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 الملخص 

بيدا  ةديربر الكر دة الكب يدة يالةيدايب الةييويدةر ةالكر دة اليادايية يالةيايب يبر الةييوية ةهدف  الدفراسددددددددددددددة  ل       
، ةة قا ليينهجية 0202-0202الفرع الييفي الةرةق لييفب  السددددااي    الكجم  يالهجربر عي  يي  السدددداا  ةةيايب

اي ، رب قبف الفراسدددددددة     طار ا الياالجغرافية  قف ر ةت الفراسدددددددة عي   خهار ا اتم ات الياايية ةالةمنية. لي ا 
ةبيا  عمقاةها الياايية، عي  ضد   الييايات اليتليقة بني  ةة ةي  السداا  ليفترب اليكفيب ليفراسة، ةالت  ةم عيلها 
مبفاييا من سدددجمت ماتل السدددجن اليفي  الةرةق، ةةكيبيها ااسدددتلفا  األسدددالبل اانرددداخية السددداايية، ةايرددد  

؛  0202 ل   0202اك ةباينا ةاضددددددكا    الني  السددددددااي     الفرع الييفي الةرةق لييفب من الفراسددددددة  ل  أ   ن
ر 00،022يتيجة ليكر ة السددددددداايية الكب ية أة  رم الكر ة السددددددداايية  الياايية راييا، نبا ةاي نجم السددددددداا  من ي

لف ت الني  السااي  ، ةأخهرت الفراسدة  رةقا    م0202ر يسدية    عا  06،244 ل  ي 0202يسدية    عا  
    الينةقة ياةجة عن ااتم  الني  السااي     الفترب اليكفيب ليفراسة.

 السدددداا .  يي -الكثا ة السدددداايية الكةيةية -النسددددبة الن  ية- الكر ة الياايية– الكر ة الكب ية الكلمات المفتاحية:
 .النقص الةييل 

The effect of vital and spatial movements on population 
growth In the Zarrouk municipal branch from 2010 to 2020 
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Absract 
The study aims to demonstrate the impact of vital movement (natural increase) and 
spatial movement (abnormal increase (migration) on population growth and population 
size in the Zarrouk municipal branch for 2010-2020, and according to geographical 
methodology, the study focused on demonstrating spatial and temporal differences.  
Population, the study concluded that there is a clear variation in population growth in 
the municipal branch of Zarrouk for the period from 2010 to 2020; 200) population in 
2010 to (45,066) in 2020, and the study showed differences in population growth rates 
in the region resulting from different population growth in the study period. 
Key words: Vital movement - spatial movement - specific ratio - real population 
density - population growth. Natural deficiency 

 المقدمة 
مؤشددددر السدددداا  أنف أ م مؤشددددرات التنيية ا قترددددايمة ةا عتيا ية ألي مجتي ،  السدددداا   م اللنرددددر  ملف       

يية  ضددا ة  ل  أ  اليسدداخن اليتليقة االسدداا  ةلف ذات أ  ، م  ف ها ةةسددبيتهاة األسدداسدد  ليتنيية ايلتيا ع اييها، 
بن البانثبن    ب ا تياما  يبرايراسة الساا   ةيق  كةالسياسية؛ لذلاالغة ليلتيا الج ايل ا عتيا ية ةا قترايمة 

 .الجغرافيا
عغرافية  ة  ةأل يية الفراسددددات السدددداايية  قف ارددددردددد  الجغرافيا البشددددرية  رعا من  رةعها لفراسددددة السدددداا ،  

 نجيهم، ةة ةيلهم الجغرا  ، ةصدددفاةهم الةييوية،  ردددفة :السددداا  من نبا، الت  ةهتم    يراسددداةها  اي*رالسددداا 
الكي ،     يراسددتها ليسدداا  الجايل عغرافية السدداا الن ع،  ضددا ة  ل  صددفاةهم ا عتيا ية ةا قترددايمة، ةةنته  

                                                           
خيس  الذي القاخية ببن اايسا  ةببئته، ةالساا     اليك ر الر  اللمقات اليتلفيبمن  رةع الجغرافيا البشرية الت  ةفرس  انفيث اعغرافية الساا : "ةلف عغرافية الساا   رعي*ر

 ر.00، صفكة 0990 ياية،  اليجا ت س ا   اي  عي ما  يسايية أة ةةييةية" يأب كثبر من اللي      شت  الةفةر ن له 
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الردددددددايرب عن الجهات ذات اللمقة اي ضددددددد ع  ةاانردددددددا ات اتالتلفيسددددددداةها ةةكيبمةها عي  نبا ةلتيف    يرا
لتلر  ام ضددد عا لها ، بهف   الةرةق السددداا ، ة   ما ايتهجته  ذل الفراسدددة، الت  اةلذت من سددداا  الفرع الييفي 

  ثا اةهمة  عي  نجيهم ، ةما طرأ عييه من ةغبر، ةالل امن اليؤررب    يي  م ةة ةيلهم الجغرا  ، ةةر بيهم الن ع  
 امل الفترب اليكفيب ليفراسة.

 التساؤل التال : عن ااعااة عنمشاية الفراسة  ةبكاد  مشكلة الدراسة:-1
   يي  ةةيددايب نجم سدددددددددددددداددا  الفرع الييددفي الةرةق    الفترب من لكر تبن الكب يددة ةاليادداييددة  ل  أي مددفأ أررت ا

 ؟0202 ل   0202
 الفراسة   : ةد ةتيثن  رضي :فرضياتها-2
 ل  0202م سدددددددداا  الفرع الييفي الةرةق    الفترب من   يي  ةةيايب نج ليكر تبن الكب ية ةالياايية أرر ةاضدددددددد  

0202. 
 هدف الدراسة إلى:ت: أهدافها-3
 منةقة الفراسة.   يي  ةةيايب نجم ساا  لكر تبن الكب ية ةالياايية بيا  أرر ا 
   يي  ةةيايب   يتغبرين يمي يرا ببنكر تبن الكب ية ةالياايية لببند  أ ييدة ا ةتيثدن أ يبتهدا    أيهدا :أهميتهـا-4

 نجم الساا     الينةقة اليفرةسة.  
 : ةيثن   : حدودها-5
' 6شددددددددددددرقا ةببن ياخرة  عر  ° 06 06ة '°06' 6مق  الفرع الييفي الةرةق ببن اة  ط ل الحدود الفلكية:-أ 

 ر0شيا .  اريةة ي°00' 06ة° 00
عي  السددددددددانن الجن ب    م، مةية 6 ةق  الينةقة  ل  الشددددددددرق من مفينة مرددددددددراةة اك ال الحدود الجغرافية: -ب

ةمن الغرب مكف ا  ،مكف ا الفرع الييفي ذات الرمال من الشيال الغرب  ،ي*راكم 0ليبكر اليت سط اسانن يييغ ط له 
يا  ق مكف ا الفرع الييفي قرر أنيف، ةةيثن ةاةر ، ةمن الشدر ةالفرع الييفي شدهفا  رأس الة بة ةالفرع الييفي طيبن

 الكف الجن ب  لها.

                                                           
 ARC GIS 10.8السانن ااستلفا  أياب قياس اليسا ات    بريام  ط ل  ر قيسي*
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الينه     أسي ب أة مجي عة أسالبل اةبلها البانا لتكيبن اليشاية م ض ع الفراسة، ةذلك بهف   مناهجها:-6
ص  0200ال صددددددددددد ل  ل  ني ل ةيتاخ  نبا مف   ن منه  ايتةيبات مرنية ملبنة من مرانن الفراسدددددددددددة، يعها 

 ةقف استلفم  الفراسة الينا   التالية:ر 009
مكفي مااييا  *ريالت  ةيثن  قييم   جة  من بيفمة مرراةةاسدتلف  لفراسة الفرع الييفي الةرةق  المنهج اإلقليمي:-1

 ر.0ة   ما ة ضكه اللريةة ي  يكية ةعغرافية،ة ق نفةي 
 ر0ةمسانات ةنفاةها ااياريةياكم ر م ق  منةقة الفراسة0ي اريةة

 
إلى: وزارة الحكم المحلي، المجلس  خريطة األساس استنادا .Arc GIS 10.8باستخدام برنامج  انلمصدر: من عمل الباحثا

 .52، ص5102البلدي مصراتة، التقسيم اإلداري لبلدية مصراتة ومحالتها ،

ــارتوارافي: -2  Arcبريدددام   ات الجغرافيدددة اليتيثيدددة   عن طريق اسددددددددددددددتلدددفا  برمجيدددة ي م اليلي مدددالمنهج الك
GIS10.8 رقيية ةيبن الض اراخص ساا  الينةقة يتا  اراخطا. 

 ااستلفا  األسي ب ا نراخ  السااي . منةقة الفراسة اراخص ساا من امل ةكيبن  التحليلي: المنهج-3 .
                                                           

فةل أة من األر   القارات ةالقييم مسانة ةاسلة اةقف مشغن ا ،ااقييم:    منةقة من سة  األر  ةتيبة الراخص ملبنة ةيبة ا عيا مجاةر ا من أقاليم )*(
 ر.00، صفكة 0220مسانات صغبرب ةيثن أعةا  من الفةل  اليكا  ات ةالييفمات ة رةعها يالي فر، 
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 مجاالتها:-7
 .الييفي الةرةق يتيثن    ساا  الفرع  البشري: المجال-أ

 .0202 ل  0202نفي اليجال الةمن  ليفراسة االفترب من  الزمني: المجال-ب
 يراسة عغرافية ساايية. المجال الموضوعي:-ج
 .قسي  الفراسة  ل  مقفمة ةمبكثبن الدراسة: خطة-8

مشدددداية الفراسددددة ةأ فا ها ةأ يبتها ة رةضددددها ةنفةي ا ةاةتها. منهجية الفراسددددة اليتيثية    انت ت اليقفمة عي  
ف رم من أما اليبكا الثاي   ق    الفرع الييفي الةرةق. ةالن ع  ليسدددددددداا التر بل الكجي  األةل: ةةناةل اليبكا 

 .ة ثا اةهم الساا     الفرع الييفي الةرةق  امله استلرا  اةجا ات يي 
من امل ما قا  اه البانثا  من اكا عن مراع  لفراستهيا    ملتيا اليراير لم ملثرا  السـاققة: الدراسـات-9

يي  االفراسددة ضددين الفراسددات الت   الييفي الةرةق،يراسددة عغرافية ملترددة اسدداا  الفرع عي   يبر أ  الينةقة شددل
 ةمن ببن  ذل الفراسات:بيفمة مرراةة أة أنف  رةعها أعفت عن الساا     

ر الن ا  يي  السدددددداا  ةأررل عي  ا متفاي الليراي     منةقة مرددددددراةة لبييا،  ف   0200نيرب ي ب يراسددددددة أ– 0
، ة ا  من ببن يتاخجها أ  0224 ل   0960الفراسدددددة  ل  التلر  عي  التة ر    يي  السددددداا  امل الفترب من 

سدداا  اةة، ةأ  ملفل يي  الةكسددن اليسددت أ الرددك  ةاليويشدد   ايا سدديباض    ايلفا  ملف ت ال فيات    مرددر 
 .ر0200يأب نيرب،  شهف ةذبذااض ببن ايلفا  ةارةفاع امل  ترب الفراسة. 

ر الن ا  التيثبن اللراخة  ليكثا ة الكسدددابية لسدددداا  بيفمة مردددراةة ااسددددتلفا  ي م 0202عها  ةبشددددبري يراسدددة-0
  ملر ة أيياط الكثا ة الكسددددابية ليسدددداا     بيفمة مرددددراةة، ةةيثبيها عي  اليلي مات الجغرافية،  ف   الفراسددددة  ل

، ةمن ببن يتاخجها أ   ناك ااتم اض    الكثا ة السددددداايية ببن الفرةع الييفمة ليينةقة، نبا سدددددجي  اراخط سددددداايية
ةاليكج ب    ييط الكثا ة اليت سددددةة، ببنيا أة  قرددددر أنيف  مرددددراةة اليفينة أعي   ثا ةض نسددددابيةض، ةيتها الةرةق 

 ر.0202الينلفضة ياشبر،م  رمث  رةع أارأ    ييط الكثا ة 
ر الن ا  التغبرات السدددداايية لسدددداا  بيفمة مرددددراةة ااسددددتلفا  ي م اليلي مات الجغرافية، 0200يراسددددة ماييةة ي-3

نجم السدددددددددددددداا  ةة ةيلهم، ةبيا  الل امن اليؤررب    ذلك  ف   الفراسددددددددددددددة ليتلر  عي  التغبرات الت  طرأت عي  
الت ةي ، ةمن أبرة يتاخجها أ  الل امن الفمي يرافية  اي  سدددددديبا رخيسدددددديا    الةيايب الت  شددددددهف ا نجم السدددددداا     
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من االينةقة، ةأ  الت ةي  الجغرا   ةيرر االل امن الةييوية الت  أررت عي  نجم الساا     الكبة اليااي  ةأ  الل  

 .(0202)مانيطة،  الةييوية
 : التركيب الحجمي والنوعي للسكان في الفرع البلدي الزروق المبحث األول

الكجي  ليسددداا ، ةاةجا ات يي  م    منةقة الفراسدددة  امل  ذا الجة  من الفراسدددة سدددبتم ةكيبن التة ر من  
ااسددددددتلفا  الض اليلايبر اانردددددداخية اليسددددددتلفمة    الفراسددددددات السدددددداايية، ةةيثبن بياياةها عي   )*(ةكيبم مااييا

ا اراخط ةردددنوال اق  الكةيق  للرددداخص السددداا  ةة ةيلهم عي  سدددة  األر . عن  الت  ةلير اراخط السددداا 
الكثا ة  طليسدددددداا ، اراخاراخط الت ةي  الجغرا    السدددددداا  نسددددددل ما ملف  الفراسددددددات السدددددداايية  ل  األي اع ا ةية:

 ر040 ص، 0204 ،أعفاي الي البف ةال فيات ةملف ةهم اللا . يرشبف طالساا ، اراخةر بل  طالساايية، اراخ
 التركيب الحجمي:-أوال

ليا  ا  ،الجغر ة ةيلهم ة  نجم السددداا اليتقف  منها ةالنام  ليلر ة الكا مات    ملتيا يةل اللالم  ةسدددل   
أيياط ا  ة ليسدددددددا الكجي التة ر  ا، ةةيرة يراسدددددددةا ةإياري  لتلةيط لتنيية اليجتيلات اقتردددددددايم  لهيا من أ يية    ا

رةسة    يي  الفمي يرافية ليينةقة اليفالتغبرات أ يية اللراخص الجغرافية ة  رقلة عغرافية ية ثا اةهم ألة ةيلهم 
 ساايها امل نةبة ةمنية مكفيب.

كفي التغبر ة ناك رمرة ع امن ة ،*ر**يالنقص اكجم الساا  الكي االةيايب أة  ليساا  *ر*يةيتيرر التغبر الفمي يرا  
ر،  هذل الل امن الثمت 000، ص0202الفمي يرا   االةيايب أة الددددددددددددددددنقص ة  : الي البف ال فيات ةالهجرب يأنيف، 

 اا  عي  ةقسددديم ما يات، ةيأب الض البانثبن    مجال السدددةةيايب أعفاي م    اليا   األسددداسددد  لني  السددداا 
 يي  الساا   ل :

 ر ةالفرق ببنهيا امل عا     ما مةيق عييه الةيايب الةييوية.  )مواليد ووفياتالحركة الحيوية -1

                                                           
رياض اسه لة بهف  ار اليااي :    عييية ةك ين الييايات اللا   ل  ملي مات مفبفب ةستلف  ليفراسات اللييية  اكتشا  األيياط ة ج ات الييايات الت    ة هر ر التكيبني*

 .اةلاذ القرار
 .ة ما، مةيق عييه نر ة الساا عفي يال  نراخياض من األشلاص الذين مسان   يةلة أة منةقة  يارية أة مسان**ر التغبر الفمي يرا      ي
 .مقرف اكجم الساا  الكي   عيال  عفي الساا     ة قبد  ةمند  ملبن ياان يةاق عغرا   مكفي ر***ي
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مغايرة ر ةالفرق ببنهيا امل يفس اللا   –ليساا ، يقايم    اللامن الييااييا ر: أة )الهجرةالحركة المكانية -2
ةلفهم ما يات الني  السددددددااي  اشددددددان أ ضددددددن يسدددددد ق اليلايلة التالية ةالت  ةلر  ايلايلة ، ملر  ارددددددا   الهجرب

 ر 022، صفكة 0222الي اةية يالت اة ر ياللريف، 
  د  ر–ةر + ي دد ة  –+ ي   0=س 0س

 =عفي الساا     بفامة اللا ، أة عفي الساا      ترب سااقة 0 : س نبا 
 اللا ، أة عفي الساا      ترب  نقة.=عفي الساا     يهامة  0أما س 
   = عفي الي البف امل اللا . 
ة = عفي ال فيات امل يفس اللا .   ددددددددددددددددددد ة = عفي اليهاعرين ال ا فين  ل  الفةلة.  ددددددددددددددددددد   = عفي اليهاعرين  

 اليغايرين من الفةلة.
عناصر: يملفل ال فيات، ةملفل من يةل اللالم ملتيف عي  أربلة  نجم ساا  أي    ةمن امل اليلايلة يستشا أ   

الي البف، ةالهجرب الفاايية، ةالهجرب اللارعيةر. ةةكسددل الةيايب السدداايية بنا ض عي  ملف  ت  ذل اللناصددر مجتيلة، 
لر  االني     ما مل ة ا عي  مجي ع الي البف ةمجي ع ال فيات  قط، أما الةيايب الةييوية ليسدداا   بتم نسددابها اعتيايض 

لةيايب الةييوية ليسداا ، م  ممن ة أ  اليلفل السدن ي لي فيات ما   ياخيا أقن من عفي الي البف    الةييل  أة ا
ر.ةيشددددف عن  ذل القاعفب ما ةسدددديبه الكرةب ةاألةبئة ةااصددددة أةبئة 040، صددددفكة 0992عيي  اللالم يالج  ري، 

 ذا ما ارية ايعفاي الي البف، لفترب مكفةيب، ة األطفال ةالت  ينفر استيرار ا لفترب ط يية من ةيايب    أعفي ال فيات مق
 ر.40 ص، 0992مسي  االنقص الةييل ، ي سياعبن،

الكب ية  ة يا: الكر من امل ما سدديق يسددتليص أ  اليرددفرين األسدداسددببن ليةيايب اللفيمة    أي  تية سدداايية، 
، ةالهجرب الفارق ببن الهجرب ال ا فب ة عنالكر ة الياايية الناةجالفارق ببن الي البف ةال فيات.  عن الناةجة ليسددددددددداا 

الريم ميدددا ينت  عن الهجرب من   ر. ةعي002 ص، 0220اليغدددايرب، أة مدددا ملر  ارددددددددددددددددا   الهجرب يالكيليدددا، 
ااتم     ملف ت الني  السدااي ،  ه    ةكفث يي اض ميان مشا فةه       الكتن الساايية الكيبرب، يالج  ري، 

الكتن ما   صدددددا   الهجرية  مجابياض، أي أ  عفي اليهاعرين ال ا فين أاكثر من عفي  ر،  ف   ذل022 ص، 0992
اليهاعرين اليغايرين، ميا مسهم    ةيايب عفي الساا . ةاللاس  ذا  ا  عفي اليهاعرة  اليغايرة  أاكير من عفي 

ةيايب   ةتةايف عن طريق الاليهاعرين القايمبن، ملفل صدددددددا   الهجرب ما   سدددددددالباض، ميا ملن  أ  الكتية السددددددداايية 
 ر يمنظ ما طرأ عي  نجم الساا     منةقة الفراسة ةمنه يتيبن أ :0من امل الجفةل ي يبر الةييوية الساا .
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ر يسدددية ايلفض 00022يالت  بيغ سددداايها  0202مقارية اسدددنة  0200   عفي السددداا  سدددنة   ناك ايلفا -0
 0200ر يسددية؛ ةمري ذلك ما شددهفةه اليمي من أنفاث ر رب  يراير 290ي ايقفار قفرل 0200ر سددنة 00029ي ل  

ةمن  يمق اليؤسدسدات أب ابها أما  الي اطنبن ةمن ببنها مااةل السجن اليفي ، ةيةة   ،ةما يجم عنها من شدهفا 
لتسددددجبن ا أعفاي  يبرب منهم اار  مناطقهم،  ن ذلك  ا  سددديبا    عف  ةسددددجبن أييل م البف ةيك السدددنة    م اعبف

 اليقررب.
 ر التر بل الكجي  ليساا     الفرع الييفي الةرةق 0عفةل ي

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

اليرفر:                    
ماتل السجن  بيايات سجمت 

الةرةق "بيايات  اليفي   صفار 
    يبر منش رب"

النسل -          
اليؤةية ةالةيايب 

السن ية من 
نساب 

 البانثبن.

ر يسددددددددددية بةيايب 00060 بهاي الت  بيغ عفي السدددددددددداا  0200من عفي السدددددددددداا     الةياي التفريجية بفامة  أاذ-0
 .0200ر يسية عن سنة 0000قفر اي

نجم  سنة
 الساا 

الةيايب  % ا ياث %   رذال
 السن ية

0202 00022 04422 49 02600 51 - 
0200 00029 02044 52 06900 48 -290  
0200 00060 02900 52 04600 48 0000 
0200 06492 02640 52 02002 48 0002 
0200 02222 09002 51.8 02200 48.2 0092 
0206 02066 09900 51.8 02600 48.2 0062 
0204 09294 02402 51.7 09069 48.3 0000 
0202 00000 00006 51,7 09902 48.3 0002 
0202 00662 00922 51.7 02640 48.3 0022 
0209 00209 00692 51.5 00000 48.5 0029 
0202 06244 00004 51.6 00202 48.4 0002 
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 ر يسية.0000أعي  ةيايب ساايية ببن اةية سن ات الفراسة نبا ةصن الةيايب  ل  ي 0204سجي  سنة - 0
 %09ا ية الذ  ر الت  بيغ  مقارية ايس %60 ل  0202ارةفاع يسبة مسا ية ااياث    نجم الساا  سنة -0
 .يفسها  السنة   
   نبن ايلفضدددددددد   %60رعك   فة مسددددددددا ية الذ  ر الت  بيغ   0202   الثمث سددددددددن ات التالية لسددددددددنة -6

 .%02مسا ية ا ياث    نجم الساا   ل  
   أيها  0200بفأت يسبة مسا ية الذ  ر ةااياث االتذبذب ببن ارةفاع ةايلفا  طبية السن ات التالية لسنة -4

 عنف ااياث. %02 عنف الذ  ر ةعن%60لم ةنلفض عن 

 ،ياثإ  ر ة ذي عبن ل   ةقسددددديم السددددداا  ةيلر  أمضدددددا االتر بل الجنسددددد ، ة    التركيب النوعي للســــكان:-ثانيا
  ر006، صفكة 0220يالكيليا،  الكتن الساايية عييلها بها  ذين اليا يبن ةةك   أعفاي هيا    الغالل متقاربة 

 .ر094، صفكة 0202: يعي ،  يا ياسبن   يراسة التر بل الجنس  ليساا  مة ستلف م
ةبتةيبق  ذل الردددديغة ، 022×ةصدددديغتها  التال : يسددددبة الذ  ر = عفي الذ  ر /عفي السدددداا   ة:نســـبة الركور -1

  يكرن عي  النتيجة التالية: 0202عي  ساا  منةقة الفراسة سنة 
 يسية 06244ذ را  عيال  الساا  = 00004= 0202عفي الذ  ر سنة 

 %60.6=  022× 06244÷ 00004 يسبة الذ  رب=  
 التالية:الةيايب ةالنقص    يسبة الذ  ر ةياذ الريغة 

 مجي ع ااياث –مجي ع الذ  ر 
            ×  _______________022 

 عفي الساا 
 عي  النك  التال : 0202لفراسة سنة   النقص ةالةيايب    يسبة الذ  ر    منةقة ا ةيياننا نساب يسبة

00004– 00202 
                                  ×  _______________022       =0.0 % 

06244 
 من مجي ع الساا . % 0.0 ذل النسبة ةفل عي  أ  ةيايب الذ  ر قف بيغ   
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لسدددالبة في الذ  ر، أما الةيية اعةيقةة الت اة  ببن الجنسددبن  نا    الرددفر، ةالةيية الي عبة ةفل عي  ةيايب     
  يبنا  التر بل الن عي ر0ر ةاللريةدة ي0ةالجدفةلي ر092، ص 0202 عي ، تدفل عي  ةيدايب    عدفي اايداث ي

اي  م من الذ  ر ةااياث نبا انتي  مكية من الجفةل يمنظ أ   ناك ةفاةةا    أعف ليسددداا  نسدددل اليكمت.
الةرةق اليرةبة األةل  من نبا أعفاي يا امل سدددددنت  اليقارية ةيتها القايسدددددية    عفي ااياث ةاليرسددددد     عفي 

 .0202، ةأة  اليرس  راييا الف الةرةق    أعفاي الجنسبن سنة 0202سنة  الذ  ر
 0202ة0202اليكمت    منةقة الفراسة لسنت  ر التر بل الن ع  ليساا  نسل 0الجفةلي

 
 اليرفر: بيايات سجمت ماتل السجن اليفي   صفار الةرةق "بيايات يبر منش رب"         

 :ر006، صفكة 0220ةيتم نسابها عن طريق اليلايلة التالية: يالكيليا،  :النوعنسبة -2
 ،111×اإلناث= مجمل عدد الركور/ مجمل عدد )النوع(نسبة الجنس

 ر التر بل الن ع  ليساا  نسل مكمت منةقة الفراسة0ي اريةة 



 أثر الحركتين الحيوية والمكانية في نمـو سكـان الفرع البلدي الـزروق                   محّكمة "علَّمه البَيان" مجلّة علميّة
 مصطفى منصور جهان                   آمنة علي الرعيض                                                               

 

 

   
 (259الصفحة )   م2202هـ / يونيو 4111القعدة  / ذو العدد الــرابــع

 
 ر0استنايا  ل  بيايات الجفةليArc GIS 10.8اليرفر: البانثا  ااستلفا  بريام    

يتب  اللة ات التالية: عفي الذ  ر    الينةقة سدددددنة  0202ة سدددددتلرا  يسدددددبة الن ع لسددددداا  منةقة الفراسدددددة سدددددنة 
  أيث . 00202= لتفس السنةياث    الينةقة اذ را، عفي ا 00004= 0202
 ، الياخة    يقةة الت اة  ببن الجنسبن أيث  022مقابن  ذ  ر 022=  022× 00202÷ 00004=  الن عيسبة 

ةلن  ةيايب  022األقن من  الن عةلن  ةيايب    عفي الذ  ر مقابن ا ياث، ةيسددددددبة  022النسددددددبة الت  ةةيف عي  ة 
فضدد  ، ة ييا  اي  يسددبة ا ياث أعي  ايلالن عاث، ةبالتال   كييا  اي  يسددبة الذ  ر أعي  ارةفل  يسددبة    ا ي
 .ر094 ص، 0202يعي ،  026 ل   96   اللايب ما ببن  لن ع، ةةتراة  يسبة االن عيسبة 

ة  ، من ة  : يالر. ةلتيا يسبة الجنس من يةلة  ل  أارأ يتيجة للفب ع االنوعالعوامل المؤثرة في نسبة -  
 ر90 ص، 0996

 ةفيات األطفال الذ  ر أاكير من ااياث.  اي ياث، نبا املف ت ةفيات األطفال ببن الذ  ر ةا تم اا •
 آرار اساخر الكرةب، ةالهجرةبن الفاايية ةاللارعية  •
 ااتم  مت سةات البقا  ببن الذ  ر ةا ياث. •
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 الن ع لساا  الينةقة ةمنه يتيبن أيه:ر ييبن التر بل الن ع  ةيسبة 0الجفةلي
 0202-0202من سنة  ر التر بل الن ع  ةيسبة الن ع لساا  منةقة الفراسة0الجفةل ي

 
   
 
 
 
 
 
 

 اليرفر: بيايات ماتل السجن اليفي  ماتل اصفار الةرةق يبيايات يبر منش ربر                        

 من نساب البانثبن.يسبة الن ع -           
ر أيث  مقداريدة الدفي الذ  ر الذي بيغ 02600الت  ارةف   بهدا عدفي اايداث  ل  ي 0202 ذا اسددددددددددددددتثنبندا سددددددددددددددندة -0
 يك  أعفاي  م من الذ  ر ةااياث    ااق  السدددددددن ات ةسدددددددبرر أيث ،  إ  ةيايب 204ا، افارق بيغ ير ذ رض 04422ي

 ا رةفاع اشان مضةري.
رم بفأت  أيث . 022ا مقابن  ن ذ رض  96يلفضدددد  يسددددبة الن ع  ل  ا 0202يلفا  عفي الذ  ر سددددنة جة  يتي-0

اياث، ا ذبها اق  ياخيا لرددددددددددددال  الذ  ر مقابنبالنسددددددددددددبة    ا رةفاع اشددددددددددددان متذبذب ببن ةيايب ةيقص، ةريم ةذ
 أيث . 022ذ  ر مقابن  029نبا سجي   0200ة 0200ةةصي  ذرةةها سنت 

 0202يسية، سنة ر 06244 ل  ي 0202ر يسية سنة 00022ارةفل  أعفاي الساا     منةقة الفراسة من ي-0
 ر يسية ةقريبا.0222ر يسية امل عشر سن ات، ةبةيايب سن ية بيغ  ي02244بةيايب اعيالية بيغ  ي

 في الفرع البلدي الزروق  السكان تجاهات نموا الثاني: المبحث
خا رب الني  السااي  السري  اليجتيلات الرنا ية    مرنية مبارب من مرانن ةة ر ا  مبةت أوال: مقدمة:    

الرناع ،  يا أصبك  خا رب الني  السري  أمضا سية من سيات اليجتيلات نفيثة اللهف االتنيية ا قترايمة 
   ليتلر  عي ألي يراسة ةسلالني  السااي  أساسا  ، ملف ملفلر009، صفكة 0992ةا عتيا ية ياليهفةي، 

 نسبة النوع إجمالي السكان اإلناث   الذكور   السنة

0202 06661 01501 10022 55 

0200 01166 05501 11125 025 

0200 01501 06500 10050 025 

0201 06560 01006 15652 026 

0200 05016 01600 11262 026 

0205 05501 06500 16055 021 

0206 02611 05055 15656 021 

0201 00105 05506 00001 021 

0206 00566 02560 00552 021 

0205 00556 00000 01615 026 

0202 01006 00602 05266 021 
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ةيتم نساب  ذا ر، 096، صفكة 0222التغبر    نجم الساا      قييم ما     ترب ةمنية مكفيب يالرب، 
 الفب صيغ منها: الكجم،  ا رب عغرافية متغبرب  اليلفل

الت  ةلة  ص رب نةيةية ليني  السااي ، عي  اعتبار أيه عييية مستيرب، م  األاذ    : الصيغة الهندسية-1 
 .عتبار أرر الترااكم اليتتال  عي  األعفاي الساايية اليتتاالةا 
الت  ميان اشتقاقها من الريغة الهنفسة، بتقسيم ال نفب الةمنية م ض ع الفراسة  ل   ترات  :األسية الصيغة-2

استلف  البانثا  اليلايلة التالية    نساب ملفل الني  السن ي  ر،060،009، صفكة 0926عةخية ي را ، 
 اا ،    منةقة الفراسة ة ق يي ذ  ملف    ةرقة ااكسن: ليس

 antilog (log  P2/P1)/N-1) = Rي× 022
=   عفي السدن ات الفاصية ببن Nالمنق =التلفاي P2    السدابق = التلفايP1= ملفل الني  السدااي   Rندددددددددددددددبا
 .التلفايين

ر ييبن اةجا ات ملف ت الني  السددددددااي     لبييا ةبيفمة مرددددددراةة ةمنةقة الفراسددددددة، من امل بياياةه 0الجفةل ي 
ةردددداعفماض، من منترددددا عقف الليسددددبنيات  ل  منترددددا عقف  منكاض  يك لبييا،  السدددداا    يتضدددد  أ  ملفل يي  

 ؛ ةيلةأ  ذا%0.0 بيغ يلفلا 0920-0920الثيايبنيات من القر  اللشرين، ليرن  ل  أعي  ملف ةه    الفترب 
ل  ةكسددن األن ال اليويشددية ةالرددكية ليسدداا ، ةما يت  عنهيا من ايلفا     ملف ت ال فيات ةارةفاع  ا رةفاع 

سدددددددنة،  22ليرددددددن  ل   0949سددددددنة  04   ملف ت الي البف ةةيايب    اللير اليت ق  عنف ال  يب، الذي ارةف  من 
 0224 ل  0996السدددااي     لبييا مشددهف ايلفاضددداض مت اصددمض ليردددن    الفترب من .رم بفأ ملفل الني  0999سددنة 
 ص رب الني  السااي   ، ةلت ضي 0202سنة  %0990 رةف   ل  ر، 9-09 ص ص، 0200 ،يالذةيي  % 0.2 ل  

نف  رةعها، أ    منةقة الفراسدة، ةي  مقاريته االني  السدااي     لبييا ة   بيفمة مرراةة، الت  ةلف منةقة الفراسة
يي  ا السدددددددااي  اال رة  الت  ةيرر بها الني  السدددددددااي     لبييا ة   الييفمة سددددددديباض أة   رةباط ال رة  اليؤررب   

    ،0920سددنة  امرةفل  مرددراةة، قف بفأ    بيفمةالني  السددااي   ل مجاااض، ةمن امل ةيك اليقارية يتضدد  أ  ملف
  ل  0920ن م    الفترب اليمي   لبييا، الناة  عن ال رة  الت  مرت بها  ملفل الني  السددددددااي  ة ا ق م  ارةفاع

با مست يات اليويشة ةالتلييم ةالركة، ن ، ةالت   ا  لها أرراض  مجابياض عي  ملف ت الني  السدااي ،  تكسدن0920
الةرةق    نبن سددددجن ملفل يي  السدددداا     ، %6.4سددددجن مؤشددددر الني  السددددااي     بيفمة مرددددراةة ملف  بيغ 

    لبييا  ييلفض ذا اليؤشر يتجه يك  الهي ط بفأ  0996ة   سنة  ،0920سنة  % 00.00ةصن  ل   ملف 
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 ،  ذلك الكال    الفرع الييفي الةرةق % 0.0ا ةصن  ل ، أما الييفمة  قف سجن مؤشر ا ايلفاضض % 0.2 ل  
 ر اةجا ات ملف ت الني  السااي     لبييا0عفةل ي

 0224 ل  0920   الفترب من  ةبيفمة مرراةة ةمنةقة الفراسة 
 الفرع الييفي الةرةق  مرراةة  ةبيفم لبييا  السنة

ملفل  ر0عفي الساا ي
 ر0الني ي

 ر0عفي الساا ي
 

ملفل 
 الني 

ملفل  ر0عفي الساا ي
 الني ي**ر

 - 2600 دددددددددددددد 90900 0.0 0.260.020 1973
1984 0.000.269 0.0 166151 5.6 02002 00.00 
1995 0.029.209 0.2 211263 2.2 00004 2.99 
2006 6.092.060 0.2 271300 2.3 02426 1.45 
 0.02 06244 4.4 440260 0.90 4900240 ي*ر0202

 
 اليراير: 

 0202. ةقفيرات 0996،0920،0920 ليساا  ةاللام اتمريكة اانرا  ةالتلفاي، يتاخ  التلفاي  ر0
، 0200، مجيس التة ير ا قترايي، طرااس،0202السم  الذةيي  ةآارة ، التقرير ال طن  األةل لكالة الساا     لبييا  فر عي0

 .00ص
، مجية اللي   اايسايية  يية ا ياب، 0204-0920أب  القاسم سنا ، أنم  اشبر، التغبرات الساايية بييفمة مرراةة ليفترب من  ر0

 .02ص ،0202، 02الليس، اللفي 
 "ببنات يبر منش رب "  الةرةق ماتل السجن اليفي  اصفار  ر0

           من نساب البانثا ..   ي**ر ملفل الني  0202ي*ر ةقفيرات مريكة اانرا  ةالتلفاي  

؛ ةللن السددديل    ذلك أ  قردددر أنيف  ا  ةاالة %2.99 ل   سددداايه اشدددان ناي ليردددن الذي ايلفض ملفل يي 
ارةف   0224    ،0996، رم أصددب  مسددتقم بفامة من 0996 ل   0920يفي الةرةق    الفترب من  ياريا ليفرع الي

  ذا الني  أسهم    ةيايب نجم الساا     الينةقة ،%0.02 ل   0202سدنة  ن، ةةصد%0.06اليلفل ليردن  ل 
بةيايب قفر ا ، 0202يسددية سدددنة  ر06244 ل ي، ليردددن 0920يسدددية سددنة ر 2600من ياكبا ارةف  عفي السدداا  

 ر يسية ةقريبا. 222سنة ةبةيايب سن ية قفر ا ي 02ر يسية عي  مفار 049600ي
 التغير السكاني  ثانيا: حركتا السكان الحيوية والمكانية وأثرهما على

 ةية  نر ة الساا  اليؤررب    الني  السااي  من مرفرين  يا:
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 الكب يةر، الت     ياة  الفارق ببن الي البف ةال فيات، الكر ةيأة ما ملر  االةيايب الةييوية  مصــــدر يبيعي:-1
 يةيايب أعفاي الي البف يةياي السداا ، ةبارةفاع عفي ال فيات ينقص الساا ، ةيلر  الفارق ببنهيا االةيايب الةييوية، 

 ةفييا يي  يراسة ليا ي  اليرفر الةييل :
 يي     الةييوية،  هم عنرددر  مجاب  الةيايب ملايلة    ميثن الي البف الةر  األةل المكون األول )المواليد( :-أ

الذي مةرأ عي  نجم السددددددددداا   أعي   ه  ةلف مؤشدددددددددرا عي  التغبر ةك    يالبا ملف ت ال  يات السددددددددداا ، ةأل 
ةرةبط أعفاي الي البف  االلفيف من الل امن، من ببنها اليست يبن اليويش  ةالتلييي ،  ضا ة  ل  اليست أ  ةة ةيلهم،

لرددك  ليسدداا ، ةمفأ مشددار ة اليرأب    األيشددةة ا قترددايمة، ةةشددبر الييايات اللاصددة ااانرددا ات الكب ية ا
 00، ةراة  ببن 0992 ل  0926ليسداا     لبييا أ  ملفل الي البف اللا  قف سجن ارةفاعا ميك خا    الفترب من 

، 0220 ل   0996ميك خا    الفترب     األلا، رم بفأ اليلفل    ا يلفا ، نبا سدددددددجن ايلفاضدددددددا 09 ل  
يالذةيي ،   0229   األلا سددنة  00   األلا، رم أاذ  اليلفل    ا رةفاع  ل  أ  ةصددن  ل   02ةصددن  ل  

ةملف ةهم اللا ،    ف أعدفاي الي البدر ييبن 6ر، الجدفةلي00، ص 0200التقرير ال طن  األةل لكدالدة السددددددددددددددادا ، 
  .0202  ل  سنة0202 ، ليفترب منالةرةق الفرع الييفي 

 الفراسةر ةة ر أعفاي الي البف ةملف ةهم اللا     منةقة 6عفةل ي
 
 
 
 
 
 
 

 بيايات سجمت ماتل السجن اليفي   صفار الةرةق "بيايات يبر منش رب"اليرفر: 
 نمن نساب البانثبلفل الي البف *م        

معدل المواليد الخام* 

 /نسمة2222لكل 
عدد السكان في 
 منتصف السنة

إجمالي 
 المواليد

 السنة

3343 32813 2238 0222 

3243 30823 2202 0222 

3343 33782 2282 0220 

3747 30220 2302 0223 

3248 31320 2382 0223 

3843 37723 2333 0220 

0248 33212 801 0221 

3740 32023 2028 0227 

3348 32301 2323 0228 

30433 33217 2331 0223 

0347 33322 2238 0202 
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سدددددددنة   أ ل  ةذبذب    أعفاي الي البف ةملف ةها اللا  صددددددل يا ة ي طا ببن سدددددددنة ةأارأ ة  بيايات الجفةلةشددددددبر 
ر م البف عن سددددنة 002بةيايب قفر ا ي ر م البف،0622ي  ل  يةصددددن اللفسددددجي  أعي  ملفل ليي البف، نبا 0202
، 0202ر م ل يا سدددنة 0292ينلفض  ل  أ  ةصدددني ي بفأ   األلا،    أ  اللف 02.0، ايلفل اا  بيغ 0202

ةللن من يا ية     األلا. 00.2.ةبيلفل م البف اا  منلفض قفرل 0202مقارية اسددنة  فر م الب002افارق قفرل ي
عتبار أ  الةةا     اليرددددفر الشددددرع  لي  يات الت  نرددددي  ا عي  الكالة الةةاعية ليسدددداا ، ااالق ل  نا الكفي

ر ييبن الت ةي  4الفراسدددددددة، ة اي  أنف الل امن الت  أسدددددددهي     الةيايب السددددددداايية االينةقة، ةالجفةل ي   منةقة 
 ةمن بياياةه يتض  أ : 0202 ل   0202الةمن  ةاليلفل اللا  ليةةا     منةقة الفراسة    الفترب من 

جن سنة 00أعي  ملفل ةةا  ي-0  ر ةاقلة ةةا .090الفي ي 0200ر    األلا سل

   األلا، ةبيغ  00من نبا ملفل الةةا ، الذي بيغ  0200   اليرةبة الثايية الف سدددددددنة  0200أة  سدددددددنة -0
 ر ةاقلة.000عفي ةاقلات الةةا  ي

 ر ةاقلات ةملفل عا  الةةا     منةقة الفراسة4عفةل ي
 
 
  

 
 
 
 
 

 
      

 
 اليرفر: بيايات سجمت ماتل السجن اليفي   صفار الةرةق "بيايات يبر منش رب"                         

 ن.اللا  ليةةا  من نساب البانثب لاليلف ي*ر                                

لةةا     األلا ةعفي ةاقلات ا 4.0ايلفض ملفل الةةا   ل   0200 يراير سددددددددددددددنة  02يتيجدة ألنفاث ر رب  -0
 ر ةاقلة ة   األقن ببن السن ات. 026 ل  ي

اليلفل اللا  
 ليةةا ي*ر

الساا  منترا 
 السنة

عفي ةاقلات 
 الةةا 

 السنة

10.3 31869 330 2010 
6.2 32819 205 2011 
13 33780 442 2012 
14 35002 492 2013 
11 36312 404 2014 

11.3 37714 428 2015 
9.11 39160 357 2016 
9.4 40519 381 2017 
7.8 41926 328 2018 
8.4 43167 363 2019 
7.8 44400 347 2020 
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ر ةاقلة 002يلفا     اةية السدددددددن ات متراةنا ببنيةاقلاةه    التذبذب ببن ارةفاع ةاأاذ ملفل الةةا  ةعفي  -0
 .0206   األلا سنة  00.0ر ةاقلة ةةا  ةملفل 002 ل  ي 0202   األلا سنة  2.2ةملفل

 ر مياننا بيا  الفئات الليرية لألمهات المة   ن    سن ا يجاب ةمنه يتيبن أ : 2ةمن امل الجفةل ي
 ناك ةباين    أعفاي الي البف ببن الفئات الليرية لينسدددددا  المة   ن    سدددددن ا يجاب  ياكير عفي من ال  يات -0
 .0202ر ةذلك سنة 00-02ر ة يب سجن ليفئة الليرية ي202ي

 ر عير اليرأب عنف ا يجاب2يعفةل 

 
 اليرفر: بيايات سجمت ماتل السجن اليفي   صفار الةرةق "بيايات يبر منش رب"                  

، 0200ر م ل ي ةذلك سددددددددددددددنة 0ر الذي لم يتجاةة ي09-06أقدن عدفي من ال  يات سددددددددددددددجن ليفئة الليرية ي-0    
 0209ةسجي   ذل الفئة أاكير عفي ة يات لها سنة 

   الفئات األاكثر  يجااا  09 ل  02ريم التذبذب    أعفاي ال  يات ببن سنة ةأارأ    أ  الفئات الليرية من -0
 امل الفترب اليفرةسة. 

ةيثن ال فيات اللنرددر السدديي  الذي يؤشددر  ل  التناقص    نجم السدداا  ةةر بيهم  المكون الثاني )الوفيات(:-ب
 رعة   مرآب ي ةةيك الت  ةلص األطفال ةملف ةها اللامةيرأ البلض أ   ،اللير  رةباطها ايت سددددددددددط الليري؛
 ر.0200ياللرساي ،  ةالثقافية ةا عتيا ية ا قترايمة الن ن  من  ا ة اليجتي  ارةقا 

ن ب  اا تيا  الفارسدددددددددب اليؤشدددددددددرات السددددددددداايية الت  ن ر ييبن ملف ت ال فيات اللا  الت  ةلتير من2الجفةل ي 
 الت  ةلاس نالة التنيية البشرية، ةسي   ذا  الت     ايثااة اليرآب ليساا ، ااصة الفئات الليرية الرغبرب 
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، 0200اليلفل ااما؛ أليه   ميبة ببن الفئات الليرية، الت  عايب ما ةتباين ببنها    انتيالية ال  اب يالذةيي ، 
أقن عفي من  0202   ناك ةذبذاا    أعفاي ال فيات،  قف سجي  سنة ر يتيبن أ2الجفةل ي نر. ةم02 ص

؛ ةللن 0200نالة ة اب سنة  092ر ة اب، رم أاذ اليلفل    ا رةفاع  ل  أ  ةصن  ل  022ال فيات ب اق  ي
  الت 0202السيل    ا رةفاع مل ي  ل  األنفاث الفامية الت  مرت بها اليمي، ةةصن عفي ال فيات ذرةةه سنة 

 ر ة اب.022سجن  بها أاكير عفي من ال فيات، نبا بيغ عفي ال فيات ي
 ر أعفاي ةملف ت ال فيات اللا     منةقة الفراسة2الجفةل ي

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 بيايات سجمت ماتل السجن اليفي   صفار الةرةق "بيايات يبر منش رب"اليرفر: 

 ن.*ملفل ال فيات من نساب البانثب   

يتيجة  رةفاع ، 0200سددبة له سددنة ل ال فيات اللا  قف سددجن أعي  ييمنظ من امل الجفةل أمضددا أ  ملف      
   األلا  0.04ا ببن    األلا، رم أاذ اليلفل    التذبذب متراةنض  4عفي اليت  بن، نبا ةصدددددددددددددن اليلفل  ل  

    منةقة الفراسدددة، ةمنه يتيبن أ    ر ييبن طييلة ال  اب9ةل ي.ةالجف0202نة    األلا سددد 0.0 ل   0204سدددنة 

ملفل ال فيات 
اللا  لكن 

 /يسية0222

عفي الساا     
 منترا السنة

 عيال  
 ال فيات

 السنة

0.0 00249 022 0202 

4 00209 092 0200 

0.0 00222 062 0200 

0.0 06220 006 0200 

0.0 04000 000 0200 

0.0 02200 042 0206 

0.04 09042 040 0204 

0.0 02609 002 0202 

0.0 00904 006 0202 

0.0 00042 090 0209 

0.4 00022 022 0202 
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 % 29.2ر ة اب، شاي  022نبا ةصن عفي ال فيات  ل  ي 0202ال  اب الةييوية سدجي  أعي  ملفل لها سدنة 
 060 ل   0200ة اب سددددددددنة  20   اةية السددددددددن ات ما ببن ةيايب ةيقص ةراة  ببن  من اعيال  ال فيات، ةةذبذت

من  ةالغرق ةيبر ا ، أما ال  اب يبر الةييوية ةالناةجة عن ن ايث ملتيفة  القتن ةن ايث اليرةر0209ة اب سددنة 
ا شدددددددلردددددددا ة اب يبر طييوية؛ اسددددددديل م 92نبا ة     ،0200لها سدددددددنة عفي الك ياث  قف ةصدددددددي   ل  أعي  

 صانل ر رب  يراير من ارةقا  ألعفاي  يبرب مين يكسيهم عنف اليه من الشهفا .
؛ ةذلك يتيجة لي رة  0200ة اب سنة  066: ةصي  نا ت ال  اب ببن الذ  ر  ل  التركيب النوعي للمتوفين -

 ة اب    يفس 00 نا ت ال  اب ببن النسا   يراير،    نبن لم ةتلف 02ر رب  الت  مرت بها اليمي امل أنفاث
  ر طييلة ة اب ةعنس اليت  بن من ساا  الفرع الييفي الةرةق 9عفةل ي

 السنة
 المجموع جنس المتوفين طبيعة الوفاة

 إناث ذكور غير طبيعية الوفاة طبيعية 

0222 30 20 73 33 227 

0222 222 37 200 30 237 

0220 201 30 222 02 202 

0223 202 03 31 33 230 

0223 83 33 83 33 200 

0220 227 02 222 08 218 

0221 221 07 227 01 213 

0227 220 08 83 02 232 

0228 220 03 77 08 230 

0223 203 37 200 13 232 

0202 210 00 232 17 027 

 بيايات سجمت ماتل السجن اليفي   صفار الةرةق "بيايات يبر منش رب"اليرفر: 
 ل   00ة ،ة اب ببن الذ  ر 002 ل   20ا ببن ا ة ي طض ال  اب    اةية السدددددن ات صدددددل يض السدددددنة، ةةراةن  نا ت 

 ة اب ببن ااياث. 49
 ل  0202ر ييبن الفئددات الليريدة لييت  بن م ةعدة عي  السددددددددددددددن ات من 02الجدفةل ي التركيـب العمري للمتوفين -

 ةمنه يتيبن ا ة : 0202
ةمري ذلك أ  أاكثر الذين  0200سددددددددددنة سددددددددددنة  06 ل  02رية من أ  أاكير عفي من ال فيات سددددددددددجن ليفئة اللي-0

 اي ا من الشددباب ضددين  ذل الفئة ميا ر   من أعفاي نا ت ال  اب ببنهم.ةالت   0200 يراير  02شددار  ا    ر رب 
 ر شلرَا.02ةصي   ل  ي

 .0209ر ة اب سنة 00 ل  ي 0202ر ةفيات سنة 2يةذبذب عفي ال فيات ببن األطفال الرض  ببن -0
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 0202-0202 ر الفئات الليريةي*ر لييت  بن    منةقة الفراسة02عفةل ي

 
 بيايات سجمت ماتل السجن اليفي   صفار الةرةق "بيايات يبر منش رب"اليرفر: 

 الفئات الليرية اليفرعة    الجفةل  يا ةريت    سجمت السجن اليفي  الةرةق  ي*ر 

ر 0   نا ت ال  اب ببن أ راي ا نبا ةفرع  ةيايب ةيقردددددددددا ببنير سدددددددددن ات أقن عفي 9-0سدددددددددجي  الفئة مني-0
 .0202ر ة اب سنة 00ةي 0202ةفيات سنة 

 06ر    األارأ ةذبذاا    أعفاي ال فيات ببن أ راي ا ةراة  ببن 49ة 02يشددهفت الفئات الليرية ال اقلة ببن -0
 ر.69 ل   62ي   الفئة الليرية  0200ر ةفيات سنة 0ي ل   0200ر سنة 09_02يمت       الفئة من 

عي  الت ال ،  0202ة 0209ر سددنة  يا   ق سددجي  أاكير عفي من نا ت ال  اب سددنت  22الفئة الليرية مني-6
؛ ةللن السيل    ذلك ةيرر  ذل الفئة من الساا  0202نالة سنة  02ة 0209نالة ة اب سنة  60نبا سجي  

 ر نا ت ال  اب بها ببن  بار السن ااصة أصكاب األمرا  اليةمنة.اجاخجة   ريا الت  ةكث
الهجربر    الةيايب ير الذي ييبن أرر الكر ة الياايية 00من الجفةل ي الحركة المكانية(:)مصــــدر اير يبيعي -2

 الساايية مقارية االكر ة الكب ية يتيبن أ :
ية من ةيايب    أعفاي سدددداا  الفرع الييفي الةرةق امل  ناك ةذبذاا فييا أسددددهي  اه الكر تا  الكب ية ةاليااي-0

جي  أاكير ةيايب نب ية ليسدددددداا  سددددددنة 0202 ل   0202الفترب من  ر  ريا، 0420نبا بيغ  ي 0209، نبا سددددددل
من اعيال  الةيايب السدددداايية امل  ذل السددددنة، ببنيا لم ةتلف الةيايب الناةجة عن الكر ة الياايية  % 96.0 ةبنسددددب
 ر.0. أي ر يالشان %0.2بنسبة   ريا 22عن 
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 0202-0202 ساا  منةقة الفراسةيي   ةالياايية   الكر تبن الكب ية  ر أرر00عفةل ي
 
 
 
 
 
 
 

                       
 بيايات سجمت ماتل السجن اليفي   صفار الةرةق "بيايات يبر منش رب"اليرفر: 

  يا من نساب البانثبن*الةيايةا  ةيسيتا                       

 
 ر00 ل  بيايات الجفةلي االيرفر: البانثا : استناي                         

، يينيا لم ةنت  عن الكر ة %022بنسدددبة  0202ر  ريا سدددنة 0044ينقق  الكر ة الكب ية ةيايب سددداايية بيغ  -0
 الياايية ةيايب    الساا  امل يفس السنة. 

نبا ةصددي   ل  0200سددنة  %02.6بيغ  أعي  يسددبة ليةيايب السدداايية الناةجة عن الكر ة الياايية ليسدداا  -0
؛ 0200من اعيال  الةيايب السدددداايية سددددنة  %9.0 ريا ةايلفضدددد  النسددددبة  ل   002 ريا، ارةف  اللفي  ل   002
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نطقة أثر الحركتين الحيوية والمكانية في نمو سكان م( 0)شكل
0202إلى 0202الدراسة للفترة من 

الحيوية المكانية

 السنوات
 عدد

 السكان
 الحركة

 الحيوية
% 

 الحركة
 المكانية

 اجمالي الزيادتين %

0222 34200 2223 3240 223 348 2220 

0222 33309 803 3848 22 240 833 

0220 34450 2223 8340 227 2240 2202 

0223 35690 2273 33 70 1 2003 

0223 37080 2003 3241 232 343 2383 

0220 38455 2301 3143 33 341 2370 

0221 39896 2383 3043 08 342 2332 

0227 41243 2311 222 -3 2 2313 

0228 30002 2083 3840 03 248 2327 

0223 33833 2123 3043 78 347 2180 

0202 30211 2023 3743 00 042 2038 
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منية مسدددااكنهم الف اسدددتقرار األةضددداع األةللن السددديل    ذلك مل ي لل يب الناةنبن اسددديل أنفاث ر رب  يراير  ل  
 يسييا ةالل يب التفريجية ليكياب الةييوية    الينةقة.

نبا لم ةتلف مسددددددا يتها  0200سددددددجي  الةيايب السدددددداايية الناةجة عن الكر ة الكب ية ملف  منلفضددددددا سددددددنة -0
 ر أ راي ليكر ة الياايية.02ر  ريا مقابن ي200ي

 قة الدراسة الكثافة السكانية في منط-ثالثا 
 الةرا ية، الكثا ة ا قتردددددددايمة اللامة ةيرعة التةانم ليكثا ة السددددددداايية  يةياس انرددددددداخ  عفب أي اع  الكثا ة 

 ر ييبنهيا. 02لجفةليا ةيبر ا، ستقترر يراستنا ليكثا ة الساايية عي  يراسة الكثا تبن الساايبتبن اللامة ةالكةيةية.
من قين الجغرا    0202نبا اسدددتلفم  أةل مرب عا   ،الكثا ات السدددااييةةلف أقف  أي اع الحســاةية: الكثافة  -0

اغض الن ر عن طييلة اسددددتلفا   ذل اليسددددانية، مقسددددم عفي السدددداا  عي  ال نفب  ا آرةس، ة بهاايرلنفي  نري 
اليسددددانة، ة ن    صددددالكة لةيا  أيشددددةة اقترددددايمة ةسدددداعف عي  ةر ة السدددداا  أة يبر صددددالكة لذلك، ميا ينت  

 .ر0200يالفرنا ،  اما يسيية م يية ةيبر نةيةية.أرق
 

 0202/0202ر سنت 0اكمير ة ةي  الساا     منةقة الفراسة ة ثا تبهيا 02الجفةل ي

 
 استنايا  ل  بيايات السجن اليفي   صفار الةرةق "بيايات يبر منش رب"  اليرفر: البانثا                     
 Arc Gis10.8نساب اليسانات ةالكثا ات من عين البانثبن ااستلفا  بريام  -                    

ر أ  يقسدم الكثا ة السداايية    الينةقة امل سنت  0ر ةي0ر ةاللريةتبن ي02ةيياننا من امل بيايات الجفةل ي
  ل  رمرة أقسا   التال : 0202ة 0202
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سدددنة  0ر يسدددية/اكم26ة 2كية الةرةق الت  ةراةن   ثاقتها الكسدددابية ببن يةيثيها م منايق منخفضــة الكثافة: -1
مقارية  0اكم069ة ذا راع   ل   ير مسددددددانة اليكية الت  بيغ   0202سددددددنة  0يسددددددية/اكم ر22ة 2ية 0202

 .0اكم0ببةية اليكمت الت  لم ةتلفأ مسانة أي منها 

 
 ر02استنايا  ل  بيايات الجفةلي ArcGis 10.8ن ااستلفا  اليرفر: من عين البانثب  

ر 0092ة 26مكيت  اليرس  ةالشهفا  اليتبن ةرةان   ثا ة  ن منهيا ببن يها تمثيمتوسطة الكثافة: منايق  -2
ااتم ا ةيثن  0202سنة   قف شهفت الكثا ة الساايية     اةبن اليكيتبن 0202أما سنة  ،0202ة نس 0يسدية/اكم

يتقي  مكية اليرس     نبن ا 0ر يسية/اكم0640ة 29ي   اقا  مكية الشدهفا     ااية الكثا ة اليت سدةة ااثا ة 
 .0ر يسية/اكم6002ة 0640 ل  ااية الكثا ات اليرةفلة، نبا ةراةن   ثا تها الساايية ببن ي

 ذا الن ع من الكثا ة ااثا ة ةراةن   0202سددددنةمثي  مكيت  القايسددددية ةرأس السدددداخ   منايق مرتفعة الكثافة:-3
 ر0640ة 29يلتتراة  ببن  0202. ايلف د   ثدا دة  اةبن اليكيتبن سددددددددددددددنة 0يسدددددددددددددديدة/اكم ر6000ة 0092ببن ي

 .0يسية/اكم
ي رب قسدددية عفي السددداا  عي  اليسدددانة اليلاةةسدددتلر  الكثا ة الكةيةية : الكثافة الحقيقية )الصــافية( للســكان-0

 األعةا  يبر اليي  لة  ا ة : قط الف استبلاي 
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 ةالينةقة اليلي رب.اكثا ة السددددددداا  الكةيةية يالردددددددافيةر=اعيال  السددددددداا     الفةلة أة الينةقة / مسدددددددانة الفةلة 
ر ة ضددددددددددددددكدا  الكثدا دة الكةيةية    الينةقة ةمنهيا مياننا ةقسدددددددددددددديم الكثا ة 4،6ةاللريةتدا  ي :ر0202ياللريف، 

 الساايية الكةيةية  ل :

 
 ر02استنايا  ل  بيايات الجفةلي ArcGis 10.8ن ااستلفا  باليرفر: من عين البانث                    

من اعيال   0ر  م00مسانة نضرية بيغ  يالت  شغي  ةيثيها مكية الةرةق  :منايق منخفضة الكثافة-1
سنة  0ر يسية/اكم069ة 2ي الكةيةية ببنةراةن   ثاقتها  ،0مر  02اليسانة الكضرية    منةقة الفراسة ةالبالغةي

 .0202سنة  0ر يسية/اكم402ة 2ي،  رةفل   ل  ما ببن 0202
ن ةرةان   ثا ة  ن منهيا بب الت ة ةرأس الساخ  ةالشهفا  ت القايسيممثيتها مك :منايق متوسطة الكثافة-2
ةيايب     ثا ة  ن منها  اليكمت الثمث قف شهفت  0202، أما سنة 0202سنة  0ر يسية/اكم0262ة 042ي

 .0ر يسية/اكم0640ة 402ةراةن  ببن ي
ل نف ا عي  عرش الكثا ة الساايية الكةيةية  0202ةربل  مكية اليرس  سنة  :مرتفعة الكثافة منايق-3

نا    اليكية عي  مر ة ا اليتقف      0202سنة . 0يسية/اكم ر0449ة 0269ااثا ة ةراةن  ببن ياليرةفلة 
 .0ر يسية/اكم6002ة 0640ي الكثا ة اليرةفلة لتسجن  ثا ة ساايية نةيةية ةراةن  ببن

 النتائج والتوصيات:
 ة صي  الفراسة  ل  عفي من النتاخ  ييلرها    النقاط التالية: أوال: النتائج:
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 0202أسدددهي  الكر تا  الكب ية ةالياايية    الةيايب السددداايية ليسددداا     منةقة الفراسدددة امل الفترب من   -0
 .0202 ل  

أييل الةيايب السددداايية  اي  يتيجة ليكر ة الكب ية ليسددداا ، أ  الكر ة الياايية  قف  ا  ةيربر ا ضدددويفا، ة    -0
 الشاخ     الكيايات الساايية الرغبرب.

 ل   ةبلفي ةصن 0200سنة  %02.6يسبة ليةيايب الساايية الناةجة عن الكر ة الياايية ليساا   بيغ  أعي  -0
من اعيال   %9.0 ، بنسدددبة لم ةةي عن0200 ريا من اعيال  الةيايب السددداايية سدددنة  002 ريا، ارةف   ل   002

 الةيايب الساايية.
الةيايب السدددددددداايية نبا ةسددددددددديي     يا عي   يرايرا ةما صددددددددانيها من عنا ةيربرا سدددددددديي 02اكا  ألنفاث ر رب  -0
 لفا  أعفا الي البف ةةيايب    أعفاي ال فيات ةالناةنبن، ميا أرر    نجم ساا  الينةقة اشان سيي .اي
 ر لإلياث اياكير يسبة    أعفاي الي البف.09 – 02أسهي  الفئة السنية ي -6
   .سنةر 09-02 ئة الشباب ي    ر ة اب02ر من ببنها ي066 ل ي 0200سنة  الذ  رببن عفي ال فيات  ةصن -4

 :ة ص  الفراسة اا ة ثانيا: التوصيات: 
ة عيه طمب الفراسددددات اللييا اعرا  مةيفاض من الفراسددددات السدددداايية عي  مسددددت أ الييفمة ة رةعها اكبا ةشددددين  .0

 اللراخص.ةيبر ا من  اللراخص الساايية  ت ةي  ةةر بل الساا  ة ثا اةهم
نرددا ات السدداايية  يردديكة اانرددا  ةالتلفاي ةمااةل السدددجن اليفي  ةرب قيا  الجهات ذات اللمقة اااضددر  .0

 ة الفقيقة للراخص الساا . يبت  بر الييايات اانراخ
ةاليسددؤةلبن ذةي ا اتردداص التنبه ليا مةرأ عي  أنجا  السدداا  من ةيايات سددن ية ةأاذ ا عي  اليلةةبن  .0

 عنف التلةيط لييشاري  اللفمية ةالتني ية.    الكسبا 
 ة  بر قاعفب بيايات عغرافية رقيية ةةكفيثها اشان مستير لتك   ع يا لييهتيبن االفراسات الساايية.  .0
 ل  غياب مرفر  ا  لإلنرا ات  0224أيأ ة قا اعرا  التلفايات السداايية منذ صدفةر آار ةلفاي سدنة  .6

ردددردددة ااسدددراع     عرا  ةلفاي سدددااي  لتم   النقص    الييايات السددداايية السددداايية؛ لذلك عي  الجهات اليتل
 الت  ةيثن قاعفب  نراخية ملتيف عيبها اليلةة   ةالفارس      ملتيا اليجا ت ةالتلررات.
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 اليراع 
يية ي ت رال "يبر منشددد رب"،  ر. "يي  السددداا  ةأررل عي  ا متفاي الليراي     منةقة مردددراةة لبييا". رسدددالة 0200أب  نيرب، عي . ي -

 ا ياب. عاملة الينر رب، مرر. الينر رب.
 . ا سانفرية: يار اليلر ة الجاموية. 0ر. عغرافية الساا  أسس ةةةييقات.ط0990أب   ياية،  تك  مكيف. ي -
مجية  يية الةراعة عاملة  02/6ر، "يراسدددة ليتغبرات    ع امن الني  السدددااي  بريف مكا  ة ال ايي الجفيف 0202أنيف، ةآارة ي -

 أسب ط.
 ر. أسس عيم الساا  ةةةييقاةه الجغرافية. القا رب: يار الثقا ة لينشر ةالت ةي .0992 سياعبن، أنيف. ي -
 القا رب: يار الثقا ة.ر. عغرافية الساا . 0992الج  ري، مسري. ي -
 ر. الساا  اليفاهيم ةاألسالبل ةالتةييقات. الريا : يار اليؤيف.0222اللريف، رش ي. ي -
 ر ملجم اليرةيكات الساايية ةالتني ية، عاملة الييك سل ي الريا . 0202اللريف رش ي بن مكيف، ي -
 ي  .ر. الجغرافيا الرياضية. القا رب: يار الل0222الرب، نسا  عاي الرب. ي -
. طرابيس: مجيس التة ير 0202ر. التقرير ال طن  األةل لكددالددة السدددددددددددددداددا     لبييددا 0200الددذةيي ، عيددف السددددددددددددددم ، ةآارة . ي -

 ا قترايي.
ر التيثبن الكارة يرا   ياللراخة ر لي  ا ر الجغرافية البشددددددددددددرية    مكا  ة القايسددددددددددددية، رسددددددددددددالة 0200الفرناي ، أر ا  م هر، ي -

 " قسم الجغرافيا،  يية ا ياب، عاملة القايسية. ماعستبر "يبر منش رب 
 ر. عغرافية الساا . عاملة قاري يس.0220الكيليا، منر ر. ي -
 ر. التلةيط ااقييي  مفاهيم ةي ريات ةةكيبمت ماايية، الةاةية: يار شي ع الثقا ة.0220الي فر، مكسن. ي -
 ي: عاملة قاري يس. بنغاة 0ر. عغرافية لبييا البشرية، ط 0992اليهفةي، مكيف. ي -
ر. "التيثبن اللراخة  ليكثا ة الكسددابية ليسدداا     بيفمة مرددراةة ااسددتلفا  ي م اليلي مات 0202عها ، مرددةف ، اشددبر أنم . ي -

 ر.00اللفيي األاكايميية.الجغرافية". مجية البك ث 
. مجية 0222- 0922ة ةطرق قياسددده ر. "التكيبن اليااي  ليتر ة السدددااي     مكا  ة القايسدددي0202نسددد  ، عي ي، الجي ري. ي -

 .ر0ياللفي ر00ا يسايية مجيفيالقايسية ليلي   
ر 04ر. التيثبن اللراخة  للردددددددددددددداخص سدددددددددددددداا  مكا  ة  ر  ك" مجية  يية ا ياب عاملة اغفاي اليجيف ي0204رشددددددددددددددبف، أنيف ي -

  ر.06اللفيي
 ر. مبايئ عيم الفمي يرافيا. عيا : يار ةاخن.0202عي ، ي يس. ي -
 ر. األسس اانراخية ليفراسات الساايية. القا رب: يار النهضة اللربية.0926يف اليجبف. ي را ، ع -

ر. التغبرات السدددداايية لسدددداا  بيفمة مرددددراةة ااسددددتلفا  ي م اليلي مات الجغرافية. مرددددراةة: رسددددالة 0200ماييةة، ة رب نسددددبن ي -
 ماعستبر"يبر منش رب.

 
 

 


