  ي بةك ال ئ   
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، مةةةةةن المبيقةةةةةع ان يبةةةةةةر كجةةةةةم السةةةةةكان اسةةةةةبنادا  الةةةةةى انل ةةةةةاض معةةةةةدل النمةةةةةي بنكةةةةةي 2018
( نسةةةم  ، يانبمةةةادا  23702بةغةةةة   2018نةةةام بقةةةديراة  ( نسةةةم   يبييةةةادم نةةةن308658 

دم مقدارها ( نسم  يبييا332360نةى  رضي  معدل النمي المرب ع يكين كجم السكان بيقع  
 . 2018نام بقديراة ( نسم  نن 47404 

 ( 59-55الفئة العمرية )اسبنادا  نةى  باة معدل النمةي اذ مةن المبيقةع ان يةةر كجةم  : عام
،  2018نةةةةام بقةةةةديراة ( نسةةةةم  نةةةةن 31926( نسةةةةم  بييةةةةادم مقةةةةدارها  274093السةةةةكان  

( نسةةم  262310سةةكان  انبمةةادا  الةةى انل ةةاض معةةدل النمةةي  مةةن الم بةةرض ان يبةةةر كجةةم ال
،  ياسبنادا  الى  رضي  النمي المرب ع  2018نام بقديراة ( نسم  نن 20143بييادم قدرها  

( نسةةم  نةةن 40286( نسةةم  بييةةادم مقةةدارها  282453لكجةةم السةةكان مةةن المبيقةةع ان يبةةةر  
 . 2018نام بقديراة 

 ( 64-60الفئةةة العمريةةة )انبمةةادا  نةةةى  بةةاة  اذ مةةن المبيقةةع ان يبةةةر كجةةم السةةكان :عةةام
نام  بقديراة ( نسم  نن23254( نسم  بييادم بةغة  199642معدل النمي  ي بةك ال ئ   

، مةةةةةن المبيقةةةةةع ان يبةةةةةةر كجةةةةةم السةةةةةكان اسةةةةةبنادا  الةةةةةى انل ةةةةةاض معةةةةةدل النمةةةةةي بنكةةةةةي 2018
( نسةةةم  ، يانبمةةةادا  14672بةغةةةة   2018نةةةام بقةةةديراة ( نسةةةم   يبييةةةادم نةةةن 191060 

( نسم  يبييادم مقدارها 205731النمي المرب ع يكين كجم السكان بيقع   نةى  رضي  معدل
 . 2018نام بقديراة ( نسم  نن 29343 

 ( 69-65الفئةةةةة العمريةةةةة )انبمةةةةادا  نةةةةةى  بةةةةاة معةةةةدل النمةةةةي بةةةةةر كجةةةةم السةةةةكان  : عةةةةام
، اسةةبنادا  الةةى  2018نةام بقةةديراة ( نسةةم  نةن 16757( نسةم  بييةةادم مقةدارها  143865 

( نسةةةم  بييةةادم قةةةدرها 137681انل ةةاض معةةدل النمةةةي  مةةن المبيقةةع ان يبةةةةر كجةةم السةةكان  
،  يانبمةةةادا  الةةةى  رضةةةي  النمةةةي المرب ةةةع لكجةةةم  2018نةةةام بقةةةديراة ( نسةةةم  نةةةن 10573 

بقةديراة ( نسم  نةن 21145( نسم  بييادم مقدارها  148253السكان من المبيقع ان يبةر  
 . 2018م نا

 ( 74-70الفئة العمرية )اسبنادا  نةى  باة معدل النمةي اذ مةن المبيقةع ان يةةر كجةم  : عام
، انبمةادا   2018نةام بقةديراة ( نسةم  نةن 9960( نسم  بييادم مقةدارها  85513السكان  

( نسم  بييةادم قةدرها 81837الى انل اض معدل النمي  من الم برض ان يبةر كجم السكان  
،  ياسبنادا  الى  رضي  النمي المرب ع لكجم السةكان  2018نام بقديراة سم  نن ( ن6284 
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نةةةام  بقةةةديراة ( نسةةةم  نةةةن12569( نسةةةم  بييةةةادم مقةةةدارها  88122مةةةن المبيقةةةع ان يبةةةةر  
2018 . 

 ( 79-75الفئةةةةة العمريةةةةة) انبمةةةةادا  نةةةةةى  بةةةةاة معةةةةدل النمةةةةي بةةةةةر كجةةةةم السةةةةكان  عةةةةام :
، اسةةةبنادا  الةةةى  2018نةةةام بقةةةديراة ( نسةةةم  نةةةن 5344( نسةةةم  بييةةةادم مقةةةدارها  45877 

( نسةةةم  بييةةةادم قةةةدرها 43904انل ةةةاض معةةةدل النمةةةي  مةةةن المبيقةةةع ان يبةةةةر كجةةةم السةةةكان  
المرب ع لكجم السكان  ،  يانبمادا  الى  رضي  النمي 2018نام بقديراة ( نسم  نن 3371 

نةةةةام  بقةةةةديراة ( نسةةةةم  نةةةةن6743( نسةةةةم  بييةةةةادم مقةةةةدارها  47276مةةةةن المبيقةةةةع ان يبةةةةةر  
2018. 

 ( عةةام 80الفئةةة العمريةةة  )اذ مةةن المبيقةةع ان يبةةةر كجةةم السةةكان  يهةةا كسةةم  بةةاة فةةاك ر :
 ، يبةر 2018نام بقديراة ( نسم  نن 5634( نسم  بييادم مقدارها  48369معدل النمي  

( 3555( نسم  يبييادم قدرها  46290كجم السكان  يها اسبنادا  الى انل اض معدل النمي  
، اما كجم السكان ضمن بةك ال ئ  انبمادا  نةى معدل النمةي  2018نام بقديراة نسم  نن 

نةام بقديراة ( نسم  نن 7109( نسم  يبييادم قدرها 49844المرب ع  من المبيقع ان يبةر  
2018 . 

(  4- نةةاماقةةل لةةالل مةةا سةةبا يببةةين لنةةا ان اكبةةر ييةةادم كصةةةة ضةةمن ال ئةة  العمريةة   مةةن 
( نسةةةم  بييةةةادم مقةةةةدارها 1239512بكسةةةم  بةةةاة معةةةدل النمةةةي  مةةةن المبيقةةةع ان يبةةةةر السةةةكان  

( نسةةم   امةةا انبمةةادا  نةةةى معةةدل النمةةي المةةنل ض  مةةن المبيقةةع ان يبةةةر نةةدد السةةكان 144376 
( نسم   اما اسبنادا  الى  رضي  معدل النمةي المرب ةع 91091قدرها  ( نسم  يبييادم 1186227 

 ( .182182( نسم  بييادم قدرها   1277318 من المبيقع ان يصل ندد السكان الى  
( سةةن  اذ مةةن المبيقةةع ان يبةةةر كجةةم 79-75امةةا اقةةل ييةةادم كصةةةة ضةةمن ال ئةة  العمريةة   

( نسةةةم  نةةةن 5344( نسةةةم  بييةةةادم مقةةةدارها  45877كسةةةم  بةةةاة معةةةدل النمةةةي  بالسةةةكان  يهةةةا 
( نسم  43904، يبةر كجم السكان  يها اسبنادا  الى انل اض معدل النمي   2018نام بقديراة 

، امةةةا كجةةةم السةةةكان ضةةةمن بةةةةك ال ئةةة   2018نةةةام  بقةةةديراة ( نسةةةم  نةةةن3371يبييةةةادم قةةةدرها  
 ( نسةةم  نةةن6743( نسةةم  يبييةةادم قةةدرها 47276 قةةد يبةةةر  انبمةةادا  نةةةى معةةدل النمةةي المرب ةةع 

 . 2018نام  بقديراة
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 االستنتاجات

 -: وهياالستنتاجات  من جملة الىباحث ال توصل  
 كبيرر بشكل تباين قد 2018 وتقديرات عام 1997 تعدادبغداد ل محافظة في السكان حجم ان. 1

 النسرربي والتوزيرر  السرركان ألعررداد المطلرر  التوزيرر  ومررن  للسرركان الجغرافرري التوزيرر  ناحيررة مررن
 االدارية الوحدات مستوى على  التباين هذا وكان والنسبي المطل  التغير بحسب تباين وكذلك

( 1) الجررداول اثبترر  مررا وهررذا البحرر  عررامي بررين االقضررية بهررا جررا ت الترري المراتررب واخررت  
 (.3)و( 2)و
 الهجرر  لعامرل ان كمرا متروازن نمرو وبمعردل طبيعرة زيراد  يرزداد المحافظرة في السكان حجم ان. 2

 .2018 وتقديرات عام 1997 بين ما المحافظة سكان عدد زياد  في ا  دور  التهجير و والنزوح
 قررد  البحرر  لعررامي العريضررة العمررر فئررات  بحسررب بغررداد محافظررة لسرركان العمررر  التركيررب ان. 3

 يمرر السرن متوسرطي وفئرة السرن صرغار فئرة  بحسب اذ الث   الفئات بين واضحا فرقا   سجل
 ما وهذا السن كبار على الشباب قاعد  وزياد  الديموغرافية الهبة بمرحلة بغداد محافظة سكان
 بالنسررربتين  مقارنرررة  السرررن كبرررار فئرررة لنسررربة( 2018و1997) عرررامي برررين مرررا االرتفرررا  اثبتررر 

 %( .3,8) الى%( 3,5) من  السابقتين
 اقل اما, البح  مد  طوال العريضة العمرية للفئات نسب اعلى والرصافة الكرخ قضا   سجل.4

 متمثلة بقضا  المحمودية وقضا  المدائن . المحافظة اقضية بين تباينت فقد النسب
 ا  تباينر 2018  وتقرديرات1997لتعرداد  الخمسرية الفئرات اسرا  علرى العمرر  التركيرب توزي  ان.5

 لتلرك التوزير  اختل  اذا الفئات  لتلك النسبية االهمية حي  من االدارية الوحدات بين ا  واضح
 الفئرررات لكرررل االولرررى بالمرتبرررة الكررررخ قضرررا  تصررردر اذ 2018و1997 عرررامي برررين مرررا الفئرررات

 بحسرررب تقرررديرات  امرررا للسررركان والعررردد  النسررربي توزيررر  حيررر  مرررن المحافظرررة لسررركان الخمسرررية
 الفئررررات لكررررل االداريررررة الوحرررردات حيرررر  مررررن االول الترتيررررب لرررر  الرصررررافة قضررررا  كرررران 2018
  2018تقرديرات عرام  الردنيا للمراترب الحرال وكرذلك البحر  مرد  فري التوزي  اختل  اذ الخمسية
 . الخمسية للفئات نسبي للتوزي   مرتبة اخر غريب ابي قضا  سجل
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 ثقررة بمسررتوى تتمترر  ( 2018و 1997 ) لعررامي محافظررة لسرركان العمررر  التركيررب بيانررات ان. 6
 متوسرطا   مؤشررا ويعرد( 30) تقريبا   بلغ الذ   المتحد  االمم سكرتارية على وف  مقيا  مقبول
 . المقيا  هذا مؤثرات بحسب

( 100) عرررن االنحرافرررات نسرررب تحليرررل وعنرررد  العمرررر  التركيرررب بيانرررات تقيررريم خررر ل مرررن ظهرررر.7
 مرن الممترد   العمريرة النسربة ان البحر  ولعامي معا   واالنا  للذكور  الخمسية العمرية للفئات
 ممررا 1997 تعررداد عررن 2018 لتقررديرات  المرتفعررة القرريم اكثررر شرركلت سررنة 29 الررى سررنة 20
 . بالفتو  يتميزون السكان ا  الشاب السكاني كيببالتر  تتميز بغداد محافظة سكان ان يعني

 لصالح 1997 لتعداد علية كان كما 2018 لتقديرات بغداد محافظة لسكان النو  نسبة ارتفا . 8
 101 كانرت بعردما انثى مائة لكل ذكر 103 النو  نسبة بلغت اذ اإلنا  حساب على الذكور
 . االنا  على الذكور بزياد  المحافظة مستوى على انثى مائة لكل ذكر

 الررذ  الكاظميررة قضررا  عرردى مررا المحافظررة اقضررية اغلررب فرري الجنسررين بررين تكررافؤ وجررود عرردم. 9
 ( . 2018و 1997) للمد  الجنسين بين للتكافؤ فرص حق 

 الفجرو  حير  من نسبة البح  منطقة اقضية اكثر كانت والمحمودية غريب ابي قضا   ان. 10
 .االنا  حساب على الذكور ولصالح التكافؤ دليل مؤشرل الجنسين بين التكافؤ وعدم النوعية

 يعكرر  بكونرر  يتميررز2018 وتقررديرات عررام 1997 تعرردادبغررداد ل لمحافظررة السرركاني الهرررم ان. 11
 بقاعرررد  يتميرررز اذ المحافظرررة لسررركان والنررروعي العمرررر  للتركيرررب والشرررباب المبكرررر  الفترررو  حالرررة

 الحالررة بوضرروح يؤشررر كمررا , الناميررة للبلرردان السرركاني الهرررم بررذلك ب شرري مرردبب ورأ  عريضررة
 . العمرية فئات  بحسب للسكان الصحية

 ث   على وبنا  بغداد محافظة لسكان العمر  والتركيب السكان بحجم الخاصة التوقعات ان.12
 سررركان بررران النمرررو معررردل وارتفرررا  النمرررو معررردل وانخفرررا   النمرررو معررردل ثبرررات هررري فرضررريات
 السرررنو  النمرررو معررردل زيررراد  او بقرررا  بسررربب الطبيعيرررة للزيررراد  نتيجرررة مسرررتمر  بزيررراد  المحافظرررة
 مركرزا   كونهرا بغرداد محافظرة تسرتقبلها التي الهجر  بسبب او.  القيمة بنف  تواتره على للسكان
 . وخدميا   واقتصاديا   وتجاريا   واداريا   سياسيا  

( 4- عرراماقررل ) هرري السرركانية للزيرراد  عرضررة تكررون فئررة اكثررر ان السرركانية االسررقاطاتبينررت .13
 حالهررا 2030 عررام حتررى عريضررة بقاعررد  للمحافظررة السرركاني الهرررم حالررة اسررتمرار يعنرري ممررا
 . عامة العرا  حال
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 املقرتحات
 -: يلي بما باحثال وصيي
العمررل علررى اجرررا  التعررددات السرركانية وااللتررزام بموعرردها لكررل عشررر سررنوات لمعرفررة عرردد  .1

السكان الدقي  والصحيح لتوفير البيانات الدقيقة والمعتمد  ولي  االعتماد علرى التقرديرات 
 بيانات التعداد . التي ال تكون البديل بالدقة التي تعطيها

العمررل علررى اعرراد  توزيرر  السرركان بشرركل مثررالي فرري محافظررة بغررداد بمررا يضررمن تقليررل مررن  .2
 التركز السكاني في بع  مناط  القريبة من المركز وتحقي  التوازن السكاني .

العمررل علررى انشررا  وحررد  مركزيررة حكوميررة متخصصررة بالدراسررات واإلحصررا ات السرركانية  .3
ل على اد  واحد  البيانرات الخاصرة بالدراسرات السركانية مرن للمحافظة من اجل الحصو 

شررانها رفررد المؤسسررات الحكوميررة واالفررراد بالمعلومررات الترري ترردخل ضررمن سياسررة التنميررة 
 االقتصادية والصحية والتعليمية .

االهتمررام بفئرررة كبرررار السررن وتررروفير الرعايرررة الصرررحية والخرردمات الع جيرررة وتررروفير الرعايرررة  .4
 ا  دور رعاية المسنين  بشكل يتناسب م  الحاجة الفعلية .االجتماعية وانش

توفير الخدمات لجمي  الوحدات االدارية من ما  وكهربا  وطر  نقل والمؤسسات صرحية  .5
 والتعليمية للحد من التركز السكاني والهجر  من االطرا  الى المركز.

ل إلعررراد  تررروفير فررررص عمرررل للشرررباب العررراطلين عرررن العمرررل وفرررتح مراكرررز تررردريب وت هيررر .6
توزيعهم كقو  عمل م  فتح مجاالت يطلبها سو  العمل وخاصا  االنا  لتقليل التباين في 

 مؤشر التكافؤ بين الجنسين .
 زم لتطوير الزراعة واستخدام لاالهتمام ودعم الوحدات ذات الطاب  الريفي وتقديم الدعم ا .7

ر  واالنتقررال اليررومي مررن التقنيررات الحديثررة واحرردا  تنميررة شرراملة فيهررا لغررر  تقليررل الهجرر
 الري  الى المدينة  

او مناط  االطرا  التي من شانها تشجي  السكان  ري تطوير طر  النقل المؤدية الى ال .8
 الى االنتقال خارج الوحدات االدارية المزدحمة وبالتالي تقليل نسبة التركز السكاني .



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 قــاملالح
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 (1ملحق )

المصدر: الباحث باالعتماد على: جمهورية العراق, وزارة التخطيط والتعاون االنمائي, الجهاز المركزي 
 1997لإلحصاء, نتائج التعداد العام للسكان 

 

  

 1997 لتعداد محافظة بغداداقضية  للفئات العمرية العريضة في  العددي التوزيع

 فاكثر عام 65 64-15 عام 15اقل من  الوحدات االدارية

 38212 597598 394542 قضاء الرصافة

 22610 380572 252985 قضاء االعظمية

 35425 563572 434953 قضاء الصدر

 43744 741621 490059 قضاء الكرخ

 22145 345975 260569 قضاء الكاظمية

 10902 165249 155367 قضاء ابو غريب

 6149 126936 102488 قضاء المحمودية

 6892 118194 107205 قضاء المدائن

 كل فئةمجموع 
2198168 

 
3039717 

 
186079 

 

 %3.5 %56 %40.5 نسبة كل فئة 

 5.423,964 المجموع الكلي
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 (2) ملحق

العراق, وزارة التخطيط والتعاون االنمائي, الجهااز المركازي لإلحصااء, المصدر الباحث باالعتماد على: جمهورية 
 .2018تقديرات السكان عام 

 2018عام لتقديرات محافظة بغداد  اقضية العريضة فيالتوزيع العددي  للفئات العمرية 

 عام فاكثر 65 64-15 عام 15من اقل  الوحدات االدارية

 قضاء الرصافة
651989 1090034 67446 

 قضاء االعظمية
457206 748936 45186 

 قضاء الصدر
436655 730025 45170 

 قضاء الكرخ
574235 936953 82488 

 قضاء الكاظمية
372259 587660 33769 

 قضاء ابو غريب
198475 273026 12503 

 قضاء المحمودية
127393 186159 9515 

 قضاء المدائن
183868 262866 12939 

 كل فئةمجموع 
3002080 4815659 309016 

 %3.8 %59.2 %37 نسبة كل فئة

 8,126.755 المجموع الكلي
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 (3) ملحق

 1997 لتعداد بغداد محافظة اقضية في الخمسية العمرية للفئات العددي التوزيع 

 . 1997سكان المصدر: الباحث باالعتماد على: جمهورية العراق, وزارة التخطيط والتعاون االنمائي, الجهاز المركزي لإلحصاء, نتائج التعداد العام لل
  

 المجموع المدائن المحمودية ابي غريب الكاظمية الكرخ الصدر االعظمية الرصافة الفئات

 805103 39741 61195 39976 98507 168810 164915 90118 141841 4 - عاماقل 

5 – 9 136742 89490 146178 174180 89255 34248 52205 36263 758561 

10 – 14 115959 73377 123860 147069 72807 28264 41967 31201 634504 

15 – 19 112069 68017 120862 133463 67702 25657 37524 28238 593532 

20 – 24 100300 63433 108576 118946 61177 26106 30646 22522 531706 

25 – 29 91929 58986 95367 108605 56307 22808 26848 18772 479622 

30 – 34 76544 49707 72729 94275 45794 15828 20642 13710 389229 

35 – 39 56071 37208 42149 75812 31287 9315 12363 8230 272435 

40 – 44 49222 31958 38472 67031 27151 9891 13626 8714 246065 

45 – 49 37274 23364 30137 49469 19241 7222 8989 6993 182689 

50 – 54 31593 20755 23123 41652 15851 4912 6986 5139 150011 

55 – 59 25443 16464 18883 31332 12665 3115 4920 3612 116434 

60 – 64 17153 10681 13274 21036 8800 2082 3469 2264 78759 

65 – 69 15088 9220 11899 17865 8240 1958 3283 2274 69827 

70 – 74 9638 5737 8956 11544 5623 1461 2540 1664 47163 

75 – 79 5669 3277 6009 6153 3465 1051 1614 1170 28408 

 39917 1784 2701 1679 4817 8182 8561 4376 7817 فاكثر 80

 5423965 232291 331518 235573 628689 1275424 1033950 656168 1030352 المجموع القضاء
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  (4) ملحق

 2018 لتقديرات عام  بغداد محافظة اقضية في الخمسية العمرية للفئات العددي التوزيع

 . 2018المصدر: الباحث باالعتماد على: جمهورية العراق, وزارة التخطيط والتعاون االنمائي, الجهاز المركزي لإلحصاء, تقديرات السكان عام
  

 المجموع المدائن المحمودية ابي غريب الكاظمية الكرخ الصدر االعظمية الرصافة الفئات

 1095136 66614 71759 46209 135628 209950 159648 166950 238378 4 - عاماقل 

5 – 9 221516 155093 148355 195099 125926 42856 66499 61763 1017107 

10 – 14 192095 135163 128651 169186 110706 38328 60217 55491 889837 

15 – 19 182459 127137 122198 160700 102353 34241 52453 49115 830657 

20 – 24 171218 118084 114669 150799 93305 30012 44576 42570 765234 

25 – 29 135845 93573 90979 119644 73770 23612 34929 33444 605795 

30 – 34 127329 87519 85276 112144 68722 21805 32022 30804 565622 

35 – 39 113489 77874 76007 99954 60956 19206 28040 27076 502603 

40 – 44 107362 73483 71903 94558 57246 17845 25816 25076 473289 

45 – 49 89373 61004 59856 78715 47278 14564 20853 20392 392035 

50 – 54 66252 44737 44371 58351 33958 9955 13613 13719 284956 

55 – 59 55917 37901 37449 49249 28981 8649 12032 11989 242167 

60 – 64 40789 27625 27318 35925 21090 6270 8691 8681 176388 

65 – 69 30103 20124 20161 26513 14974 4171 5414 5649 127108 

70 – 74 17973 11986 12037 15830 8875 2440 3122 3289 75553 

75 – 79 9567 6407 6407 8426 4785 1346 1765 1829 40533 

 42735 2172 2202 1558 5135 8633 6565 6668 9802 فاكثر 80

 8126755 459673 484004 323068 993688 1593676 1211849 1251329 1809468 المجموع القضاء
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 (5ملحق )
 1997 لتعداد محافظة بغداداقضية في   العمر الوسيط( )التوزيع العددي للفئات العمرية الخمسية

 

 . 1997كان لمصدر: الباحث باالعتماد على: جمهورية العراق, وزارة التخطيط والتعاون االنمائي, الجهاز المركزي لإلحصاء, نتائج التعداد العام للسا  
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 (6ملحق )

 2018 لتقديرات عام محافظة بغداد اقضية  في  ) العمر الوسيط(التوزيع العددي للفئات العمرية الخمسية

 

 .2018 المصدر: الباحث باالعتماد على: جمهورية العراق, وزارة التخطيط والتعاون االنمائي, الجهاز المركزي لإلحصاء, تقديرات السكان عام
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 (7ملحق )
 الخمسية  الفئاتحسب بالتوزيع النوعي لسكان محافظة بغداد 

  2018لعام   1997لعام  

 اناث ذكور الفئة
نسبة 
 النوع

 اناث الذكور المجموع
نسبة 
 النوع

 المجموع

 1095136 104 535652 559484 805103 103 397339 407764 4 -عام اقل

5-9 385850 372711 104 758561 529240 487867 108 1017107 

10-14 323223 311281 104 634504 462647 427190 108 889837 

15 - 19 301275 292257 103 593532 434651 396006 110 830657 

20 - 24 268341 263365 102 531706 402314 362920 111 765234 

25 - 29 242066 237556 102 479622 308179 297616 104 605795 

30 - 34 194435 194794 100 389229 277378 288244 96 565622 

35 - 39 132692 139743 95 272435 247447 255156 97 502603 

40 - 44 121712 124353 98 246065 231597 241692 96 473289 

45 - 49 89254 93435 96 182689 194428 197607 98 392035 

50 - 54 77970 72041 108 150011 134281 150675 89 284956 

55 - 59 59544 56890 105 116434 118192 123975 95 242167 

60 - 64 36945 41814 88 78759 86649 89739 97 176388 

65 - 69 32211 37616 86 69827 62000 65108 95 127108 

70 - 74 19887 27276 73 47163 39352 36201 109 75553 

75 - 79 12183 16225 75 28408 17694 22839 77 40533 

 42735 73 24642 18093 39917 72 23173 16744 فاكثر 80

 8126755 103 4003129 4123626 5423965 101 2701869 2722096 المجموع

المصااااادر: الباحاااااث باالعتمااااااد علاااااى: جمهورياااااة العاااااراق, وزارة التخطااااايط والتعااااااون االنماااااائي, الجهااااااز المركااااازي 
 2018 وتقديرات السكان عام 1997لإلحصاء, نتائج التعداد العام للسكان 
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 (8ملحق )

  1997التوزيع الجغرافي للذكور واالناث للفئات الخمسية في اقضية محافظة بغداد لتعداد 

 

                                                                                                 :           (        . ) 

اناثذكور اناثذكور اناثذكور اناثذكور اناثذكور اناثذكور اناثذكور اناثذكور 

4--071538703034575644362833618155486142826684987048637199991997730897302982020119540805103

9--569832669104562543865737237245588481856994565943596174391680926562256431852917734758561

14--1059204567553760635771628316102974676723933714935658143501391421427205401598015221634504

19 - 1557570544993420433813610215984167294661693437433328133481230919016185081444813790593532

24 - 2050528497723167131762539665461059128598183010431073159711013515314153321165910863531706

29 - 2546177457522912729859480644730353159554462797228335145568252133231352596889084479622

34 - 30386493789524739249683719435535455074876822761230339267656197241091865947116389229

39 - 3527777282941828118927205542159536340394721563915648520841075413695034804750272435

44 - 4024553246691579416164189451952732784342471350913642542944626601702540974617246065

49 - 45184411883311481118831401116126248032466693569885378334393996499333833610182689

54 - 50165191507410610101451190311220219101974280287823280721053455353127382401150011

59 - 5513214122298457800796849199160601527261006565172013952398252219111701116434

64 - 608272888152905391591773579986110503973482710001082149619731011125378759

69 - 6570408048429549255295660483519514377644649301028147118121053122169827

74 - 7041285510234633913678527850216523236632575858761035150572893647163

79 - 75245232171332194525083501261335401524194149156073587952864228408

80324245751756262034625099340447782140267776791212071494766101839917 فاكثر

5191365112163283703277985161175178336356596397653143003143891276501079231640701674481167941154975423965المجموع

المدائن
المجموع الكلي الفئة العمرية

المحموديةابي غريبالكاظميةالكرخالصدراالعظمية الرصافة
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 (     ق )
  8 0    ق              فظة  غ    في  قض ة             ف          ة ذ      ع    غ  في   

 
 .2018المركزي لإلحصاء, تقديرات السكان عام المصدر: الباحث باالعتماد على: جمهورية العراق, وزارة التخطيط والتعاون االنمائي, الجهاز 
 

المجموعالصدر

اناثذكوراناثذكوراناثذكوراناثذكوراناثذكوراناثذكوراناثذكور اناثذكور 0--4

9--51216871166918526281688814977815110717510277569320663083677534984236542255534114325001095136

14--10114566106950804877460676728716271009049419565744601823543731062226412021532734290291017107

19 - 1599532925627017064994666606199187663815245766653039317182849920095182332914426348889837

24 - 2095027874326638960748636425855683695770055369848655279822447218136161052608223033830657

29 - 2589727814916199356091600935457779026717724914544160237822079515920140922262819942765234

34 - 3068976668694756246011461954478460750588943756936200179261700312076115361712516319605795

39 - 3562742645874301144508420204325655260568853360635116153441667810546112591484915955565622

44 - 40559835750638373395013749438513493075064829976309801367414366940298041323713839502603

49 - 45524355492735927375563511736786461824837628044292021275413063878290631235712719473289

54 - 5044556448173032630678298413001539243394722337423904100641078971097455991510477392035

59 - 5531224350282108323654209112345927500308511600117957641172024689526564627257284956

64 - 6027284286331849619405182731917724030252191414714834588161514225442458586132242167

69 - 6520099206901358914035134611385717702182231034110749419544963050322042114469176388

74 - 701463315470980110324980010361128881362573207654270227122059211227992850127108

79 - 75941185626258572863035734828975414607426815671556124711941671161975553

804152541527903618278136263657476920962689799966599747819101040533 فاكثر

9161778932916343376169926135895982608069177867595048334888552479502360541648941581742349292247448126755المجموع

المدائن ابي غريب المحمودية الكاظمية الكرخاالعظمية الرصافة 



 

 

 

 

 

 

 

 املصادر واملراجع
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 املصادر واملراجع

 اواًل : القران الكريم 
 ثانيًا : الكتب 

 االسووكن ري ، ، الج معيوو  المعرفوو   ار ، المك نيوو  الت زيعوو   ، العزيووز عبوو  فتحوو  ، راضوو  ابوو  .1
 .م1991

 الم ليوو   االحصوو  ا  االحصوو   مبوو    عوو  ، محموو  عوو ن   ، صووبح  محموو  ، صوو ل  ابوو  .2
 .1982 عم  ، ،  الت زيع للنشر الفرق    ار ،2ج  الحي ي ،  اال اري 

 .2014 ، االسكن ري  ،  الج معي  المعرف   ار ، السك   جغرافي  ، محم  فتح  ، عي ن  اب  .3
 ، المعرفو   ار ، الرابعو  ،الطبعو   تطبيقو   اسو  السك   جغرافي  ، محم  فتح  ، عي ن  اب  .4

 . 1993 ، االسكن ري 
 بيووور  ، للطب عووو ، العربيووو  النهضووو   ار السوووك  ، جغرافيووو  فووو   راسووو   ، فتحووو  عي نووو ، ابووو  .5

1978. 
  ار ، الخ مسووو  الطبعووو  ، الجغرافيووو   تطبيق تووو  السوووك   علوووم أسووو  ، علووو  أحمووو  ، إسوووم عي  .6

 .1984 ، الق هرة ، العرب  الفكر
 ال راسووو   فووو  الكميووو  التصوووني  لتقنيووو   االمثووو  االسوووتخ ام ، محمووو  عبووو الرزا  ، الُبطيحووو  .7

 .1989 ، بغ ا  الع ل ، التعليم  زارة مط بع ، الجغرافي 
 .1979الجزائر، الج معي ، المطب ع    ي ا   االستط ن ، السك   بي ر، ج رج، .8
 ، األ لو  الطبعو  ، السوك   جغرافيو  ، محمو  مصوطف  حو ف  ، الورزا  عبو  يسري ، الج هري .9

 .1971 ، اإلسكن ري  ، الج معي  الكتب  ار
 ج معوووو  ،  النشووور للطب عووو  الكتوووب  ار ،2ط ، السوووك   جغرافيووو  ، حمووو  ي طووو  ، الحووو يث  .10

 .2000 ، الم ص 
  الثق فو  للتربيو  العربيو  المن مو  ،  تط رهو  العورا  مو   نشوةة ، عبو   الرزا  عب  ، حسي  .11

 .1973 ، ،الق هرة  العل م
 المؤيوو   ار  ، 2 ط ،  التطبيقوو    االسوو ليب المفوو هيم ،السووك   محموو  بوو  رشوو   ، الخريوو  .12

 . م2008 ، السع  ي  العربي  ،المملك  للطب ع 
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  البحو  العو ل  التعلويم  زارة السوك  ، جغرافيو   الريحو ن ، مخ ر عب    عل  عب  ، الخف   .13
 .1986 ، البصرة ج مع  مطبع  ، العلم 

  النشوووور للطب عووو  الفكووور  ار ، 1ط ، ع مووو  اسووو  السووووك   جغرافيووو  ، علووو  عبووو  الخفووو  ، .14
 .1999، ،عم    الت زيع

 التج ريوو  المطبعوو  الحكوويم، عبوو  صووبح  محموو .   ترجموو  السووك  ، علووم ، ر نوو . هووو  نووي  .15
 .1963 ، الق هرة الح يث ،

 ،  النشووور للطب عووو  الكتوو ب  ار مؤسسووو  ،1ط ، السوووك ن  االحصوو   ، الحسوووي  عبووو  ، زينوو  .16
1980. 

 ج نبهو  - االقتصو  ي نش طه  - الطبيع  إط ره  العرا  جغرافي  ، ف ض  عب   ، السع ي .17
 . 2009 ، بغ ا  ج مع  ، البشري

 االزهر مطبع  ، 1ط ،(  السك   جغرافي   راس )  بغ ا  مح ف  ،  ف ض  عب   ، السع ي .18
 .  1976 ، بغ ا  ،
 ،  جلو  مكتبو  ،  الو يم ررافي   علوم الجغرافيو  ف  سك ني   راس   ، ف ض  عب  ، السع ي  .19

 .  2016، اال ل  الطبع  ، عم   ، للنشر ال ض ح  ار
 صووبري محموو  ، الخفوو    يووع سوو م  ترجموو  ،  النوو   الجوون  سوويك ل جي  ، ب ربوو را ، سوومي . 20

 .2009 االر  ، ،عم   الفكر،  ار ، 1ط ، سليط
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ABSTRACT 

 The study deals with the most serious problems in the field of 
Anthropography and Demography, that is the gender and age 
construction for the population of governorate of Baghdad for the  

 years (1997-2018). 

  The period of time that is chosen for the study reflects the various 
demographic changes that happened from 1997 till 2018 concerning the 
population's age and gender construction.  This period witnessed 
economic , politic and security changes that had their obvious impacts 
on the gender and age construction of population.  The most important 
demographic changes have been concluded within the chapters of the 
study .  

 It is recognized that the demographic circle of population reaches the 
stage of demographic gift which represents the increase of sector of 
youth in comparison to sectors of children and aged. 

  Depending on the problem of the study which asks the following 
question: 

 What is the volume of variation in qualitative and age construction for 
the population of  governorate of Baghdad for the years (1997-2018)in  
location and time? 

 the following conclusions have been drawn after the  Geographical 
analysis for the problem of the study : 



 

 
B 

 1. The study finds out that the population of Baghdad has moved                                                      
from the third demographic stage to the fourth one till the demographic 
gift (medium aged) and the decrease of the age sector from 15 till 21 
for the year 1997 to 33 and 19 in 2018 which is considered as the year 
of early youth . 

2. The study finds out that the social care has various variations.  It is 
observed from table 18 that children's care has its priority in the towns 
of Mahmoudiya , Abu Gharaib and al - Mada'in ,  while aged                   
care can be diagnosed in Al - Sader city. The total care for both       
sectors has been recognized in kadhimiya , A' adhamiya, Rusafa and 
Karkh.  

 3. The gender variable has increased specially in 2018. There is 103 
male per 100 female .  This portion is high as compared to 1997 . 

 4. The study shows the increase of the age sectors from 15 to 64 
which has 54% and 59% for the years 1997 ,2018 respectively. 

 5. The increase of gender gap between males and females.  It has 
1.5% for males in 2018, while it was 0.4% for males in 1997.  

6. The study predicted that population of Baghdad will increase in 2030 
to be 9198133 as compared to 2018 which is about 8126755. The 
Urbans population will increase to 82930590 and 8126755.The Urbans 
population will increase 82930590 and  the rural inhabitants population 
will increase to 1205297as compared to its population in 2018 which is 
7110234 and 1016521 respectively . 
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