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 نمه وتهزيع الدكان في الفرع البمدي قرر أحمد لمفترة
 2019إلى  2006من   

 "GIS"دراسة جغرافية باستخدام تقنية 
 

 أحالم عيدى األطيرشو  *نمرطفى منرهر جها

  الجغرافيا، األكاديسية الميبية، مرراته، ليبياقدؼ 
* 
Email: m.jahan@lam.edu.ly 

 ممخصال

هدف البحث إلى معرفةة ثرةر اؾامةم  سةؾ الدةلان الس سيمةة فةد ال اةادتيؽ الظبي يةة   يةر 
الظبي ية فد  سؾ الدلان فد الفرع البمدي قرةر ثمسةد،  لة لػ ال عةرف امةى ال ؾلاةر الجغرافةد 

،  اسةةة خدم ل ح يةةةا ملةةةػ السةةةش   2019-2006لمدةةةلان فةةةد الفةةةرع البمةةةدي قرةةةر ثمسةةةد لمف ةةةر  
اخد،  مةةؽ ثهةةؼ   ةةاح  البحةةث ثن لم اةةاد  الظبي يةةة   يةةر الظبي يةةة ثرةةةر ا الؾصةةفد  السةةش   ال ةةا  

 اضحا فد لاةاد  اةدد الدةلان فةد الفةرع البمةدي قرةر ثمسةد،  ثن مةؽ ثهةؼ ثسةباي ال اةاد   يةر 
الظبي يةةةة لمدةةةلان تشفيةةة  السذةةةر ااك ار ساحيةةةة، لسذةةةر ع ميشةةةام قرةةةر ثمسةةةد،  مذةةةر ع مجسةةةر 

لرشاااك فد مشظ ة الد اسة لرشااة األلبان  مش جات ا، الحديد  الرمب،  ع ؾ  العديد مؽ ا
 ثن معدالك  سؾ الدلان فد الفرع البمدي قرر ثمسد ت خ  اتجاها ترااديا،  لسا سجم ثامى 

، 2011فبرايةةر سةةشة 17؛   يجةةة ألمةةدار رةةؾ   2016-2011مدةة ؾف فةةد اةةدد الؾفيةةاك سةةش د 
 .2016ة  اسمية البشيان السرصؾص ضد الد ااش فد مديشة سرك سش

 سةةؾ ، خةةراحا الدةةلان، الشدةةبة الشؾةيةةة، الكيافةةة الحقيقيةةة ،الكيافةةة الحدةةا ية الكمماااا المفتاحيااة:
 الدلان.
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 المقدمة

ه سام لبير  يؽ البامييؽ فةد الجغرافيةا؛ ألن مر ةر اد اسة الدلان ب تحغى
الدةةةلان ي عةةةةد ثمةةةةد ثهةةةةؼ مر ةةةراك ال شسيةةةةة االق رةةةةادية  اال  ساةيةةةةة ألي مج سةةةةر، 

 ،فالدةةلان هةةؼ العشرةةر األساسةةد لم شسيةةة بسخ مةةه  ؾا ب ةةا، ف ةةؼ هةةدف ا   سةةيم  ا
إضافة إلى ثن السداحم الس عم ةة بالدةلان تعةد ماك ثهسيةة بالغةة لسخ مةه الجؾا ةب 

 اال  ساةية  االق رادية  الدياسية.
 ا عةةد ار دةةان السؾضةةؾع األساسةةد لجغرافيةةة الدةةلان، ال ةةد ت ةة ؼ  د اسةةة الدةةلان  

مجس ؼ،  تؾلاع ؼ الجغرافد،  صفات ؼ الظبي ية، لرفة الشةؾع، إضةافة مؽ ميث 
إلةةةى صةةةفات ؼ اال  ساةيةةةة  االق رةةةادية،  تشةةة    الجغرافيةةةة البذةةةراة فةةةد د اسةةة  ا 

مرةةةةاماك  ال عةةةةدداك الرةةةةاد   اةةةةؽ رامةةةةى ا  سةةةةد عم  لمدةةةةلان الجا ةةةةب الكسةةةةد، 
ة، ال ةةةةد هةةةة د الد اسةةةة ا   ج ةةةهالج ةةةاك ماك الع قةةةةة بسؾضةةةةؾع الدةةةلان،  هةةةةؾ مةةةةا 

 عةةرف امةةى الاتخةة ك مةةؽ سةةلان الفةةرع البمةةدي قرةةر ثمسةةد مؾضةةؾاا ل ةةا،   ةةدف 
مةةةةؽ تغيةةةةر،  العؾامةةةةم السةةةةررر  فةةةةد  سةةةةؾهؼ  تةةةةؾلاع ؼ  ؼمجس ةةةةؼ،  مةةةةا طةةةةرث امةةةةي 

 الجغرافد،  ترليب ؼ الشؾاد خ ل الف ر  السحدد  لمد اسة.

 مذكمة الدراسة

 مذلمة الد اسة مؾل ادد مؽ ال داؤالك هد: ت مخص 
هةةةؼ ال غيةةةراك الدةةةلا ية ال ةةةد طةةةرثك امةةةى معةةةدالك  سةةةؾ سةةةلان الفةةةرع مةةةا ث  .1

 م؟2019/ 2006البمدي قرر ثمسد 
 فد  سؾ سلان مشظ ة الد اسة؟  العؾامم السررر  ما .2
 ما مجؼ ال بايؽ فد ال ااد  الدلا ية لسحم د قرر ثمسد   اطئ الشخيم؟ .3
  ة؟الد اس ما الشسا ال ي ي خ د ال ؾلار الجغرافد لمدلان فد مشظ ة .4
 الدراسة أهداف

 :ت دف الد اسة إلى
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شظ ةةةة م  سةةةؾ سةةةلانامةةةى اتجاهةةةاك ال غيةةةراك الدةةةلا ية  اؾامةةةم  ال عةةةرف .1
 الد اسة.

ثمسةد لفرع البمدي قرر لدلان اال بايؽ فد ال ااد  الدلا ية  معرفة ثسباي .2
 .2019إلى  2006مؽ   لمف ر 

  خ د ال ؾلار الجغرافد لدلان السشظ ة.يسا ال ي الشامى  ال عرف .3
 ة الدراسةأهمي

 ث  ا:فد  ت سيم ثهسي  ا
 اتجاهاك  سؾ الدلان فد الفرع البمدي قرر ثمسد. تؾضح .1
تبةةةةيؽ ثهةةةةؼ العؾامةةةةم ال ةةةةد ثسةةةة سن فةةةةد لاةةةةاد  مجةةةةؼ الدةةةةلان فةةةةد مشظ ةةةةة  .2

 الد اسة. 
تدةة ؼ فةةد تؾضةةيح ال بةةايؽ فةةد ال اةةاد  الدةةلا ية   سةةا تؾلاةةر الدةةلان فةةد  .3

 ية فد السشظ ة.  يفيد مخظظد الدياساك الدلا  االسشظ ة مس
باسة خدام ت شيةة  غةؼ لمسشظ ة ث  جن اددا مؽ الخراحا الجغرافية الدلا ية  .4

 السعمؾماك الجغرافية.
 الدراسة فرضياا

 ت سيم فرضياك الد اسة فد الش اط اآلتية:
لم اةةادتيؽ الظبي يةةة   يةةر الظبي يةةة ثرةةر  اضةةح فةةد تغيةةراك مجةةؼ الدةةلان  .1

 فد الفرع البمدي قرر ثمسد.
طيمةةةة الف ةةةر   ترةةةااديا   معةةةدالك  سةةةؾ الدةةةلان فةةةد السشظ ةةةة اتجاهةةةا  ت خةةة   .2

 السحدد  لمد اسة.
 .ي سي  ال ؾلار الجغرافد لمدلان فد مشظ ة الد اسة بالشسا الس جسر .3

 الدراسة مجاالا

 ت سيم مجاالك الد اسة فد: 
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اردا ي ( ت بةيؽ مؾقةر مشظ ةة الد اسةة  ت دةيس ا 1الخراظة ) أوال: المجال المكاني:
  مؽ خ ل ا ي زح:

 ′ 15 ″0الفمكةةةد: ت ةةةر مشظ ةةةة قرةةةر ثمسةةةد  ةةةيؽ داحرتةةةد اةةةر  ) السؾقةةةر .1
32ᵒ  31   45′ ″0- ةةةةةةساالᵒ ( خظةةةةةةد طةةةةةةؾل  ،)15   ′0 ″0 ةةةةةةساالᵒ 

 0″ 15′ 15ᵒ .)رقٌا  
السؾقةةةر الجغرافةةةد: ت ةةةر مشظ ةةةة الد اسةةةة فةةةد ثقرةةةد  ةةةر  مديشةةةة مرةةةراتة  .2

   ةةد الذةةسال  لةةؼ، يحةةدها البحةةر الس ؾسةةا مةةؽ 12 تبعةةد اش ةةا بحةةؾالد 
 الذةر   الفةرع البمةدي الة     مةؽ الغةري  تا   ةام مةؽ الجشةؾي الغر ةد، 

  مؽ الجشؾي ث ؾ قراؽ.  
 

 
 السؾقر الجغرافد  ال  ديؼ اردا ي لمفرع البمدي قرر ثمسد (1خريطة )            

 فر ا ا  الباميان اس شادا إلى السجمس البمدي مرراتة، مد د  مدية مرراتة :السرد 
 .3، ص2015 السح ك ال ابعة ل ا ،
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 سلان الفرع البمدي قرر ثمسد. ي سيم فد ثانيا: المجال البذري:
 .2019إلى 2006مدد السجال ال مشد لمد اسة بالف ر  مؽ  ثالثا: المجال الزمني:

 خطة الدراسة

  م دمة  مبحييؽ    اح :قدسن الد اسة إلى 
 ثهداف ا  ثهسي  ا  فر ض ا  مد دها  ك الس دمة امى مذلمة الد اسةام ؾ  -

  خظ  ا.
  مرل  ؼ.اتجاهاك  سؾ الدلان  األ لتشا ل السبحث  -
ف د رؼ مةؽ خ لةه اسة عرا  ليافةة الدةلان فةد مشظ ةة ليا د السبحث ا ثما -

 .الد اسة  تؾلاع ؼ الجغرافد
 الش اح . -

 الدراساا الدابقة

الفةةرع البمةةةدي قرةةةر  نلةةؼ يعيةةةر الباميةةان امةةةى ثيةةة د اسةةةة  غرافيةةةة مخ رةةة بدةةةلا
سمن بالد اسة ضةسؽ الد اسةاك ال ةد ثاةدك اةؽ الدةلان  ثمسد،  ير ثن السشظ ة   

 فد الفرع البمدي مرراتة  مؽ  يؽ ه د الد اساك:
الدلان  ثررد امى االم داد العسرا د فةد  ؾبعشؾان  س( 2013دراسة أبهحمرة )( 1

ليبيةةا، هةةدفن الد اسةةة إلةةى ال عةةرف امةةى ال ظةةؾ  فةةد  سةةؾ الدةةلان  مشظ ةةة مرةةراتة
،  لةان مةؽ  ةيؽ   احج ةا ثن تحدةؽ السدة ؾف 2006إلةى  1954خ ل الف ةر  مةؽ 

الرةةحد  الس يذةةد لا ةةا سةةببا  فةةد ا خفةةا  معةةدالك الؾفيةةاك فةةد مرةةراتة،  ثن 
 معةةةةدل  سةةةةؾ الدةةةةلان  ةةةة د ت  ةةةة با   ةةةةيؽ ا خفةةةةا   ا تفةةةةاع خةةةة ل ف ةةةةر  الد اسةةةةة.

 .(2013)ث ؾمسر ، 
بعشةةةؾان ال سييةةةم الخراحظةةةد لمكيافةةةة الحدةةةا ية  (2017دراساااة جهاااان و ذاااير) (2

لدةةلان  مديةةة مرةةراتة باسةة خدام  غةةؼ السعمؾمةةاك الجغرافيةةة، هةةدفن الد اسةةة إلةةةى 
،  تسييم ةةا امةةى خةةراحا  معرفةةة ث سةةاط الكيافةةة الحدةةا ية لمدةةلان فةةد  مديةةة مرةةراتة

سةةةلا ية،  مةةةؽ  ةةةيؽ   احج ةةةا ثن هشةةةاك اخ  فةةةا  فةةةد الكيافةةةة الدةةةلا ية  ةةةيؽ الفةةةر ع 
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البمدية لمسشظ ة، ميث سجمن مرراتة السديشة ثامةى ليافةة  مدةا ية ، تم  ةا الة     
 السحجةةؾي فةةد  سةةا الكيافةةة الس ؾسةةظة،  يشسةةا ثتةةن قرةةر ثمسةةد مةةر رةة ر فةةر ع 

 .(2017)بذير م.، العدد الحادي اذر لسشخفزة ثخرف فد  سا الكيافة ا
بعشةةؾان ال غيةةراك الدةةلا ية فةةد  مديةةة مرةةراتة  (2018دراسااة ساانان و ذااير)( 3

، ال ةةدف العةةام لمد اسةةة  يةةان ثسةةباي ال غيةةراك فةةد 2016إلةةى  1973لمف ةةر  مةةؽ 
إلةى اةدد مةؽ الش ةاح  مجؼ الدلان  تؾلاع ؼ فد  مديةة مرةراتة، تؾصةمن الد اسةة 

(  دةسة،  ثن 233352مؽ  يش ا ثن مجؼ الدةلان لاد خة ل ف ةر  الد اسةة بس ةدا )
)بذةير  سبب ال ااد  الرحيس تسيم فد ال اةادتيؽ الظبي يةة   يةر الظبي يةة لمدةلان.

 (2017ث.، 
 المنهجية

 :ة اليالسشاه  الاا سدك الد اسة امى 
: اسة خدم هة ا السةش   فةد  سةر الح ةاحا  البيا ةاك  محا لةة الهصافي المنهج -1

 تفديرها لمؾصؾل إلى   اح  تفيد الد اسة.
السةش   الكسةد ث  االمرةاحد مةؽ السشةاه  ال ةد تدة خدم المنهج اإلحراايي:  -2

فةةد الد اسةةاك الجغرافيةةة ل حميةةم البيا ةةاك  الجةةدا ل ارمرةةاحية الس عم ةةة بالغةةاهر  
ماك  قد اس خدمن الد اسة ه ا السش   فةد تحميةم البيا ةاك الدةلا ية  ،قيد الد اسة

 الظبيعة ارمراحية.
مؽ خ ل ت بر  سؾ الدلان  تؾلاع ؼ الجغرافد خ ل ف ةر   المنهج التاريخي: -3

 الد اسة.
ارقمةةيؼ هةةؾ  قعةةة  غرافيةةة ت سيةة  اسةةا  ا  هةةا بخرةةاحص  الماانهج اإلقميمااي: -4

 لد اسةةة ثي عةةاهر   غرافيةةة يجةةب تحديةةد مؾقةةر ة،  اضةةحمخ مفةةة  مةةد د  غرافيةةة 
تمػ الغاهر  ضسؽ مي  ملةا د محةدد ليدة م تحميم ةا،  هؾمةا مهبةن اليةه الد اسةة 

البمدي قرر ثمسد ل  ديؼ مؽ ال  ديساك اردا اةة السحةدد  بحةد د    حديدها لمفرع
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 مةةةددك عةةةاهر    غرافيةةةة ضةةةسؽ إقمةةةيؼ  غرافةةةد محةةةدد ملا يةةةا  هةةةؾ  مديةةةة مرةةةراتة
 الدلان لسؾضؾع د اسد.

ل  بر ال غيراك ال د طرثك امى مجؼ الدلان فد مشظ ة  وسايل جمع البياناا: -
الد اسة امى البيا اك اليا ؾاة ال د تؼ الحرؾل امي ا مؽ مل ةب  اا سدك الد اسة

(، لسةا اا سةدك الد اسةة 2019-2006الدجم السةد د قرةر ثمسةد خة ل السةد  )
بيا ةةةاك السظبؾاةةةة   يةةةر السظبؾاةةةة الس ةةةؾفر  مةةةؽ ل ةةةب  د  اةةةاك امةةةى مرةةةاد  ال

  سةةاحم امسيةةة،  ت ةةا ار إمرةةاحية تخةةدم مؾضةةؾع الدا سةةة، لسةةا تسةةن االسةة عا ة 
 بذبلة السعمؾماك الد لية لدد الش ص فد بعض البيا اك. 

 اس خدمن الؾساحم ال الية لعر   يا اك الد اسة: وسايل عرض البياناا: -
.  ملةةةػ مةةةؽ خةةة ل  سةةةر  ترتيةةةب البيا ةةةاك ارمرةةةاحية فةةةد العةةةر  الجةةةد لد-1

  دا ل تحؾي البيا اك الس عم ة بدلان السشظ ة.
لرسةةةؼ  Arc GIS 10.7ال سييةةةم الكةةةا تؾ رافد الس سيةةةم: باسةةة خدام  ر ةةةام  -2

لرسةؼ األ ةلال البيا يةة ال ةد تح ا  ةا  Excelالخراحا الخاصة بالد اسةة،   ر ةام  
 الد اسة.  

 رطمحاااهيم والمالمف

هةةؾ مشظ ةةة مةةؽ سةةظح األ   ت سيةة  بخرةةاحص معيشةةة تسي هةةا اسةةا  اإلقماايم: -1
قميؼ مدةامة  اسةعة مةؽ األ   لال ةا اك  الةد ل  قد يذغم ار ،يجا  ها مؽ ثقاليؼ

ث  مدةةةةاماك صةةةةغير  تسيةةةةم ث ةةةة ام مةةةةؽ الةةةةد ل لالسحافغةةةةاك  البمةةةةدياك  فر ا ةةةةا 
   .(31، صفحة 2002)السغفر، 

لدةةةةلان ال ةةةةد يسلةةةةؽ الخاصةةةةة با الخرةةةةاحص الكسيةةةةة ثي: التركيااااس الدااااكاني -2
،  ثهةةةؼ هةةة د الخرةةةاحص: ال رليةةةب العسةةةري اكال عةةةرف امي ةةةا مةةةؽ  يا ةةةاك ال عةةةداد

، رث ةةةةةؾ مجةةةةةاالق رةةةةةادي،  الةةةةةديشد،  المغةةةةةؾي،  الحالةةةةةة اال  ساةيةةةةةة )   الشةةةةةؾاد، 
 .(54، صفحة 2006

مةةةؽ فةةةر ع الجغرافيةةةا  ا  مةةةديي ا  "ت عةةةد  غرافيةةةة الدةةةلان فراةةةجغرافياااة الداااكان:  -3
 ؼالبذةةراة ال ةةد تةةد ق الع قةةاك الس عةةدد  ال احسةةة  ةةيؽ ار دةةان   ي  ةةه،  الدةةلان هةة
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 كييةةر مةةؽ العمةةؾم فةةد  ةة ى السجةةاالك سةةؾام  الالسحةةؾ  الرحيدةةد الةة ي تةةد   مؾلةةه 
 (.22 صفحة، 1993، ةث ؾ ةيا " )ث  تظبيقية   إ دا ية   كا ن امؾما  

 ،بعزةةةة ا بةةةةال ؾلار العةةةةددي لمدةةةةلان "هةةةةد خةةةةراحا ي رةةةةمخاااارايس الدااااكان:  -4
امةةةى د اسةةةة ث ةةةؾاع الكيافةةةاك الدةةةلا ية إلةةةى  ا ةةةب تؾلاةةةر يرلةةة  خةةةر آل الةةةبعض ا

الدةةلان مدةةب الشةةؾع  الدةةؽ  المغةةة  الةةديؽ  الحرفةةة  الحالةةة اال  ساةيةةة  الرةةحية 
 تع سةةد هةة د الخةةراحا امةى تعةةداداك الدةةلان  ا  بةةر فةةد  سةةس ا  ، ال عميسيةة   حؾهةةا

 .(136، صفحة 1997،)الجؾهري، الخراحا الجغرفية م عدد " ا  طرق
كسةةا تعةةرف خةةراحا الدةةلان بر  ةةا: "خةةراحا ت ةة ؼ   غييةةر الؾاقةةر الحقي ةةد لخرةةاحص 

د م تحميم ه ا ال ؾلار  معرفةة العؾامةم ت  الدلان  تؾلاع ؼ امى سظح األ  .   
السةةررر  فيةةه،  الشسةةؾ الدةةلا د، لسةةا تؾضةةح السعةةدالك  السر ةةراك السدةة خدمة فةةد 
ميةةم هةة د الخرةةاحص ميةةم معةةدل السؾاليةةد، فزةة  اةةؽ ال رليةةب الشةةؾاد  العسةةري 

 (،  ترشه217، صفحة 1991 ال رليب االق رادي  ال عميسد   يرها" )ثسؾد، 
 اآلتيةةةة: خةةةراحاخةةةراحا الدةةةلان مدةةةب مةةةا يخةةةدم الد اسةةةاك الدةةةلا ية إلةةةى األ ةةةؾاع 

ترليةب الدةلان  خةراحا  ال ؾلار الجغرافد لمدلان، خراحا الكيافة الدلا ية  خةراحا
 (.361، صفحة 2016  يد،  ثاداد السؾاليد  الؾفياك  معدالت ؼ الخام. )ثمسد

 اتجاهاا نمه الدكان وحركتهم : لمبحث الثانيا

 ناتجاهاا نمه الدكا أوال:
يعد مجؼ الدلان  تؾلاع ؼ الجغرافد مؽ األمؾ  الديسؾ رافية ال د تدعى 

لمحرةةةةؾل امي ةةةةا، ألهسي  ةةةةا فةةةةد ال خظةةةةيا الحلؾمةةةةاك فةةةةد مخ مةةةةه د ل العةةةةالؼ 
االق رةةةةادي  اردا ي  ال خظةةةةيا ل شسيةةةةة السج سعةةةةاك لسةةةةا ت ر ةةةةر د اسةةةةة ال ظةةةةؾ  
العةةةةةددي لمدةةةةةلان  تةةةةةؾلاع ؼ فةةةةةد ثي مشظ ةةةةةة  غرافيةةةةةة، إلةةةةةى ثهسيةةةةةة الخرةةةةةاحص 

لمسشظ ةةةة السد  سةةةة فةةةد  سةةةؾ سةةةلا  ا خةةة ل مقبةةةة لمشيةةةة  ةالجغرافيةةةة  الديسؾ رافيةةة
 محدد .
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سةةةؾ الدةةةلا د الدةةةرار السج سعةةةاك فةةةد مرممةةةة مبلةةةر  مةةةؽ مرامةةةم ميةةة ك عةةةاهر  الش
تظؾ هةةةةا الرةةةةشااد، لسةةةةا اتزةةةةحن هةةةة د الغةةةةاهر  فةةةةد السج سعةةةةاك مدييةةةةة الع ةةةةد 

 (.119، صفحة 1998بال شسية االق رادية  اال  ساةية )الس د ي، 
 سيةةر الةةد ل الس  دمةةة  الشاميةةة، الغشيةةة  هةةؾ مؾضةةر اه سةةامالشسةةؾ الدةةلا د   

مش ا  الف يةر ،  االخة  ف يلسةؽ فةد ثن بعةض الةد ل تخذةى الشسةؾ الدةلا د  تعةد 
دةةاحد فةةد الةةد ل الفةةد تخضةةيض مجةؼ الدةةلان،  هةة ا هةؾ  مة   ث ،العةد  لكةةبح  سامةةه

فد الؾقةن  فدةه تدةعى  – ال شد   يرهسا  كالريؽ-الكبير ماك األمجام الدلا ية 
، طسعةا فةد لاةاد  ثاةداد الدةلان،  تجديةد معدالك  سؾها الدةلا دف لرفر د ل ثخر 

 ي ل ؼ.دمام ال رليب العسر 
 ال  اةؽ السذةل ك ر مدة−فةد  ثي بعزة ؼ − لؼ يدمؼ الشسؾ الدلا د مؽ ثن يلةؾن 

ال ةةد تعةةا د مش ةةا بعةةض الةةد ل،  الكةةؾا ر ال ةةد تحةةم   ةةا،  ال حةةؾالك اال  ساةيةةة 
مى بعض ااألبعاد الس سة   يرها، ال  د مؽ ال عرف ال د تظرث امي ا.  لف ؼ ه د 

ملةةػ السفةةاميؼ  الس ةةاييس األساسةةية السدةة خدمة فةةد مدةةاي معةةدل الشسةةؾ الدةةلا د. 
اؾامم ال ااد  بالسؾاليةد ث  الةش ص بالؾفيةاك مةر اةدم إ فةال د    الشسؾ الشات  اؽ

 .لمدلانما يش   اؽ صافد ال جر  مؽ لااد  ث    ص 
مةةؽ األ ةةخاص الةة يؽ يدةةلشؾن د لةةة ث   ، لعةةدد دال إمرةةاحيا  ثي تغيةةر ديسةةؾ رافد

مشظ ةةةةةة إدا اةةةةةة ث  مدةةةةةامة مةةةةةا، يظمةةةةةةا اميةةةةةه مرلةةةةةة الدةةةةةلان.  ا حةةةةةدد ال غيةةةةةةر 
الةةةديسؾ رافد لمدةةةلان بال اةةةاد  ث  الةةةش ص، بحجةةةؼ ال غيةةةر الةةة ي يحةةةدر فةةةد مجةةةؼ 

ان ،  ا رةد بحجةؼ الدةلانالش ر مالدلان الكمد، سةؾام لةان هة ا ال غيةر بال ااد  ث
الكمةى إ سةالد اةدد الدةلان فةد تؾقيةةن لمشةةى معةيؽ داخةم  ظةا   غرافةد محةةدد، 

اؾامةةم هةةد: السؾاليةةد  ة ا حةةدد ال غيةةر الةةديسؾ رافد بال اةةاد  ث  الةةةش ص  ف ةةةا  لةةةي ر
 .(411، ص2017، د الؾفياك  ال جر  )ثمس

هةةةد السلةةةؾن األساسةةةد لشسةةةؾ الدةةةلان،  قةةةد د    ،فالعؾامةةةم الي رةةةة سةةةاب ة الةةة لر
 الباميؾن فد الد اساك الدلا ية امى ت ديؼ ملؾ اك  سؾ الدلان إلى:
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 الفةةر   يش سةا خةة ل اةام هةةؾ مةا يظمةةا اميةةه  :)مؾاليةةد   فيةاك( عامال طبييااي -
   .ال ااد  الظبي ية

 هةةةد ال جةةةر   ،: ث  مةةةا يظمةةةا اميةةةه الحرلةةةة السلا يةةةة لمدةةةلانعامااال ميكاااانيكي -
 ل  فةةةس العةةةام يعةةةرف برةةةافد ال جةةةر . خةةةمغةةةاد  ن(  الفةةةر   يش سةةةا  –)قةةةادمؾن 

 (2)ايد، )د.ك(، صفحة 
 السعادلةةة ال اليةةة ال ةةد تعةةرف بسعادلةةة السؾال ةةة )ال ةةؾالن( تسلششةةا مةةؽ ف ةةؼ ملؾ ةةاك 

  .(308، صفحة 2008الشسؾ الدلا د )الخراف، 
 (1........... )                هة م(– ( + )هةة    –+ )م  1=ق 2ق  
 

ث  ادد الدلان فد ف ر  ساب ة. ثمةا  ،=ادد الدلان فد  داية العام 1ميث ثن: ق
ث  اةةدد الدةةلان فةةد ف ةةر  الم ةةة. م = اةةدد  ،=اةةدد الدةةلان فةةد   ايةةة العةةام 2ق

السؾاليةةةةةد خةةةةة ل العةةةةةام.   = اةةةةةدد الؾفيةةةةةاك خةةةةة ل  فةةةةةس العةةةةةام.  هةةةةةة   = اةةةةةدد 
 مؽ الد لة. الس ا راؽ الؾافديؽ إلى الد لة. هة م = ادد الس ا راؽ السغاد اؽ

مةةؽ خةة ل السعادلةةة ثن الحجةةؼ الدةةلا د ألي د لةةة مةةؾل العةةالؼ يع سةةد امةةى تبةةيؽ 
ث  عةةة اشاصةةةر، مسيمةةةة فةةةد: معةةةدل الؾفيةةةاك،  معةةةدل السؾاليةةةد،  ال جةةةر  الداخميةةةة، 
 ال جر  الخا  ية.  ا ؼ مداي ال ااد  الدلا ية  شةام  امةى معةد الك هة د العشاصةر 

ا ساد امى مجسؾع السؾاليد  مجسةؾع الؾفيةاك ف ةا مج سعة، ثما ما ي ؼ مدابه باال
ف ةةةؾ مةةةا ي عةةةرف بةةةالشسؾ الظبيعةةةد ث  ال اةةةاد  الظبي يةةةة لمدةةةلان،  اةةةدد السؾاليةةةد فةةةد 

 (.164، صفحة 1990 سير الد ل يفؾ  سشؾاا  ادد الؾفياك )الجؾهري، 
الحر ي لةة يةةر ث ةةه    يجةةة لةةبعض الغةةر ف السحميةةة ال ةةد تحةةدر لف ةةر  محةةد د ، 

خاصةةة ث   ةةة األطفةةال ال ةةد يشةةد  اسةة سرا ها لف ةةر  طؾامةةة قةةد ي اةةد  ة   ةة ا  ذةةا  األ
 هةةةةةةةة ا مةةةةةةةةا يدةةةةةةةةسى بةةةةةةةةالش ص الظبيعةةةةةةةةد،  اةةةةةةةةدد الؾفيةةةةةةةةاك اةةةةةةةةؽ اةةةةةةةةدد السؾاليةةةةةةةةد،

 (.63، صفحة 1997)إسساايم،
 ،مؽ خ ل مةا سةبا ثن ثي لاةاد  ادديةة فةد ثي ل مةة سةلا ية د خمص    

ال اةةاد  الظبي يةةة،  هةةد  تةةرتد اةةؽ طراةةا مرةةد اؽ ال رالةةث ل سةةا: السرةةد  األ ل



 
 
 

و أحالم عٌسى األطٌرش مصطفى منصور جهان   
 

(0202( العدد الثانً )دٌسمبر 33المجلد )  
549 

 هد الفةا    ،الفا    يؽ السؾاليد  الؾفياك.  السرد  اليا د ال ااد   ير الظبي ية
ث  مةةةا يعةةةرف برةةةافد ال جةةةر  )الكيخيةةةا،  ، ال جةةةر  السغةةةاد   ، ةةةيؽ ال جةةةر  الؾافةةةد 

 (.127، صفحة 2003
   ةةةؼ مةةةا يشةةة   اش ةةةا مةةةؽ  ،   ةةةؼ ثهسيةةةة ال جةةةر  لعامةةةم مةةةررر فةةةد مجةةةؼ الدةةةلان

إال فةةد الك ةةم  سةةؾا  ممحؾعةا  خة  ف فةةد معةدالك الشسةةؾ الدةةلا د، ف ةد ال تحةةدر ا
 الك ةةةةم يلةةةةؾن (، ففةةةةد هةةةة د 177، صةةةةفحة 1990الجةةةةؾهري، الكبيةةةةر ، )الدةةةةلا ية 

صةةافد ال جراةةة إيجا يةةا ، ثي ثن اةةدد الس ةةا راؽ الؾافةةديؽ يفةةؾ  اةةدد الس ةةا راؽ 
ؽ اثمةةةةا إما لةةةةان اةةةةدد الس ةةةةا ر  الدةةةةلان. السغةةةةاد اؽ، مسةةةةا يدةةةة ؼ فةةةةد لاةةةةاد  اةةةةدد

فةة ن معةةدل صةةافد ال جةةر  يلةةؾن  ،ؽيؽ ثكبةةر مةةؽ اةةدد الس ةةا راؽ ال ةةادماالسغةةاد  
مسةةا يعشةةد ثن الك مةةة الدةةلا ية ال ت  ايةةد اةةؽ طراةةا ال اةةاد   يةةر الظبي يةةة  ،سةةالبا  

 مدلان.ل
 نمه الدكان في منطقة الدراسة -

الشسؾ الدلا د، ال ي ي عةد تع سد د اسة الشسؾ الدلا د امى مقياق يعرف  بسعدل 
) ةةاد  ثساسةةا لد اسةةة ال غيةةر فةةد مجةةؼ الدةةلان فةةد إقمةةيؼ مةةا فةةد ف ةةر  لمشيةةة محةةدد 

لغةةةةاهر   غرافيةةةةة حدةةةةب معةةةةدل  سةةةةؾ الدةةةةلان (،  ا  195، صةةةةفحة 2008الةةةةري، 
 مقيقيةة   بعةد  صةيم مش ةا: الرةيغة ال شدسةية، ال ةد تعظةى صةؾ    م غيةر  الحجةؼ ، 

 ه اسميةةة مدةة سر ، مةةر األخةة  فةةد االا بةةا  ثرةةرلمشسةةؾ الدةةلا د، امةةى اا بةةا  ث ةة
ال ةةد يسلةةؽ  ال ةةراكؼ الس  ةةالد امةةى األاةةداد الدةةلا ية الس  ابعةةة،  الرةةيغة األسةةية

ال مشيةة مؾضةؾع الد اسةة إلةى ف ةراك  ا   اق ا مؽ الريغة ال شدسة،    ديؼ الؾمةد 
فد  اس خدم الباميان السعادلة ال الية(، 153،149، صفحة 1975فرا ، )   حية

 فا  سؾم  معد فد   قة  فد مشظ ة الد اسة ،مداي معدل الشسؾ الدشؾي لمدلان
 إكدم: 

100×              
  

  

 
    = R        ( .........2) 

 معدل الشسؾ الدلا د =  R مةيث
       P1  = ال عداد الدا ا 
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        = P2 ال عداد ال ما 
          N =   د الدشؾاك الفاصمة  يؽ ال عداديؽاد 

 الد اسة يبيؽ اتجاهاك معدالك الشسؾ الدلا د فد ليبيا   مدية مرراتة  مشظ ة (1جدول )

 
( اتجاهةةاك معةةدالك الشسةةؾ الدةةلا د فةةد ليبيةةا   مديةةة 1تبةةيؽ مةةؽ خةة ل الجةةد ل )

 مشظ ة الد اسة، مؽ خ ل  يا اته ي زح ثن معدل  سؾ الدلان فد ليبيا  مرراتة
اتجاها  ترااديا ، فد الف ر  مؽ مش ره ا د الخسديشياك إلى مش ره ا د  د  

، 1984-1973 ليرةم ثامةى معدالتةه فةد الف ةر  ،اليسا يشياك مؽ ال رن العذةراؽ
األمةؾال الس يذةية  الرةحية %؛  ا ع ف ه ا اال تفةاع الةى تحدةؽ 4.2بسعدل  مم 

 ا تفةاع فةةد  لمدةلان،  مةا  ةة   اش سةا مةةؽ ا خفةا  فةد معةةدالك الؾفيةاك  يةةش ؼ،
سةشة  46معدالك السؾاليد،  لااد  فد العسر الس ؾقر اشةد الةؾالد ، الة ي ا تفةر مةؽ 

.رةةؼ  ةةدث معةةدل الشسةةؾ الدةةلا د فةةد ليبيةةا 1999سةةشة، سةةشة  70ليرةةم إلةةى  1969

                                                           
، مجمةس 2010 آخر ن، ال  رار الؾطشد األ ل لحالة الدةلان فةد ليبيةا  ابد الد م ال  ابد 1

 .11، ص2012ال ظؾار االق رادي، طرابس،
، 2016-1973ث ؾ ال اسؼ سشان، ثم م بذير، ال غيراك الدةلا ية  بمديةة مرةراتة لمف ةر  مةؽ  2

 .17، ص2018، 17مجمة العمؾم ار دا ية لمية اآلداي، الخسس، العدد 
 جم السد د إصدا  قرر ثمسد،  يا اك  ير مشذؾ   " مل ب الد 3
 مؽ مداي البامييؽ. 4
 

 الدنة
 (3)الفرع البمدي قرر أحمد (2)مرراتة  ةبمدي (1)ليبيا

عدد  ميدل النمه عدد الدكان ميدل النمه عدد الدكان
 الدكان

 ميدل
 (4)النمه

 - 4512 ةةةةةةةةةةةةةة 90900 3.4 2.052.372 1973
1984 3.231.059 4.2 166151 5.6 4875 0.71 
1995 4.389.739 2.8 211263 2.2 5557 1.2 
2006 5.298.152 1.8 271300 2.3 14047 8.80 
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 %1.78إلةى  2006إلةى  1995ليرةم فةد الف ةر  مةؽ  يذ د ا خفاضا  م ؾاصة   
(،  ل ؾضةةيح صةةؾ   الشسةةؾ الدةةلا د فةةد 19-9، الرةةفحاك )2012)الةة  ابد آ، 

مشظ ة الد اسة، تسةن م ا   ةه بةالشسؾ الدةلا د فةد ليبيةا  فةد  مديةة مرةراتة، ال ةد 
 تعةةد مشظ ةةة الد اسةةة ثمةةةد فر ا ةةا، ال تبةةاط الغةةر ف السةةةررر  فةةد  سؾهةةا الدةةةلا د

فد ليبيا  فد البمدية سمبا  ث  إيجابا  ،  مؽ  د ف ال د تررر   ا الشسؾ الدلا بالغر 
خةة ل تمةةةػ الس ا  ةةة ي زةةةح ثن معةةدالك الشسةةةؾ الدةةلا د فةةةد   مديةةة مرةةةراتة، قةةةد 

، فد تؾافا مر ا تفةاع معةدل الشسةؾ الدةلا د فةد ليبيةا،  1984 دثك مرتفعة  سشة 
،  ال ةد 1984إلى  1973ف ر   يؽ الشات  اؽ الغر ف ال د مرك   ا ليبيا فد ال

ل حدةةؽ مدةة ؾااك الس يذةةة  كةةان ل ةةا ثرةةر إيجةةا د امةةى معةةدالك الشسةةؾ الدةةلا د،
 ال عمةةةيؼ  الرةةةحة، ميةةةث سةةةجم مر ةةةر معةةةدل الشسةةةؾ الدةةةلا د فةةةد  مديةةةة مرةةةراتة 

% 2.3 حؾ ال بؾط إلى ثن  صم إلى %،  ه ا السر ر  دث ي جه 5.6م عدال  مم 
ا، رد   سةةؾ الدةةلان فةةد قرةةر ثمسةةد  سةةؾا مظ ةة فةةد مةةيؽ سةةجم معةةدل ،2006سةةشة 

%  8.80 ى، إلة1995% سةشة  1.2إلى 1984% سشة  0.71ميث ا تفر مؽ 
مرةراتة. هة ا ثامى مؽ السعدالك السدجمة فد ليبيا  فد  مدية  ،  هؾ2006سشة 

الشسةةؾ ثسةة ؼ فةةد لاةةاد  مجةةؼ الدةةلان فةةد السشظ ةةة بحيةةث ا تفةةر اةةدد الدةةلان مةةؽ 
،  إلةةةةةى 2006 دةةةةةسة سةةةةةشة  14047يرةةةةةم إلةةةةةى ، ل1973 دةةةةةسة سةةةةةشة  4512

 .2019 دسة سشة  20644
 منطقة الدراسة: حركة الدكان في: ثانيا
 ال غير الدلا د مؽ مرلة الدلان ال د ترتد مؽ مرد اؽ هسا: يش  

ث  مةا يعةرف بال اةاد  الظبي يةة، ال ةد هةد  ةات  الع قةة  ةيؽ  مرادر طبيياي: -1
السؾاليةةةد  الؾفيةةةاك، فب اةةةاد  ثاةةةداد السؾاليةةةد يةةة داد الدةةةلان،   ا تفةةةاع اةةةدد الؾفيةةةاك 

 يش ص الدلان،  اعرف الفا    يش سا بال ااد  الظبي ية:
 لاأل    اسيمةؾن الظةرف الدةلان  سةؾ فةد العشرر اريجا د السؾاليد هؼ المهاليد:-

الةة ي يظةةرث امةةى مجةةؼ  الظبي يةةة،  الةةؾالداك تر ةةر إلةةى ال غيةةر ال اةةاد  معادلةةة فةةد
 تةرتبا  الؾفيةاك، معةدالك مةؽ ثامةى تكةؾن   البةا معدالت ا ألن  تؾلاع ؼ؛الدلان 

ثاةةةداد السؾاليةةةةد بالعديةةةد مةةةةؽ العؾامةةةةم، مةةةؽ  يش ةةةةا السدةةة ؾايؽ الس يذةةةةد  ال عميسةةةةد 
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مذةةةةةا لة السةةةةةرث  فةةةةةد األ ذةةةةةظة إضةةةةةافة إلةةةةةى السدةةةةة ؾف الرةةةةةحد لمدةةةةةلان،  مةةةةةدف 
االق رادية،  تذةير البيا ةاك الخاصةة بارمرةاماك الحيؾاةة لمدةلان فةد ليبيةا ثن 

، 1990إلةى 1975معدل السؾاليد الخةام قةد سةجم ا تفااةا ممحؾعةا فةد الف ةر  مةؽ 
فةةد األلةةه، رةةؼ  ةةدث السعةةدل فةةد اال خفةةا  ، ميةةث سةةجم  49إلةةى 41تةةرا ب  ةةيؽ 

فةةةةد األلةةةةه  20،  صةةةةم إلةةةةى 2001إلةةةةى  1995  ا خفاضةةةةا  ممحؾعةةةةا  فةةةةد الف ةةةةر 
  2009فةةةةةد األلةةةةةه سةةةةةشة  24 اسةةةةة سر السعةةةةةدل فةةةةةد الشسةةةةةؾ إلةةةةةى ثن  صةةةةةم إلةةةةةى 

( 1( الذلم )24، صفحة 2012)ال  ابد، ال  رار الؾطشد األ ل لحالة الدلان، 
 ثاةةةداد السؾاليةةةد( فيبةةةيؽ 2يبةةةيؽ اةةةدد السؾاليةةةد  الؾفيةةةاك فةةةد السشظ ةةةة ثمةةةا الجةةةد ل)

إلةةى  2006 ؼ الخةام، فةةد الفةرع البمةدي قرةر ثمسةةد، لمف ةر  مةؽ  معةدالت  الؾفيةاك
،  ةة دك لاةةاد  2010إلةةى  2006إلةةى ثن الدةةشؾاك مةةؽ البيا ةةاكتذةةير    ،2019

 د  صةم العةد، 2006سةشة  مؾلةؾدا   396رد  فةد ثاةداد السؾاليةد، ا  ةدثك بعةدد مظ  
د  ، رةةةؼ ثخةةة ك ثاةةةداد السؾاليةةةد ت   ةةة ي مةةةا  ةةةيؽ لاةةةا2010سةةةشة  اليةةةدمؾ  508إلةةةى 

، مؾلةةؾدا   641اةةدد    دةةجيم ا، 2019فةةد قيسةةة ل ةةاثامةةى  ن   ةةص إلةةى ثن  صةةم
 األله. فد  31بسعدل خام 

تعد عاهر  الؾفياك اام  ثساسيا مرررا فد  سؾ الدلان؛ ل لػ ف د ث ل  الهفياا:
عةاهر  ث الهةةا مرسدةؾ امةةؼ الةةديسؾ رافيا اه سةام ؼ. لسةةا ث  ةةا تسيةم العشرةةر اليةةا د 

الظبي يةةة،  يةةر ث  ةةا تسيةةم العشرةةر الدةةمبد الةة ي ير ةةر إلةةى  مةةؽ اشاصةةر ال اةةاد 
 اةةرف  العسةةر، ال تباط ةةا بس ؾسةةا ال شةةاقص فةةد مجةةؼ الدةةلان  تةةرليب ؼ العسةةري،

 مؽ السج سر ا ت ام هد مرآ  د  ة باألطفال  الخاصة ةمعدالت ا العامالبعض ثن 

(  اع بر معدل 2011كافة الشؾمد االق رادية  اال  ساةية  الي افية )الخرسا د، 
لمدةةلان، الؾفيةةاك الخةةام مةةؽ السر ةةراك الدةةلا ية ال ةةد مغيةةن باه سةةام الدا سةةيؽ 

   .خاصة الف اك العسراة الرغير  باا با ها السرآ  ال د تعلس مالة ال شسية البذراة
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 2006لؾفياك  معدالت ؼ الخام فد مشظ ة الد اسة لمف ر  مؽ ( تظؾ  ثاداد السؾاليد  ا2 د ل )
 2019إلى 

 اك  ير مشذؾ  " لاا     ا اخ السرد : الباميان اس شادا إلى  يا اك الدجم السد د قرر ثمسد "  يا
24/8/2020. 

أل ه ال يسي   يؽ الف ةاك العسراةة، ال ةد اةاد  مةا ت بةايؽ  ؛ سسد ه ا السعدل خاما
 (.3الخراظة ) (.28، صفحة 2012 يش ا فد ام سالية الؾفا  )ال  ابد، 

 ( تؾضحان معدالك السؾاليد  الؾفياك الخام فد مشظ ة الد اسة  3، 2الخراظ ان )

 
 2006-2019ادد السؾاليد  الؾفياك لدلان مشظ ة الد اسة لمف ر  مؽ  (1شكل )

 (2السرد : الباميان اس شادا إلى  يا اك الجد ل )

ميدل الهفياا الخام 
 /ندمة1000لكل 

ميدل المهاليد 
الخام لكل 

 /ندمة1000

عدد الدكان في 
 منترف الدنة

 

إجمالي 
 الهفياا

إجمالي 
 الدنة المهاليد

3.8 28.4 13902 54 396 2006 
2.8 28 14237 41 400 2007 
4.3 27.6 14694 64 406 2008 
4 31.4 15183 62 477 2009 

3.1 32.2 15799 50 508 2010 
6.1 29.5 16234 100 479 2011 
3.8 31.7 16710 65 531 2012 
3.2 33.4 17152 55 574 2013 
3.9 34.7 17739 70 617 2014 
5.2 32.6 18127 96 591 2015 
5.8 31.7 18733 110 595 2016 
3.5 33.2 19264 68 640 2017 
3.1 29.5 19810 62 585 2018 
2.9 31.5 20340 59 641 2019 
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السعدالك الخام لمسؾاليد  الؾفياك فد مشظ ة الد اسة لمف ر  مؽ  (3( و)2الخريطتان )

 2019ة2006
 (2السرد  الباميان اس شاد إلى  يا اك الجد ل)

(، 2قبةةةم تحميةةةم  يا ةةةاك معةةةدالك الؾفيةةةاك فةةةد مشظ ةةةة الد اسةةةة السبيشةةةة بالجةةةد ل )
(  ريزةاب اتجةاد معةدالك الؾفيةاك فةد مشظ ةة الد اسةة،   عةرف  لةؾ 3 الخراظة )

بذلم   حد امى اتجاهةاك معةدل الؾفيةاك الخةام فةد ليبيةا، فالبيا ةاك ارمرةاحية 
ؽ ا تفاع  ا خفا  خ ل ف راك اؽ معدل الؾفياك فد ليبيا  تذير إلى ت   به،  ي

امةةى سةةبيم السيةةال سةةجم معةةدل الؾفيةةاك الخةةام  1975لمشيةةة م عاقبةةة، ففةةد سةةشة 
، ليعةةؾد  ل  تفةةاع مةةؽ  1995سةةشة  0.31، رةةؼ ا خفةةض إلةةى  دةةبة  0.73 دةةبة 

،  مةا ي مةع امةى معةدل الؾفيةاك الخةام   2009سشة  0.38 ديد مدج   دبة  
لؾ  م ا  ة بار ار؛  اعؾد الدبب فةد ملةػ إلةى بذلم اام ، هؾ ا تفااه لدف ال 
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ا تفةاع العةةدد السظمةةا لؾفيةاك الةة لؾ  م ا  ةةة بار ةار، رصةةاباك العسةةم،  مةةؾادر 
السةةةةر  ،  لغةةةةر ف األ ذةةةةظة االق رةةةةادية ال ةةةةد يسا سةةةة ا الةةةة لؾ   ال ةةةةد تخ مةةةةه 

(  28، صةةةةةةفحة 2012)الةةةةةة  ابد،  طبيع  ةةةةةةا اةةةةةةؽ تمةةةةةةػ ال ةةةةةةد تسا سةةةةةة ا ار ةةةةةةار،
ر ةةر اتجاهةةاك معةةدل الؾفيةةاك فةةد مشظ ةةة الد اسةةة،  مةةؽ خةة ل  لم عةةرف امةةى م

( الة ي يبةيؽ تظةؾ  ثاةداد الؾفيةاك  معةدالت ؼ الخةام فةد الف ةر  2 يا اك  الجةد ل )
، ي زةةةح ثن هشةةةاك  ت  ةةة با فةةةد اتجةةةاد معةةةدل الؾفيةةةاك الخةةةام فةةةد 2019- 2006

( 2) السشظ ةةة  ةةيؽ ا تفةةاع  ا خفةةا  خةة ل الف ةةر  السحةةدد  لمد اسةةة،  مةةؽ الجةةد ل
ليرةةم إلةةى ثامةةى ا تفةةاع   2006سةةشة  3.8  مةةع ثن السعةةدل سةةجم ا تفااةةا  مةةؽ 

فةةد األلةةه؛  لعةم الدةةبب فةةد ملةةػ يعةةؾد إلةةى  6.1، مدةةج    دةةبة 2011لةه سةةشة 
فبراير  مةا صةامب ا مةؽ ا تفةاع فةد ثاةداد الذة دام،  ثخة  مر ةر  17ثمدار رؾ   

اةاد ل  تفةاع فةد إلةى  ، رةؼ 2014فةد األلةه سةشة  3.9االتجاد فةد ال بةؾط إلةى 
؛  لعةةم الدةةبب فةةد ملةةػ يعةةؾد لمغةةر ف األمشيةةة فةةد 2016فةةد األلةةه سةةشة  5.8

الةةب د خاصةةة مةةري الةةد ااش فةةد مديشةةة سةةرك، ال ةةد قةةدمن في ةةا  مديةةة مرةةراتة 
  يد، مؾلايؽ امى فر ا ا البمدية، ،  فةد الدةشؾاك ال اليةة لدةشة  700ثكير مؽ 

ي جه  حؾ ال بؾط ال د اجد إلى ثن  صم  دث مر ر اتجاد معدل الؾفياك  2016
 .  2019سشة  2.9إلى 

مؾاليةةد   فيةةاك(، الس حرةةم امي ةةا )ثن  يا ةةاك ارمرةةاماك الحيؾاةةة والخالصااة: 
 مةةؽ مل ةةب الدةةجم السةةد د قرةةر ثمسةةد،  ال ةةد تسةةن معالج  ةةا إمرةةاحيا، بحدةةاي

،   ةةةةدف الحرةةةةؾل امةةةةى مجةةةةؼ ال اةةةةاد  الفةةةا    ةةةةيؽ اةةةةدد السؾاليةةةةد  اةةةةدد الؾفيةةةاك
الظبي ية، تذير إلى ثن هشاك ت   با  فد مجؼ ال ااد  الظبي ية لمدلان فد مشظ ةة 

 الذةةلم  (3) تبيشةةه  يا ةةاك الجةةد ل، 2019إلةةى  2006خةة ل الف ةةر  مةةؽ  الد اسةةة
  مةةةع ثن السشظ ةةةة تش دةةةؼ إدا اةةةا إلةةةى محم ةةةيؽ هسةةةا: محمةةةة قرةةةر  سةةةا مش  (،2)

لسحمةةةةة قرةةةةر ثمسةةةةد هةةةةد  ثمسةةةةد،  محمةةةةة  ةةةةاطئ الشخيةةةةم،  ثن ال اةةةةاد  الظبي يةةةةة
 اةةةاد  سةةةشؾاة  مغةةةن ت رابةةةا  سةةةشة،  13 دةةةسة خةةة ل  3766ميةةةث  مغةةةن  ،األكبةةةر
 دةةسة، فةةد مةةيؽ  مغةةن ال اةةاد  الظبي يةةة لسحمةةة  ةةاطئ الشخيةةم لةةشفس الف ةةر   292



 
 
 

"دراسة جغرافٌة باستخدام  6002إلى  6002من   نمو وتوزٌع السكان فً الفرع البلدي قصر أحمد للفترة

  "GISتقنٌة 

 

 مجلة الجامعة األسمرٌة: العلوم الشرعٌة واإلنسانٌة

556 

 دسة،   ال الد تكؾن ال ااد  الظبي ية قد  265 قد ها دسة،   ااد  سشؾاة  3446
 السحم يؽ. ثس سن فد لااد  ادد الدلان فد 

لةةؾمع ميةةث ال اةةاد   يةةر الظبي يةةة:  هةةؾ مةةا يعةةرف ب مراادر رياار طبييااي: -2
فد مش ره سبعيشياك  ث احةم ثرر ال ااد   ير الظبي ية امى مجؼ الدلان  الدياد

(، بدةب تشفية  السذةر ااك ار ساحيةة، ضةسؽ إطةا  الخظ ةيؽ 20رسا يشياك ال رن )
، الةة ي ا علةس تشفيةة د إيجابةا  امةةى الي ريةة  الخسدةية، لسذةةر ع ميشةام قرةةر ثمسةد

الشذةةةاط ال جةةةا ي، الةةة ي يع بةةةر ثساسةةةا  لم ااةةةد  االق رةةةادية الجديةةةد ، لةةة لػ تشفيةةة  
مذةةةر ع مجسةةةر الحديةةةد  الرةةةمب، الةةة ي  فةةةر فةةةرص اسةةةم لييةةةر ، مسةةةا ثسةةة ؼ فةةةد 

شظ ةةةة الد اسةةةة. ماسةةة  ظاي البةةةامييؽ اةةةؽ العسةةةم مةةةؽ مخ مةةةه مشةةةاطا ليبيةةةا إلةةةى 
(.  ثيزا ع ةؾ  صةشاااك اديةد  فةد السشظ ةة 121، صفحة 2006)الذرلدد، 

كرةةشااة األلبةةان  مش جات ةةا، ميةةث ي رلةة  فةةد السشظ ةةة ثكبةةر مرةةا ر األلبةةان فةةد 
ليبيةةا، الةة ي  فةةر فةةرص اسةةم لدةةلان السشظ ةةة  الؾافةةديؽ إلي ةةا.  مةةؽ خةة ل  يا ةةاك 

هةةةةد األخةةةةرف فةةةةد ال اةةةةاد   ثن ال اةةةةاد   يةةةةر الظبي يةةةةة ثسةةةة سن ( ي بةةةةيؽ3الجةةةةد ل)
.  يةر ثن إسة ام ا 2019إلةى  2006سشظ ة الد اسة، خ ل السد  مةؽ الدلا ية ل

 دةسة فةد  266تمةػ ال اةاد   براداد ثقةم مةؽ ال اةاد  الظبي يةة، ميةث لةؼ ت عةد   كان
 دةةةسة فةةةد محمةةةة  183 دةةةسة،   20 محمةةةة قرةةةر ثمسةةةد،   اةةةاد  سةةةشؾاة لةةةؼ ت عةةةد  

ر ةةةةراك ( الةةة ي يبةةةيؽ م2 مؽ الذةةةلم ) دةةةسة.14 ةةةاطئ الشخيةةةم.   اةةةاد  سةةةشؾاة 
ال اةاد  الدةةلا ية الشاتجةة اةةؽ ال اةةادتيؽ الظبي يةة   يةةر الظبي يةة لسشظ ةةة الد اسةةة، 
ي بةةيؽ ثن هشةةاك ت  ةة با فةةد ال اةةادتيؽ الظبي يةةة   يةةر الظبي يةةة لمدةةلان فةةد الفةةرع 

بال اةةاد  مةةر  لسةةا هةةؾ  2019إلةةى  2006البمةةدي قرةةر ثمسةةد، خةة ل الف ةةر  مةةؽ 
  طبي يةة م ا  ةة  بةاقد الدةشؾاك، ميةث ال د   دك ثكبةر لاةاد 2018الحال سشة 

 دةةسة، فةةد مةةيؽ سةةجمن  572 صةةمن ال اةةاد  فةةد الفةةرع البمةةدي قرةةر ثمسةةد إلةةى 
ال اةةاد  الظبي يةةة فةد لةةم مش سةةا  ثقةةم لاةاد ، ميةةث لةةؼ ت عةد   2007  2006سةش د 
   دسة. 246



 
 
 

و أحالم عٌسى األطٌرش مصطفى منصور جهان   
 

(0202( العدد الثانً )دٌسمبر 33المجلد )  
557 

مؽ ال ااد  الظبي ية   ير الظبي ية لمدلان فد مشظ ة الد اسة خ ل السد   (3جدول )
 .2019إلى  2006

  مشذؾ   "، لاا  شادا إلى سج ك مل ب الدجم السد د قرر ثمسد،  يا اك " ير  ساالسرد  الباميان: 
 20.6.2020  ا اخ 

 
 (3السرد : الباميان اس شادا إلى  يا اك الجد ل )

 في ةةةا تحدةةةب ال اةةةاد  فةةةد لةةةم سةةةشة مةةةؽ سةةةشة  الزياااادة الدااانهية لمداااكان:: ثانياااا  
م فةد الفةرع البمةدي قرةر ثمسةد 2019باا با ها سشة األساق إلى سةشة م  2006

( يبةيؽ ال اةاد  الدةشؾاة 4  ال د تغ ر ال ااد  ث  الش ران فةد لةم سةشة  الجةد ل )
فةةد  دةةب ال اةةاد   لدةلان الفةةرع البمةةدي قرةةر ثمسةد،  مشةةه ي مةةع ثن هشةةاك ت  ة با  
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 اسةةة، ميةةث ترا مةةن السحةةدد  لف ةةر  لمشيةةة لمد  الةةي ر اذةةر الدةةشؾاك امةةى مةةدف 
 لةةرد ى  دةةبة لم اةةاد  2.4كةةرامى  دةةبة لم اةةاد    2010% سةةشة 3.8الشدةةبة  ةةيؽ

 م. 2018سشة 
 م2019- 2006مؽ دقرر ثمس ال ااد  الدشؾاة لمدلان فد الفرع البمدي (4) دولج

 
 صدا  الدجم السد د بالفرع قرر ثمسد " يا اك  يرإسرد : الباميان اس شادا إلى  يا اك مل ب ال

 مشذؾ  "
 

الس رةةةؾد بال رليةةةب الشةةةؾاد تؾلاةةةر  :النهعي)الجنداااي( لمداااكانالتركياااس ثالثاااا: 
الجةةد ل  (135، صةةفحة 2003الدةةلان إلةةى  ةةؾايؽ: الةة لؾ ،  ار ةةار )الكيخيةةا، 

 ( يبؽ ال رليب الجشدد   دبة الجشس. 5)
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  دبة الشؾع فد الفرع البمدي قرر ثمسد ال رليب الشؾاد    (5)جدول 
 2019إلى  2006مؽ فد الف ر  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 "،مل ب الدجم السد د الفرع البمدي قرر ثمسد،  يا اك " ير مشذؾ  : السرد 
  دبة الشؾع مؽ مداي البامييؽ.

 

، 2010تدةةةة خدم فةةةةد د اسةةةةة ال رليةةةةب الجشدةةةةد لمدةةةةلان م ةةةةاييس  هةةةةد: )امةةةةد، 
 (296صفحة 

 ا لال الد:  دبة ال لؾ   صيغ -1
 100×ال لؾ  = ادد ال لؾ /ادد الدلان  ة دب                

 حرةةةم امةةةى  2019   ظبيةةةا هةةة د الرةةةيغة امةةةى سةةةلان مشظ ةةةة الد اسةةةة سةةةشة 
 الش يجة ال الية:
  دسة 20644 ملرا إ سالد الدلان= 10552 =2019شة ادد ال لؾ  س

 %51.2=  100× 20644 ÷10552  دبة ال لؾ  =        
   دبة الجشس:-2

 الدنة ذكهر إناث ندبة النهع
104 6877 7170 2006 
104 7055 7378 2007 
105 7300 7643 2008 
104 7575 7915 2009 
105 7839 8240 2010 
104 8066 8393 2011 
101 8599 8681 2012 
105 8541 8951 2013 
104 8804 9177 2014 
104 9043 9398 2015 
103 9323 9666 2016 
104 9598 9986 2017 
103 9823 10133 2018 
104 10092 10552 2019 
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(،  دةبة 135، صةفحة 2003الكيخيا، ال الية: )اؽ طراا السعادلة  مدا  ا ا ؼ 
 الس خرا   دبة الجةشس  100×= مجسم ادد ال لؾ / مجسم ادد ار ار الجشس

  بةةةةر الخظةةةةؾاك ال اليةةةةة: اةةةةدد الةةةة لؾ  فةةةةد  2019لدةةةةلان مشظ ةةةةة الد اسةةةةة سةةةةشة 
 2019ملةةةةرا، اةةةةدد اال ةةةةار فةةةةد السشظ ةةةةة سةةةةشة  10552= 2019السشظ ةةةةة سةةةةشة 

=10092  
 ث يى 100ملر م ا م  105=  100× 10092÷ 10552 دبة الجشس = 

تعشةد لاةاد   100ال ةد ت اةد امةى فالساحة هد   ظة ال ؾالن  ةيؽ الجشدةيؽ فالشدةبة 
تعشةةد لاةةاد  فةةد  100فةةد اةةدد الةة لؾ  م ا ةةم ار ةةار،   دةةبة الجةةشس األقةةم مةةؽ 

ار ةةار ،   ال ةةالد فكمسةةا لا ةةن  دةةبة الةة لؾ  ثامةةى ا تفعةةن  دةةبة الجةةشس،  لمسةةا 
كا ن  دبة ار ار ثامى ا خفزن  دبة الجشس،  ت را ب  دبة الجةشس فةد العةاد  

 .(296، صفحة 2010امد، مبادئ امؼ الديسؾ رافيا، ) 105إلى  95 ؽما  ي
 :الجشسالعؾامم السررر  فد  دبة -

الرةةظؾف،  هةد: )مةةؽ د لةة إلةى ثخةرف   يجةةة لعةد  اؾامةم  الجةشستخ مةه  دةبة 
 (94، صفحة 1995

   ميةةةث تكةةةؾن  ار ةةةاراالخ  فةةةاك فةةةد معةةةدالك  فيةةةاك األطفةةةال  ةةةيؽ الةةة لؾ ،
 .ار ار فياك األطفال ال لؾ  ثكبر مؽ 

 ال جرتيؽ الداخمية  الخا  ية آرا  خداحر الحر ي  ، 
   ار اراخ  ف م ؾسظاك الب ام  يؽ ال لؾ. 
  :ال ااد   الش ص فد  دبة ال لؾ   ترخ  الريغة ال الية-3

 مجسؾع ار ار –مجسؾع ال لؾ            
            _______________            ×100 

 ادد الدلان                    
  دسة 460=  10092 – 10552                  

 
 م 2019الش ص  ال ااد  فد  دبة ال لؾ  فد مشظ ة الد اسة سشة   
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                           =    
   

     
  =2.2% 

 % مؽ مجسؾع الدلان. 2.2ه د الشدبة تدل امى ثن لااد  ال لؾ  قد  مغن 
   ظة ال ؾالن  يؽ الجشديؽ هشا هد الرفر  القيسة السؾ بة تدل امى لاةاد  فةد  

)امةةد، مبةةادئ  اةةدد الةة لؾ  ثمةةا القيسةةة الدةةالبة ف ةةدل امةةى لاةةاد  فةةد اةةدد ار ةةار
 الشةةةةؾع فةةةةد دةةةةبة  ( يبةةةةيؽ4)الجةةةةد ل ( 298، صةةةةفحة 2010امةةةةؼ الةةةةديسؾ رافيا، 

ة ت ةررر   اةاد  ثمةد الجشدةيؽ مشظ ة الد اسة،  مشه ي بؽ ثن  دبة الشةؾع فةد السشظ ة
؛ 2012ث يةى سةشة  100ملر  م ا ةم  101ف د ترا من الشدبة  يؽ  اآلخر،امى 

 لعم الدبب فد ا خفا   دبة ال لؾ  م ا ةم ار ةار فةد هة  الدةشة يعةؾد إلةى مةا 
 100ملةؾ  م ا ةم  105مؽ لااد  فد ثاداد الذ دام ال لؾ ،   17    اؽ رؾ   

 .2013  2010 د ث يى لسا هؾ الحال فد سش
 

 منطقة الدراسة وتهزييهم الجغرافيكثافة الدكان في : الثانيالمبحث 

س   رةر د اسة شا لكيافةة الدةلان فةد مشظ ةة الد اسةة امةى  أوال: الكثافة الدكانية:
 د اسة الكياف يؽ الحدا ية  الحقيقية.

 رهةةةاي هةةةد ث سةةةر ث سةةةاط الكيافةةةة ا  ذةةةا ا   ثكالياماااة أو الحداااابية: الكثافاااة  -1
اسةة عساال ، لةة لػ تعةةددك تدةةسياك هةة ا الةةشسا مةةؽ الكيافةةة الدةةلا ية، ف ةةؾ ثميا ةةا 
يعةةرف الكيافةةة العامةةة،  ثميا ةةا  ثخةةرف بالكيافةةة الخةةام،  الكيافةةة البدةةيظة ...إلةةخ. 

إم ت كؾن مؽ قدسة مجسةؾع اةدد سةلان  ؛ ه د الكيافة هد ثبدا الكيافاك ترليبا  
، صةةةفحة 2003لسشظ ةةةة )الكيخيةةةا، مةةةؽ مشظ ةةةة مةةةا امةةةى السدةةةامة الكميةةةة ل مةةةػ ا

277.) 
لا ةةن د لةةة ث  إقميسةةا  ث   السدةةامية، سةةؾام في ةةا ي دةةؼ اةةدد الدةةلان امةةى الؾمةةد   

مديشة. بغةض الشغةر اةؽ طبيعةة اسة خدام هة د السدةامة،  هةم هةد صةالحة لقيةام 
ث ذةةةظة اق رةةةادية تدةةةااد امةةةى ترلةةة  الدةةةلان ث   يةةةر صةةةالحة لةةة لػ، مسةةةا يشةةة   

 ث قاما  دبية مغممة   ير مقيقية.
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:  في ةةا يشدةةب اةةدد الدةةلان إلةةى الرااافية )الحقيقيااة( أو الخالرااة الكثافااة -2
ثي ث شا  د بعد مؽ السدامة األ  ام  ير  ث  ارقميؼ، السدامة السعسؾ   مؽ الد لة

،  الدةةةةبخاك السعسةةةةؾ   بالدةةةةلان، لالرةةةةحا ي  األقةةةةاليؼ ال ظبيةةةةة  الغابةةةةاك الكييفةةةةة
 دةةان،  هةةؾ مةةا يسي هةةا اةةؽ الكيافةةة سةةة لحيةةا  ارح  يرهةةا مةةؽ السشةةاطا  يةةر الس 

 العامة.
 ةةةاييس ثخةةةرف لمكيافةةةة الدةةةلا ية مش ةةةا: الكيافةةةة هشةةةاك م ،  يةةةر هةةة يؽ السقياسةةةيؽ 

  د  ة ال  امؼ. ،ال  اةية، الكيافة االق رادية العامة
 الكيافة الحدا ية لدلان مشظ ة الد اسة:   -

% مؽ إ سالد مدامة مرراتة 12.9 شدبة  2لؼ 723 مغن مدامة قرر ثمسد 
فةةةةد الكيافةةةةة الحدةةةةا ية  ثن هشةةةةاك لاةةةةاد    يبةةةةيؽ (6الجةةةةد ل )، 2لةةةةؼ 5579البالغةةةةة 

ل اةةاد  اةةدد الدةةلان،  ا زةةح الديةةاد  لسحم ةةد قرةةر ثمسةةد   ةةاطئ الشخيةةم؛   يجةةة  
الكيافةةةة الدةةةلا ية بذةةةلم ثكبةةةر فةةةد محمةةةة  ةةةاطئ الشخيةةةم، ال ةةةد ت سيةةة  اةةةؽ محمةةةة 

 .2 كؼ 8مدام  ا، ال د ال ت عدف  قرر ثمسد برغر
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لسحم د قرر ثمسد   اطئ الشخيم مؽ  (2) دسة/كؼ ن الحدا ية  الحقيقيةا( الكياف 6 د ل )
 م2019-2006سشة 

 الدنة
 محمة شاطئ النخيل محمة قرر أحمد

الكثافة  عدد الدكان
 الحدابية

الكثافة  الكثافة الحدابية عدد الدكان الكثافة الحقيقية
 الحقيقية

2006 8008 11 211 6039 755 755 
2007 8266 12 218 6167 771 771 
2008 8611 12 226 6332 792 792 
2009 8977 13 236 6513 814 814 
2010 9314 13 245 6765 846 845 
2011 9559 13 251 6900 863 863 
2012 9832 14 258 7147 893 893 
2013 10135 14 267 7357 922 922 
2014 10389 15 273 7592 949 949 
2015 10622 15 280 7819 977 977 
2016 10957 15 289 8032 1004 1004 
2017 11317 16 289 8267 1033 1033 
2018 11584 16 305 8482 1056 1056 
2019 11927 17 314 8717 1089 1089 

الكيافةةة  )*( قرةةر ثمسةد،  يا ةةاك " يةةر مشذةةؾ  "، الدةةجم السةةد د إصةدا  الفةةرع البمةةدي السرةد : مل ةةب 
 مؽ مداي البامييؽ

سةةةشة  2 دةةةسة /كةةةؼ 755 ةةةيؽ  فةةةد  ةةةاطئ الشخيةةةم مةةةاف ةةةد ترا مةةةن ليافةةةة الدةةةلان 
 2 دةسة /كةؼ 1089ل رتفةر إلةى  2012سشة  2 دسة /كؼ 864ل رم إلى  2006

 2/كؼ دةسة 10الدلا ية لسحمة قرر ثمسةد ، فد ميؽ لؼ ت عد الكيافة 2019سشة 
 4إلى  1ما  يؽ  2006،  ترا من ال ااد  فد الدشؾاك ال الية لدشة  2006سشة 

 اعةؾد  الدةبب فةد ا خفةا  الكيافةة الدةلا ية فةد محمةة قرةر ثمسةد ؛ 2 دسة /كةؼ
% مش ةا ث اضةد سةبخيه، ال 90، ثكيةر مةؽ 2لةؼ 715لكبر مدام  ا، ال ةد  مغةن 

ترةةةمح السةةة  را  الدةةةلان،  ا  رةةةةر الجةةة م السعسةةةؾ  مش ةةةةا امةةةى  ةةةسال السحمةةةةة، 
% مةةةؽ مدةةةامة السشظ ةةةة 5.3 شدةةةبة ال ت اةةةد اةةةؽ  2كةةةؼ 38بسدةةةامة ال ت اةةةد اةةةؽ 

 .2019( تبيؽ الكيافة الدلا ية لمفرع البمدي قرر ثمسد سشة 4اظة )الخر 
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 منطقة الدراسة:لدكان الكثافة الحقيقية 

تحدةةب الكيافةةة الحقيقيةةة  ب دةةسة اةةدد الدةةلان امةةى مدةةامة الجةة م السعسةةؾ  مةةؽ  
فةة ن الجةة م  2لةةؼ 723الد اسةةة ال ةةد تبمةةم  -السشظ ةةة،    ةةؼ اتدةةاع مدةةامة مشظ ةةة 

محمةةة قرةةر  ،مؾلاةةة امةى محم ةةيؽ 6.3 شدةةبة  ،2لةؼ 46ي عةةدف السعسةؾ  مشةةه ال 
 مدةامة السحمةة إ سةالد% مةؽ 5.3،  شدبة  2لؼ 38ثمسد بج م معسؾ  مدام ه 

 محمة  اطئ الشخيم بسدامة معسؾ   تدةا ي مدةام  ا الحقي ةة، ، 2كؼ715 البالر
 ي ؛ لؾقؾع ه د السحمة فد الج م الذسالد لمفرع البمدي قرر ثمسةد، الة2كؼ8 هد 

اك دةةةبن    ،ل ااةةةة الشخيةةةم لم  ااةةةة، خاصةةةةه  صةةة مي  ا يضةةةاي سيةةة  بخرةةةؾ ة ث  
السحمةةة اسةةس ا مةةؽ الذةةاطئ الةة ي تظةةم اميةةه،  الةة ي تش ذةةر امةةى طؾلةةه ث ةةجا  

قرةر الفةرع البمةدي الة ي يةر ا  ،الشخيم، محامية لمظراا السعةر ف بظراةا البحةر
( 5الخراظةة ) ترليةة.الس يظةة  الدةؾاطد  ث ؾ مشةاطا ثمسد بالظراا الداممد فد 

 .2019 تؾضح الكيافة الحقيقية لمدلان سشة
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األ ذةةةةظة االق رةةةةادية  دةةةةبيا   ةت ةةةةررر ثهسيةةةة ثانيااااا: التهزيااااع الجغرافااااي لمدااااكان:
بةةال غيراك ال ةةد تحرةةم فةةد ال ؾلاةةر الجغرافةةد لمدةةلان، فغ ةةؾ  ث ذةةظة اق رةةادية 
 امبة لمدةلان لاأل ذةظة الرةشاةية  ال جا اةة فةد إقمةيؼ معةيؽ، سةيغير مةؽ تؾلاةر 
سةةةلا ه  مجس ةةةؼ؛ فسيةةةم هةةة د األ ذةةةظة سةةة جعم مةةةؽ ارقمةةةيؼ مرلةةة ا  لجةةة ي األيةةةدي 

ب اميه تغيرا  فد تؾلار الدلان )لظفد ب.، )د.ك(، صفحة العاممة إليه، مسا ي رت
( تؾضةح ثن الدةلان فةد مشظ ةة الد اسةة ي ؾلاةؾن  غرافيةا 6(.  يا اك الجد ل )9

% مةةةةؽ مدةةةةامة مشظ ةةةةة 98.8ال ةةةةد تذةةةةغم امةةةةى محم ةةةةيؽ، محمةةةةة قرةةةةر ثمسةةةةد، 
الد اسةةة، مس ةةد  مةةؽ الذةةسال  شةةؾي محمةةة  ةةاطئ الشخيةةم، محاميةةة لدةةامم البحةةر 

 تعةةةد السشظ ةةةة مةةةؽ السشةةةاطا الرةةةشاةية  ال جا اةةةة ال امةةةة فةةةد البمديةةةة؛ الس ؾسةةةا، 
 ل رل  ميشام قرر ثمسد ال جا ي ال ي ثصةبح  ة ما مةؽ السشظ ةة الحةر  بالسشظ ةة،

 تؾ ةةد   ةةا اةةد  مرةةا ر ثهس ةةا مجسةةر  البحةةري،كسةةا يؾ ةةد بالسشظ ةةة ميشةةام لمرةةيد 
األفرا ةةةد، ل صةةةشااة الحديةةةد  الرةةةمب، الةةة ي يعةةةد مةةةؽ ثكبةةةر السرةةةا ر فةةةد الذةةةسا

الشدةةةيؼ لمرةةةشاااك الغ احيةةةة، الةةة ي تغظةةةد مش جاتةةةه لامةةةم ال ةةةراي الميبةةةد   مرةةةشر
تبةيؽ مؾاقةر  (، ال ةد6) غةر الخراظةة ا  عض الد ل السجةا    لميبيةا لد لةة تةؾ س 

الشذةةاط االق رةةادي  ةةجر سةةلان البمةةدياك السجةةا    لسرةةراتة  االسشذةة.ك. هةة هةة د 
د ال ظةةةؾ  العةةةددي لدةةةلا  ا امةةةى الشحةةةؾ امةةةى اال   ةةةال لمعسةةةم   ةةةا، مسةةةا ثسةةة ؼ فةةة

( 8008) 2006( ف د  مةم اةدد سةلان محمةة قرةر ثمسةد سةشة 6السبيؽ بالجد ل)
 دسة،  تعد السحمة مشظ ة صشاةية ميث ثخ  ه ا العدد فد ال  ايد إلى ثن  صم 

، ترةةةةةااد الةةةةةرقؼ فةةةةةد ال اةةةةةاد  إلةةةةةى ثن سةةةةةةجم 2012، ة دةةةةةسة سةةةةةش 9832إلةةةةةى 
دد الدلان فد محمةة قرةر ثمسةد ترةاادد ،   اصم ا2016 دسة سشة 10957

 .2019 دسة سشة  11927إلى ثن  صم إلى 
ال ةةد ت ةةر إلةةى الذةةسال مةةؽ محمةةة قرةةر ثمسةةد محاميةةة  محمةةة  ةةاطئ الشخيةةم،ثمةةا 

 ( تبيؽ مجؼ الدلان  السدامة ال د 6لمدامم الذسالد لسشظ ة الد اسة، خراظة )
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 ثهؼ السشذ.ك االق رادية بالفرع البمدي قرر ثمسد (6خريطة )

 Arc Gis 10.7السرد : الباميان باس خدام 
 مجةةؼ  2كةةؼ 8ي يذةةؾن امي ةةا،  مش ةةا ي بةةيؽ ثن صةةغر مدةةام  ا ال ةةد ال ت جةةا ل 

،  عم ةةا ثكيةةر ليافةةة سةةلا ية مةةؽ محمةةة 2019 دةةسة سةةشة  8717سةةلا  ا البةةالم 
،  اش ذةةر سةةلان 2019سةةشة  2ؼ دةةسة/ك1089قرةةر ثمسةةد، ميةةث  مغةةن لياف  ةةا 

السحمة فةد السشةاطا السحاميةة لذةاطئ البحةر، الة ي تشذةر امةى الظراةا السحاميةة 
لةةةةه  السعةةةةر ف بظراةةةةا الذةةةةا العديةةةةد مةةةةؽ السظةةةةااؼ الس خررةةةةة فةةةةد الؾ بةةةةاك 
الدةةةةسلية ل مبيةةةةة ما ةةةةة السرةةةةظافيؽ مةةةةؽ الؾ بةةةةاك الدةةةةراعة  السيةةةةاد  السذةةةةر  اك 

 الغالاة  العراحر.
 :انندبة تركز الدك

 سةةا   سةةةا تؾلاةةةر الدةةةكان فةةةد مشظ ةةةة مةةةا، هةةةم هةةةؾ تدة خدم هة د الشدةبة لسعرفةةةة
ةى م غيةةةراؽ هسةةةا امةةبحدةةب معادلةةة تع سةةد  ػال رلةة ؟  ملةة  يسيةةم إلةةى ث ؟م ذةة ن
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، 2010)الجبةةةؾ ي،   مدةةةام  ا امةةةى الشحةةةؾ ال ةةةالد: إدا اةةةة ةدد الدةةةةكان  مةةةةد اةةة
   (8صفحة 

 (ص –)ق  م 1/2
 مدامة ارقميؼ. إ سالدق = الشدب الس ؾاة لسدامة مشظ ة ما إلى  
 ص = الشدب الس ؾاة لدلان السشظ ة إلى إ سالد سلان ارقميؼ 

ار ةا اك  م = مجسؾع الفر  السؾ ب  يؽ الشدب بعز ا لبعض د ن الشغر إلى
  الدالبة.

ع إمرةةاحيا  رةةه مجسةةؾ  ال رلةة  تدةةا ي  مةةؽ خةة ل السعادلةةة  دةة خمص ثن  دةةبة
 فةةةد لةةةم ، الشدةةةبة الس ؾاةةةة لمدةةلان ، ةةيؽ الشدةةةبة الس ؾاةةةة لمسدةةامة الفةةر  السؾ ةةةب

 ، لمسةةا لبةةرك هةة د الشدةةبة دل ملةةػ امةةى  ةةد  ال رلةة  .ارقمةةيؼمشظ ةةة مةةؽ مشةةاطا 
إما لا ةةن  –ميةةالد –ال ذةة ن فةةد ال ؾلاةةر،  ال ؾلاةةر يلةةؾن مشةة غؼ   صةةغرها يعشةةى

 .را   دبة ال رل  تدا ي صف
بيةا هةة د السعادلةةة امةى سةةلان محم ةةد الفةرع البمةةدي قرةةر ( يبةةيؽ تظ7 الجةد ل ) 

   دف إيجاد  دبة ال رل  بالسشظ ة.  دثمس
مؽ خ ل   اح  تظبيا معادلة ال رل  امى سلان الفرع البدي قرر ثمسد الةؾا د  

 % مسا يدل السيم  حؾ ال رل .41( تبيؽ ثن  دبة ال رل   مغن 7بالجد ل )
 2019 دبة ال رل  لمدلان فد الفرع البمدي قرر ثمسد لدشة  (7)جدول 

 إلةةى:  يا ةةاك مل ةةب الدةةجم السةةد د إصةةدا  الفةةرع البمةةدي قرةةر ثمسةةد،اسةة شادا  لبةةامييؽ السرةةد  إاةةداد ا
 .م(22/6/2020) يا اك " ير مشذؾ  "، لاا     ا اخ 

 السحمة
السدامة 

 2كؼ

الشدبة الس ؾاة مؽ 
السدامة الكمية 

 )ق(

ادد 
 الدلان
 ) دسة(

الشدبة الس ؾاة مؽ 
مجسؾع الدلان 

 )ص(

الفر  
 السؾ ب

 ص( –)ق 
 41 57.8 11927 98.8 715 قرر ثمسد
 اطئ 
 الشخيم

8 1.2 8717 42.2 41 
 82 100 20644 100 723 السجسؾع

 %41  دبة ال رل 
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  نتايج الدراسة
 تؾصمن الد اسة إلى مجسؾاة مؽ الش اح  مؽ  يش ا: 

ثن لم اةاد  الظبي يةةة   يةر الظبي يةةة ثرةةرا   اضةحا  فةةد لاةةاد  اةدد الدةةلان فةةد   (1
 الفرع البمدي قرر ثمسد.

مةةؽ ثهةةؼ ثسةةباي ال اةةاد   يةةر الظبي يةةة لمدةةلان تشفيةة  السذةةر ااك ار ساحيةةة،  (2
كسذر ع ميشام قرر ثمسد،  مذر ع مجسر الحديد  الرمب،  ع ؾ  العديد مؽ 

 لرشااة األلبان  مش جات ا. الرشاااك فد مشظ ة الد اسة
 ثن معدالك  سؾ الدلان فد الفرع البمدي قرر ثمسد ت خ  اتجاها ترااديا. (3
  يجةة ألمةدار  ؛2016-2011سجم ثامى مد ؾف فد ادد الؾفيةاك سةش د  (4

،  اسمية البشيان السرصؾص ضد الد ااش فد مديشةة 2011سشة فبراير 17رؾ   
 .2016سرك سشة 

 سةةالد الدةةلان إ%مةةؽ 51.1لؾ   فةةد مشظ ةةة الد اسةةة إلةةى  صةةمن  دةةبة الةة  (5
 .2019سشة 

سةجم م،   2019ث يةى فةد سةشة  100ملؾ  م ا ةم  104 دبة الجشس   مغن (6
ملةةةؾ  م ا ةةةم 103ميةةةث  مغةةةن  2016ثد ةةةى ا خفةةةا  فةةةد  دةةةبة الجةةةشس سةةةشة 

 ث يى. 100
 .تعد محمة  اطئ الشخيم ثكبر ليافة سلا ية مؽ محمة قرر ثمسد  (7
لبر ادد الدلان فد محمة قرر  لبر مدامات ا إال ث  ا ثقم ليافة مةؽ   ؼ  (8

محمةةةةة  ةةةةاطئ الشخيةةةةم؛ لؾ ةةةةؾد الدةةةةبخاك السش ذةةةةر  فةةةةد ث مةةةةب ث ةةةة ام السحمةةةةة، 
  ا  رر الج م السعسؾ  في ا امى  سال ا.

 مةةؽ  ،ي سيةة  ال ؾلاةةر الجغرافةةد لمدةةلان فةةد مشظ ةةة الد اسةةة بةةالشسا الس جسةةر (9
خةة ل اسةة خرا   دةةبة ترلةة  الدةةلان فةةد الفةةرع البمةةدي قرةةر ثمسةةد  جةةدها  ةةديد  

 %.41ال رل  ميث  صمن الشدبة إلى 
 
 



 
 
 

و أحالم عٌسى األطٌرش مصطفى منصور جهان   
 

(0202( العدد الثانً )دٌسمبر 33المجلد )  
569 

 التهصياا 
تؾصةةد الد اسةةة بزةةر    االه سةةام بالد اسةةاك الدةةلا ية لسةةا ل ةةا مةةؽ ثرةةر فةةد  -

تؾضيح صؾ    سؾ الدلان   سةا ا  ذةا هؼ داخةم مشةاط  ؼ، مسةا يدة م امةى 
الخظةةا ال لمةةة ل شفيةة  السذةةا ار االق رةةادية  اال  ساةيةةة  دداالسخظظةةيؽ إاةة

  الخدمية ال د تمبد ما ات ؼ األساسية فد  قعة  غرافية محدد .
كسا تؾصد الد اسة بزر    اه سام ملاتب الدج ك السد ية   ؾريا البيا اك  -

بذةةةةلم صةةةةحيح، ل عظةةةةى الد اسةةةةاك ال ةةةةد تبشةةةةى امي ةةةةا   ةةةةاح  سةةةةميسة يسلةةةةؽ 
  ا.    االا ساد امي

تؾصةةد الد اسةةة بزةةر    االسةة سرا  فةةد إصةةدا  ال عةةداداك الدةةلا ية لسةةا ل ةةا  -
مؽ ثهسية فد د اسة الدلان  ال خظيا، ف د لا ن قبم تؾقف ا مش غسة بسعدل 

  عةدها  1964 تعةداد 1954سشؾاك لسةا هةؾ الحةال فةد تعةداد 10تعداد لم 
 11  عةد  1973  در سشؾاك    يجة لفر  ال جشيد ار بةا ي صةد  تعةداد 

رةةؼ تؾقفةةن  2006 تعةداد  1995رةؼ تعةةداد  1984سةشة صةةد  ال عةداد الرابةةر 
ال عداداك بعد ه د الدشة   يجة لسا مرك به الب د مؽ ثمدار  مذاكم ثمشيةة 

صةةد  إمرةةام سةةلا د اةةام إال ث ةةه ال يرقةةى إلةةى  2012 مةةر ي،  فةةد سةةشة 
 مد ؾف ال عداداك الدلا ية.
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Abstract 
This study aims to identify the effect of the natural and unnatural 
population growth factors in the municipal branch of Qasr Ahmed. 
Also, the article studies the geographical distribution of the population 
in Qasr Ahmad from 2006 to 2019. The historical and descriptive 
approaches were utilized to achieve the research goals. 
The research found that the natural and unnatural growth have an 
obvious impact on population growth in the municipal branch of Qasr 
Ahmad. The reasons behind the unnatural population growth are the 
implementation of the development projects such as Qasr Ahmad Port, 
Iron and Steel Complex, and the dairy industry and its products. In 
addition, the findings indicate that the population growth rate increased 
in the municipal branch of Qasr Ahmad. Moreover, the research 
concluded that the number of deaths trended upward between 2011 
and 2016 due to the 2011 revolution and Al-Bunyan Al-Marsous 
Operation against ISIS in Sirt in 2016. 
Keywords: Population growth and distribution, municipal branch of 
Qasr Ahmed, Population maps. 

 
 


