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تكتسب دراسة  صاةص ا اكسةكصه ية كة  ك كةرة إحدةص ساةد  مسةص ا ت ككةز اكس صنةصت اكسةكصحك      
اتسةةصا اكدارسةةكه كتخةةا اكصاةةص ا   عضةةدص نةةه  عةةج اةةا اسةةزال اكعةةصكو اك صتختةة   م ةةر و اصةةت   

ككةةحدو  تتنةةمه س كعةةصت نخةةو تنةةمكو ماسةةف كدةةص  اسيرااكةةم اكسةةكصه كعخنةةمه ية كةة   صكيةة  نخةةو دراسةةتدص 
متمزكعدةةةةةص اك كةةةةةصحا  ماةةةةةتدص اك ةةةةة عر اكانكنةةةةةا اةةةةةا اكك ةةةةة  نةةةةةه   ةةةةةصةر اكسةةةةةكصه ا ست صنكةةةةة  

ط كعكةةة  اك اكطةةة   دةةةو  ما قتاةةةصدك  ماكاضةةةصرك  مقةةةدراتدو نخةةةو اسةةةتع صر  ةةةص تةةةمارا كدةةةو اك ك ةةة  اك
ما قتاةصدكمه كةةدركمه ت ص ةصت ية كةة  اكترككةب ا قتاةةصدو كخسةكصه من قتةةل  تةمزكعدو نخةةو  سةةص كف 
ن رك   صتخت   ماا  عرا  اسو اكنم  اكعص خ   ك ص اه اكتصطكط اكنم ا كخدمك   كتترج ا ةت صو 

آكةة  سكصسةة  تمسةةعك  اةةا  دراسةة  كعكةةر  ةةه اكصاةةص ا اكسةةكصحك   اإاةةخك   حدةةص ماك كتسةة    كرسةةو 
اةةرا اكدمكةة  نخةةو  اضةة  نةةه   انةةا اكصةةد صت اكاةةاك  ماكعنصاكةة  ماكصةةد صت ا ست صنكةة  اكعص ةة 

 . تتدو اكصاص ا اك ذكمرة كضرمرات اإ ه ماكداصع اكنم ا
جميع الحقائق المتعلقة بالسكان والتي يمكن قياسها وتقسييمها يقصد بالتركيب السكاني هي       

ة السيييما تلييت التييي يمكيين الحئييوا  لييخ بيا يياع حولهييا ميين التعيي ا اع الييخ ائييائي معي يي

ةةةةم اك تتةةةصح كتدةةةو كعكةةةر  ةةةه  تركيذذذب السذذذكان، وهذذذيا يفسذذذر ان دراسذذذة  واإلحئيييا اع الحيويييية
ماا اكانكن  ةحةصا يحةماع كعكةرة كترككةب   اك  ك ت ا ست صنك  ما قتاصدك  اكتا تماسل اك ست ف 

اكسةكصحك   اكصاص ا عج  اض  نه، ما قتاصدو  ماكحمنا اكترككب اكع رو اكسكصه  ه ية دص
ماكتعخكو ماك دح  ماكاصك   ماسو متكمكه اإسراكعرق ماكدكه ماكاصك  اكزماسك  ماكسحسك  ا صر   عا 

    اكع خك 

 التركيب النوعي -ا

كع ر نه اكترككب اكحمنا كخسكصه  حس   ندد اكذكمر ككا  ص    ه اإلحصث  متعر  ةذا       
مكتو اكااما نخكدص  نس   ندد اكذكمر اككخا نخو ندد ا حصث اككخا   اكحس    حس   اكحمع 

      م ضرب اكحصتج اا     
 

 
  ااكث كتسصم  ندد اكذكمر ماإلحصث تكمه حس        

  اا اكه تنا 011اإذا زاد ندد اكذكمر نخو ندد ا حصث كصحت اكحس   يكعر  ه  011اكحمع 
اذا كصه اكذكمر دمه ا حصث نددات  متسصند ةذا اكحس    عند  نصرحصت   ص رة  011اكحس   نه 



كس كف اك س منصت اكسكصحك  اكتا ك كه ت ككزةص  يج اكح ر نه اكاسو م كصه ا قص   ماكترككب 
   اكعحارو ماكز ه

مترسف ية ك  دراس  اكترككب اكحمنا كخسكصه اكو يحل ككمه  اددات يسصسكصت ك عرا  اصسصت كا 
 ه اكذكمر ما حصث ماإدمار ا ست صنك  ما قتاصدك  اكتا ك دكدص كا  حد ص اا اكاكصة  ك ص يه 
ص حس   اكذكمر ما حصث اا اكسكصه كدص يعر ك كر اا تكمكه  كا اكس صن  مسرن  اركتدص  مكد
تأعكر   ص ر نخو اك ماككد ماكماكصت ماكزماج ماكدسرة ماكتمزكف اك دحا  اإذا احصتضت حس   اكذكمر 
يم اإلحصث اا سه اكزماج اإه حس   اكزماج تنا  مكحصتج  صكتصكا اك عدا ا س صكا كخ ماككد  

 صا ماكعكس ااكح  ك ص يه زكصدة حس   اكذكمر نه ا حصث اا  خد  عكه ك دو اكو زكصدة اكع
سح (  م   46-01اكزرانككه ماكاحصنككه   سك ص اذا كصحت ةذا اكزكصدة اا ا   اكسه اكعص خ  )

تصضف  كصحصت اكحمع ك ص تصضف كل  كصحصت اكسه  ه يصطصل نحد ذكرةص  اصكصطأ  ات ا اكمقمع 
 نحد ذكر اكع ر مككس اإ ر كذكا نحد ذكر اكحمع  ط كع  اكاصا 

كدما اكتا كمعق اا دق   كصحصتدص يحل نحد اكم دة ترتتف حس   اكحمع مت كه تعدادات اكسكصه اا ا
اا اك  د اك تند   اكتا كنا اكدص ا سدصج يم اك ماككد  014يم  011قخك ت  اكث تاا اكو 

اإ مات  متنا ةذا اكحس   اا اك  د اكتا تزكد اكدص حس   اص ت ا سدصج ام اك ماككد ا  مات 
  مةذا كعحا يه ندد اك ماككد اكذكمر كزكد نخو  عخدو  ه ا حصث اكث تدا 012ات خغ حس   اكحمع 

ا ااصلات اكاكمك  نخو اه حس   اكماكصت تزداد  كه ا حصث ادكعا اكم دة نحدص  كه اكذكمر  
مكنا اكترق  كه اكحس تكه كخ ص تندو اكع ر  سذ ت دي حس   اكحمع اا اكتحصقا  س ب ارتتصع  عد ت 

ر نه ا حصث  مةذا  صةرة دك م رااك  تعرادص كا اك ست عصت مك دم يحدص  رت ط  ماكصت اكذكم 
 عما ا  كمكمسك  تنخا  ه  نصم   اكذكمر اا ا ن صر اك  كرة إ راج اكطتمك   صك نصرح   ف 

 ا حصث 
يه اك  د اكاحصنك  اكاضرك  اكث ككمه اكدص  عدا اك ماككد  عتدا يم  كتضح  ص تندو 

ككمه  عدا ماكصت ا  دصت  حصتج مكخنا اكرضف  ه اك حصت اكرنصك  حتسدص   حصتج   ماكث
اكتا كخنصةص ا م د  اإه  عد ت اكماكصت اا كا سه تكمه ينخو اا اكذكمر  حدص اا ا حصث  
ماكزكصدة اكعددك  اك  د ك  اا اكذكمر تد ط  صطراد اكو اه كزكد ندد ا حصث نخو ندد اكذكمر اا 

   م دذا اإه حس   اكحمع نحد  ع و اك عمب اكتا   تتأعر  صكدسرة يم اكحزمح ا ن صر اك تند 
 ام اقا  حدص  درس  طتكت  011تنترب  ه 
 العوامل المؤثرة في نسبة النوع: 
ةحصا س خ   ه اكعما ا تسدو اا زكصدة ام حناصه حس   اكحمع سمال اكصحت ذكمرات او احصعصت  
 مةا:



اككص حصت اك  رك (  ه اه  ه  كزة  ع و اك صخمقصت اكعدك  )م عضدو  والدات اليكور:تفوق  .1
زكصدة م دة اكذكمر نخو ا حصث  مص ا اكا ا تكمه زكصدة اكذكمر ين و مككحدو كعصحمه  ه 

 ماكصت م دك  نصكك   ك ص اه اكم دات اك كت   كه اكذكمر تكمه اكعر  حدص  كه ا حصث 
اا يعحصل اكتعداد  عا اكحنا اا تسسكا ندد ا حصث يم  اكتا تادث األخطاء في البيانات .2

 اكذكمر 
 اكتا ت دو اكو زكصدة ك كرة اا ماكصت اكذكمر  الحروب .3
 ص تكمه ينخو  ه ماكصت اإلحصث اا  اه ماكصت اكذكمر  صك صت  الفروق في وفيات الجنسين: .4

كا ا قطصر اك تند   تنرك صت  مةذا اكت صكه اا اكماكصت ين و  ه ت صكه م دات  اكسحسكه  
مةكذا اإه حاكب اكذكمر  ه ا كصحك  اكاكصة نحد اكم دة يقا  ه اإلحصث  مك دم يه اكتحصقا 

م دذا  ك كر كعما ا  كمكمسك   اكسركف كماكصت ا حصث اك تأعرة   س  صت  ك ك  ترسف اكو اد
يه اكسحس اإكط  ةم يكضصت اكسحس اإقم   ماكد ك  نخو اكضع  اكحس ا كخذكمر كتضح 

ةم ارتتصع ماكصت اكرضف اكذكمر   ص كصتج تتمقدو اكعددو اك  د ا  م ه سد  يصر  اا 
مياكصحصت اة صا  اآلسكمك  ما اركنك  ما  رككك  اك تكحك  ارتتصع ماكصت اإ دصت اك خداه عج 

ا حصث   ص كحتج  حل زكصدة ماكصت اإلحصث اك صكيصت نخو اكذكمر  م صكتصكا كس ب اكزكصدة 
                                                                          اكعص   كخذكمر 

اكو اكداصا يم  -اكدسرة  صةرة احتنص ك   اصك دصسرمه اكذكه كنطعمه  سصا  طمكخ  الهجرة: .5
ككمه ندد اكذكمر  كحدو يكعر  ه اإلحصث  مكادث اكعكس اا اكدسرات اكناكرة   -اكصصرج

ماا اك صضا ةصسر اكذكمر  ارك  يكعر  ه ا حصث مككه زكصدة سرن  مكتصلة مسص ا اكحنا 
اك تند    اتا  ركطصحكص ادث تتمق اك دصسرات اا  اك خداهصث اا سدخت كعكرات  ه ةسرة ا ح

  E. G. Ravensteinاكحا  اكعصحا  ه اكنره اكتصسف ن ر  مقد  ا  ذكا "رااحستكه" 
اكحص ك  ا  كزاا اكذكمر  اك خداه  ي ص اا 0881اا  نصكتل نه "قماحكه اكدسرة"  حذ سح  

 ك كخمه ي خ ك  اك دصسركه 
 

  العراقالنوع في مثال عن نسبة: 
   010حام  0581  0511  0541  0511 خيت حس   اكحمع اا اكعراق ص ا اكسحمات 

سح   1 010احعو نخو اكتماكا  عو احصتضت اكو  011ككا  8 011  1 014  1 016
 مةذا اكحسب تعكس تتمق ندد اكذكمر  016 خيت اكحس   نحد اكم دة  2101 ماا نصو 0556

عكس يكضصت دق  اك كصحصت اا اكتعدادات اإصكرة مياكصحصت نخو ندد ا حصث  مةا اصك  ط كعك   مت
اة صا تسسكا ا حصث اكايكرات مارتتصع  عد ت اكماكصت  كحده اا اك حصطق اكركتك  اا  دة 
ا حسصب  ي ص احصتصج حسب اكحمع اا  راختا اكع صحكحكصت ماكتسعكحكصت اإه س  ل كعمد اكو انداه 



   اكث احصتضت 0550ا كراحك  ماكعدماه اكع عكحا نصو اكذكمر اكحصسو نه اكارب اكعراقك  
   0551نصو  4 58اكحس   اكو 

مك كر اكتمزكف اكسيرااا كحس   اكحمع اا اكعراق اكو ارتتصندص اا اك اصا صت اك  صكك  سح  
اا دةما م ص  كه اكحس تكه اا كا  ه  026اا ار كا م  006اكث ترامات  كه  0511

اا كا  ه  011متنا اكحس   نه تخا ا رقصو اا  نك  اك اصا صت  متنا نه اكتأ كو ماكسخك صحك   
اند سسخت ا ح صر انخو حس   حمع  0581اكحس  ماكنصدسك  ماك عحو مذو قصر  ا ص اا تعداد 

سسخت حس   اكحمع ادحو اكحسب اا  0556ماا نصو  ( 010(  كح ص سسخت ذو قصر )8 002)
  اكعراقصذ اكث كسدا صرمج اكذكمر  ه اك حطن  اكو صصرج اك حطن  اك  صكك   س ب اكمضف اك 

ي ص حس   اكحمع  اسب اكع ر اإه اك كصحصت ت كر اكو تتمق حس   اكذكمر نخو ا حصث نحد 
اك ك د  س ب نما ا  كمكمسك    م زكصدة اكع ر ت دي اكعما ا اك ك ك  ت عر اا تتصمت حس   اكحمع 

نص صت اكث  65-61مر اا ا رتتصع متست ر اتو اكع ر سح  ت دي حس   اكذك 05-01اتا اكع ر 
  مكعمد س ب ذكا اكو 1 004اكو  015تترامح حس   اكحمع  كه اكت تكه اكع ركتكه اك ذكمرتكه  ه 

سح  ا ص امق ت دي  16-11مي خ دص  ه اكذكمر اك  صب   م ه اكت    اكعراق اكدسرة اكماادة اكو 
حس   اكماكصت  كحدو   كح ص كزداد  تمسط اكع ر كد  ا حصث   اكث ترتتف  حس   اكذكمر  ص حصتصج

قخ  اك  صكي  اا ين صر اكذكمر اا اكت صت اكع رك  اك ذكمرة  اض  نهاا اكت صت اكع رك  اكك كرة  
 نص صت  41مندو اكتنخكا  ه ان صر ا حصث مصصا    ه تسصمزه 

يه اكحس   اك ذكمرة اا اك حصطق ي ص تمزكف حس   اكحمع  كه اكرك  ماكاضر اإحل ك كه اكنما 
سح (  س ب  16-21اكاضرك  تتمق  عك تدص اا اك حصطق اكركتك  اا كصا  اكت آت اكع رك  ) ه 

تركز اك دصسركه اكنصد كه  ه صصرج اكعراق اا اك حصطق اكاضرك   مقد تع ِّر اكحس   كذكا نه 
رب اكعراقك  اإلكراحك   س ب اسو اكصسص ر اكتا تك دةص سكصه اكرك  اا ا رماح  ه سرال اكا

 خيت اكحس   اا  2101ارتتصع حس دو اا اكنمات اك سخا   صك نصرح   ف سكصه اكاضر  ماا نصو 
  011ماا اك حصطق اكركتك   011اك حصطق اكاضرك  

 العمريالتركيب  -2

 ندار مكعد اكترككب اكع رو  ه يةو اكعما ا اكدك م رااك  كخد ك  نخو قمة اكسكصه ا حتصسك  م 
 اكمكتدو  ك ص يحل ك كر اكو اتسصا ح مةو  مكخنا ضملات  تسرا نخو حس   اك ماككد ماكماكصت  كحدو 
مكخع ر  ك ص كخحمع  آعصر اا اكتح كو ا ست صنا كخ ست ف ماا  عد ت ا حسصا ماكزماج ماكاصك  

 ك اك رضك  مس كف   صةر اكاكصة  ك ص يه كخترككب اكع رو ية كت  كخسكصس  اكسكصح



مك كه اكنما يه اكترككب اكع رو كتأعر  ع ع  نما ا   ص رة ةا ا حسصب ماكماكصت ماكدسرة  
مةا  تيكرات  تداصخ   كر  حتاخ   سذ اه يو تيكر اا اادةص ك عر اا اكعص خكه اآلصركه  ك ص 

 ت عر اك رم  ا ست صنك  ما قتاصدك  ةا ا صر  اا اكترككب اكع رو  ه ص كدص 
اكع رو اخ  معكن   صكتصطكط اذ كاتصج اك صطط اكو  عرا  اكتمزكف اكع رو كخسكصه مكخترككب 

اتو كت كه  ه اك مازح   كه اإل كصحكصت اكتا كدكل ما اتكصسصت اك طخمب تيطكتدص ص ا  دة 
ز حك   عكح   اتا  كداه اكتعخكو  ع ت كاتصج اك صطط اكو  عرا  ندد ا طتصا اا سه اكدراس  

 حك   عكح   ك ص تستخزو اكصط   عرا  ندد اكسكصه اا سه اكع ا كخذكمر ماإلحصث ص ا  راخ  ز 
ك ص اه اكدمك  كد دص يه تعر  حس   اكذكمر اا سه ا ا اكس ح  ماا قطصنا اكرك  ماكاضر 

 ا اه ةد  اكتعدادات اكندك   كصه كحاار   عرا  قدرة اكدمك  اكعسكرك    عخ  اا   ص دص 
  اإه ااتكصسصت اكتصطكط ا قتاصدو ما ست صنا تعت د س كعدص نخو اك اصر كه  م ات  نص 

  عرا  ااكا   تكمكه اكسكصه اسب ا آت اكسه 
متعد  كصحصت اكسه ك ص يمردتدص اكتعدادات اكسكصحك  اك ادر اكر كس كدراس  اكترككب اكع رو  

ن صر  دق  نحد اسرال  كر اه ةذا اك كصحصت   ت عا اكانكن  كص خ ت مذكا راسف كخصطأ اا ذكر اإ
   اكتعداد  مةذا اكصطأ  دمرا حصتج  ه  عج اكعما ا ية دص

سصذ ك   عج ا رقصو اا ذكر ا ن صر  عا ا رقصو اكزمسك  ام اك حتدك   صكاتر ام  صكص س   .1
اا اكيصكب  مكذكا اكتنركب اا اإن صر مك دو ذكا اكو  ص كعر   صكتراكو اا ا   ن رك  

 تضص صت يكعر  ه اكماقف  صك نصرح   ف اكت آت اكسص ن  كدص يم اك ان  نخكدص  عكح  يم تضص دص 
اه ةحصا س  صت حتسكصت ككصد ككمه نصك كصت مةم اه كعكرات  ه ا حصث اك ص صت ك خه اكو ا د ل  .2

 أن صر تنا نه اكانكن   مكذكا اإه يندادةه قد تكمه اقا  ه اكماقف اا  عج ا آت اكع ر 
  ه اكماقف اا  عضدص(  اكمسطو )يم يكعر

مةحصا  كا نصو اكو ندو ذكر ا طتصا اكرضف اا اكتعدادات  مةذا ك دو اكو حنا ماضح  .3
اا ا   اكسه يقا  ه سح  يم اقا  ه ص س سحمات  مك دم ذكا اذا  ص قمره ندد اك ماككد 

كماصة ص ا سح   صكذكه سسخدو اكتعداد اا ا   اكسه يقا  ه سح    ف اإصذ  صكاس صه نص ا ا
  صكحس   كدو مُنّد ذكا اكعص ا اكر كس اكذو ك عر اا نددةو 

 

اكترككب اكع رو ي د تعنكدات  ه اكترككب اكحمنا  س ب تعدد طرق تاحك   اه  ه اك  ا 
اإن صر  ك ص ك كه اه تح أ   ك ت  ادد تعرك  اكسه ماكت خكغ نحدص متسسكخدص  مككه 

ن  ن رك    تحطمو انط نخو يصطصل حص    نه اكاار اك  ك ت اك تعخن   عدد ااراد كا  س م 
اكحصقا )ااراد كيتخدو اكتعداد( مككحدص تحطمو يكضصت نخو يصطصل سضصاك   تاخ   صكسدا ماإلة صا 
ماكت عكا اكصصطئ  مقد كمسد تع د اا تسسكا  كصحصت صصط   نه اكسه إس صب سكصسك  يم 



تكمه اقا دق   ه ينداد اكذكمر  ك ص اه سة صا    اأنداد اإلحصث  صك صت  ص اقتاصدك  يم  صاك 
تسسكا اإطتصا كعكر اكادمث  مكاسه اكا  اخد  اك صتاكه  صإلااصل اكدك م رااا ندة طرق 
كتادكد  د  دق  اكع ر  مكعكرات  ص ت عا  عخم صت اكع ر  عدة طرق: اك س منصت اكع رك  ماكدرو 

   اكسكصحا مرسمو ا حارااصت اك كصحك 
مرة اإصطصل اكه ت حو اكتنسك صت  اسب ا آت اكسه نخو اكسحمات اكتردك  متنا متع و صط

صطمرتدص اكه تستصدو ا آت كا  حدص ص س سحمات  متا ح اكصطمرة اا يدحو اد كدص اكح ص 
تس ف اكتمزكعصت اكع رك  اا ا آت يك ر كأه تنسو اكو ع ث  س منصت  متسصند تخا اكتنسك صت  

 :اا تاحك  اك ست عصت اكو
 ست عصت اتك  مت عخدص اكدما اكحص ك   مكدص ةرو ذم قصندة نركض  مكضكق  صتسصا اكن    ف  -أ 

تندو اكع ر اكو اه كحتدا  ن   راكع   كدا نخو اه حس   قخكخ   ه اكسكصه تاا سحصت 
   تأصرة  ذكا اه تمقف اكاكصة اا اك ست عصت اكتتك  ككمه قاكرات 

اه اكدرو اكسكصحا اكدص ذم قصندة يقا اتسصنصت  ه   ست عصت ةر   اا اكدما اك تند   اكث -ب 
اكدرو اكتتا   س ب احصتصج اكصام    ككه ا سزال اكعخكص  ه اكدرو ماتو اكن   ةا 

  ينرج  ه اكدرو اكتتا ح رات كطما  تمسط تمقف اكاكصة  دذا اك ست عصت 
 

مدمرةص اا اكح صط  ماذا ُيضك  اكترككب اكحمنا اكو اكترككب اكع رو ك كه تادكد مضف اك رية
ا قتاصدو كخدمك   احس   اكذكمر اكعصكك  تدا نخو قخ  ا تراا اك رية اا قمة اكع ا  مةذا ك كز 

 ص تندو ك كه اضصا  اكترككب اكس كا مح صذج  اض  نهاك ست عصت اكزرانك  يم اكتنخكدك   
 مردة  ك ص اا يقطصر اكدسرة اكدمكك   ا مسصت اكدسرة تيكر  ه  كا اكدرو اكسكصحا  صكدمك  اك

  اكصخكج اكعر ا
 


