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 يف بلدية مصراتةاحلسابية التمثيل اخلرائطي للكثافة السكانية 
 ابستخدام نظم ادلعلومات اجلغرافية

 )*(أحالم دمحم بشري    د. مصطفى منصور جهان                                   
  ادلقدمة:

تعد اخلريطة أداة اجلغرايف ووسيلتو اليت ينطلق منها  يف حتليالتو، إذ تساعده يف ربط ادلعلومات ادلكانية  
عن ادلكان ابدلكان نفسو وفهم الظاىرة أببعادىا ادلكانية والزمانية وخصائصها الكمية والنوعية، وتعترب 

، الفسيولوجية ، احلسابيةالسكانية )خرائط التوزيعات اخلاصة ابلسكان وادلتمثلة يف خرائط الكثافة 
الزراعية ، االقتصادية  وخرائط تركز السكان ...اخل (، من اخلرائط الكمية اليت تعتمد يف رمسها على 
البياانت اإلحصائية، وقد ساعدت نظم ادلعلومات اجلغرافية يف ربط البياانت اإلحصائية ابدلكان والزمان 

التقليدية بدقة وسرعة عالية وسهولة يف اإلصلاز، ومن ىنا جاء ادلربر وإنتاج اخلرائط الكمية وفق أسسها 
يف اختيار موضوع ىذه الدراسة كموضوع يتناول دراسة كثافة السكان يف بلدية مصراتة يف إطار جغرايف 

 ( .Arc GIS 10.3ابستخدام طرق  التمثيل اليت يتيحها برانمج )
 قسمت الدراسة إىل ثالثة مباحث ىي:

 ألول: اشتمل على )اإلطار النظري( للدراسة. ادلبحث ا
ادلبحث الثاين: دتحور حول خطوات إنتاج خرائط الكثافة السكانية ابستخدام تقنية نظم ادلعلومات 

 ادلبحث الثالث: تناول التباين ادلكاين ألمناط الكثافة السكان خالل الفرتة احملددة للدراسة. –اجلغرافية. 
 النظــريادلبحث األول: اإلطـــار 

 يتناول ىذا ادلبحث العناصر التالية:
 مشكلة الدراسة: تتمحور مشكلة الدراسة يف اإلجابة على التساؤالت اآلتية:-أوال
 ( على دتثيل الكثافات السكانية على اخلرائط؟(Arc Gis10.3ما مدى قدرة برانمج  .1
 ما الطريقة ادلناسبة لتمثيل الكثافة السكانية على اخلرائط؟ .2
 اختالف الكثافة السكانية بني الفروع البلدية مكانيا وزمنيا؟ما مدى  .3

                                                 
 طالبة دراسات عليا يف قسم اجلغرافيا أبكادديية الدراسات العليا / مصراتة .  )*(
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فرضياهتا: تستند الدراسة على عّدة فرضيات، ميكن من خالذلا إجياد حلول مبدئية دلشكلة -اثنيا
 الدراسة وتتمثل هذه الفرضيات يف اآليت:

 ة.( من الربامج األساسية إلنتاج خرائط الكثافة السكاني(Arc Gis10.3يعد برانمج  .1
 تعترب طريقة التوزيع الكمي ابلتدرج اللوين من أنسب األساليب لرسم خرائط الكثافة السكانية. .2
 ختتلف الكثافة السكانية يف منطقة الدراسة بني فرع بلدي وآخر ومن فرتة زمنية إىل أخرى.   .3

 أهدافها: تتمثل أهداف الدراسة يف اآليت:-اثلثا
 Arcخرائط الكثافة السكانية يف برانمج  التعرف على بعض اإلمكاانت اخلاصة برسم .1

Gis10.3). ) 
 (.Arc Gis10.3بيان أفضل الطرق لتمثيل الكثافة السكانية على اخلريطة ابستخدام برانمج ) .2
 التعرف على أمناط الكثافة السكانية يف بلدية مصراتة خالل الفرتة الزمنية احملددة للدراسة. .3

 النقاط اآلتية: أمهيتها: تربز أمهية الدراسة يف-رابعا
التعريف ابخلطوات الواجب اتباعها إلنتاج خرائط الكثافة السكانية ابستخدام نظم ادلعلومات  .1

 اجلغرافية. 
 بيان أمناط الكثافات السكانية يف ادلنطقة ومدى تباينها خالل فرتة الدراسة.  .2

 حو التايل:رلاالهتا: حددت رلاالت الدراسة ابجملالني ادلكاين والزماين على الن-خامسا
اجملال ادلكاين: ىو ذلك احليز ادلكاين الذي ديثل مساحة ادلكان ادلستهدفة ابلدراسة )بلدية  .1

مشاالً ° ( 32 /30و   °31 /40مصراتة( الواقعة مشال غرب ليبيا حتدد فلكياً بني دائريت عرض )
شرقًا ، جغرافيًا حيدىا البحر ادلتوسط  من الشمال °( 15 /20و°14 /40وبني خطي طول )

زلينت ، فتحدىا  من الغرب أما  وبين وليد من اجلنوب الغريب  واتورغاء من اجلنوب، ،والشرق
  ( توضح ادلوقع اجلغرايف والتقسيم اإلداري  لبلدية مصراتة.1اخلريطة )

؛ ويرجع سبب اختيار ىذه الفرتات 2016إىل  1984اجملال الزمين: دتثل يف الفرتة الزمنية من  .2
 الزمنية لتوفر بياانت التعدادات السكانية واإلحصاءات ادلتعلقة مبوضوع الدراسة.
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 مناهجها: اتبعت الدراسة ادلناهج التالية:-سادسا
ادلنهج الكمي: استخدم يف حتليل البياانت اجلدولية ادلتعلقة مبوضوع الدراسة وتوقيعها على  .1

 اخلرائط.
ادلنهج الوصفي: استخدم يف وصف كثافة السكان، وعالقة السكان ابدلساحة يف كل فروع بلدي  .2

 بشكل عام.
ادلنهج اخلرائطي: استخدم يف إنتاج أنسب اخلرائط لتوزيع أمناط الكثافة السكانية يف كل فرع  .3

 بلدي، وإيضاح مناطق الرتكز والتخلخل السكاين على اخلريطة.

 دلنطقة الدراسة )*(اجلغرايف والتقسيم اإلداري( ادلوقع 1خريطة )

 
 Arc Mapادلصدر: الباحثان ابستخدام تطبيق 

                                                 
( لســـنة 15اعتمـــد الباحثـــان يف كـــل خـــرائط الدراســـة علـــى التقســـيم اإلداري لبلديـــة مصـــراتة ادلعتمـــد بقـــرار اجمللـــ  البلـــدي رقـــم ) )*(

رأس الطوبـة، ذات الرمـال، مصـراتة ادلركـز(  –واحتساب بياانت الفروع البلدية الواقعة يف نطاق ادلدينة وىي )شهداء الرميلة  2017
فـرع ادلدينـة وذلـك لتـوفر البيـاانت اإلحصـائية ذلـا رلتمعـة ضـمن ىـذا التقسـيم يف التعـدادات السـكانية  ضمن زللة عمرانية واحـدة ىـي

 موضوع الدراسة مستثنني فرعي ابوقرين  والوشكة .
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أدواهتا: أي الوسائل اليت استخدمت يف مجع بياانت الدراسة وعرضها، ومتثلت أدوات -سابعا
 الدراسة يف:

اجلهات ذات اجلانب ادلكتيب: مت مجع البياانت من التعدادات السكانية واإلحصاءات الصادرة عن  .1
 العالقة كما اعتمدت الدراسة على العديد من الدراسات اليت تناولت موضوع الدراسة.

 الربامج: اعتمدت الدراسة على استخدام رلموعة من الربامج دتثلت يف اآليت: .2
  .3Arc GIS 10 برانمج -أ 
 ((Excel 2013كسل برانمج اإل  -ب 
 برانمج الرسام. -ج 
 اإلحداثيات..للتحويل بني أنظمة DMSبرانمج  -د 
 وسائل عرض البياانت: مت عرض البياانت اخلاصة ابلدراسة من خالل:          .3
 العرض اجلدويل. - أ
 التمثيل اخلرائطي  - ب

 اثمنا: مصطلحات الدراسة:
خيتلف مدلول ادلصطلح ابختالف نوعية الدراسة، وتعمل ادلصطلحات على شرح ادلعاين ادلرتبطة هبا من 

 رلموعة من ادلصطلحات اليت ختص ىذه الدراسة وىي: خالل ادلفهوم، وقد مت أدراج
خرائط التوزيعات الكمية: "ىي أحد أساليب ترمجة ادلادة اإلحصائية ادلتاحة إىل مادة خرائطية  .1

 .(1)تصنع منها أنواع سلتلفة من اخلرائط لتسهل فهم احلقائق ادلتوارية وراء أرقام اإلحصاء"
كان إىل مساحة األرض اليت يعيشون عليها، وسبب الكثافة العامة: تعرب عن نسبة عدد الس .2

التوسع يف استعمال ىذا ادلعيار وانتشاره رغم قلة دقتو يرجع إىل توفر اإلحصائيات الالزمة لو، اليت 
 .(2) قد ال تتوفر بنف  القدر لألمناط األخرى من الكثافة السكانية

معلمًا جغرافياً، وديثل كل  جدول السمات: "ملف جدويل حيتوي صفوفًا وأعمدة. ديثل كل صف .3
 .(1) عمود صفة من صفات ادلعلم، حبيث ديثل العمود الواحد الصفة ذاهتا يف كل صف"

                                                 
 .147، ص1993فايز دمحم العيسوى، خرائط التوزيعات البشرية أس  وتطبيقات، اإلسكندرية، دار ادلعرفة اجلامعية،  (1)
 .278-277، ص ص2003 الكيخيا، جغرافية السكان أساسها ووسائلها، بنغازي، منشورات جامعة قاريون ، منصور دمحم (2)
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ىو عملية ربط اإلحداثيات يف اخلريطة ابإلحداثيات ادلعلومة يف العامل احلقيقي  اإلرجاع اجلغرايف: .4
(2). 
طح األرض، وتسمح نقاط نقاط التحكم اجلغرافية: تساعد يف تغطية مواقع معلومة على س .5

، وتستخدم ىذه UTMالتحكم اجلغرافية بتسجيل معامل التغطية يف نظام إحداثيات شائع مثل 
، وىف حتويل إحداثيات التغطية إىل الرقمنة ذلاالنقاط يف تسجيل صفحة اخلريطة عندما تبدأ عملية 

 .UTM (3)وحدات مرتية كما يف نظام 
 .(4)حتويل البياانت من الشكل األصلي ادلناظر إىل اذليئة الرقمية"الرتقيم: "الرتقيم عبارة عن  .6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                         
، 2007، عمـــان، األردن، دار اليـــازوري العلميـــة للنشـــر والتوزيـــع، GISصليـــب عبـــد الـــر،ن الزيـــدي، نظـــم ادلعلومـــات اجلغرافيـــة  (1)
 .280ص
 .290ادلرجع نفسو، ص (2)
 .299الزيدي، ادلرجع السابق ص صليب عبد الر،ن (3)
اإلســكندرية، دار ادلعرفــة اجلامعيــة مبــادو وأســ  نظريــة،  1اجلغرافيــة، ج فتحــي عبــد العزيــز أبــو راضــي، تقنيــة نظــم ادلعلومــات   (4)

 227، ص2006للطبع والنشر والتوزيع، 
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 ادلبحث الثانــــي
 GISخطوات إنتاج خرائط الكثافة السكانية ابستخدام 

ىناك رلموعة من اخلطوات جيب اتباعها إلنتاج خرائط الكثافة السكانية ابستخدام تقنية نظم 
 تتمثل تلك اخلطوات يف اآليت: GISادلعلومات اجلغرافية 

توفري خريطة أساس دلنطقة الدراسة موضح عليها أربع نقاط لإلحداثيات على األقل،  اخلطـوة األولـى:
كخريطة   500000:1واعتمدت ىذه الدراسة خريطة التقسيم اإلداري لبلدية مصراتة مبقياس رسم 

 .Rasterأساس بعد حتويلها إىل صورة 
 Arcتعريف حيز العرض بوحدات مرتية لكي يسهل إسقاط اخلريطة يف تطبيق  اخلطــوة الثانيـة:

map) وذلك  ابلنقر نقرتني على طبقات )Layers   ادلوجودة يف اعلى  انفذةTable Of 
Contents   فتظهر قائمة أوامر ننقر فيها على األمرPropeties  فتظهر  انفدة حوار خصائص
 خنتار منها نظام اإلحداثيات ادلوجود يف اخليارات Data Frame Properties اطار البياانت

Coordinate System  ومنو خنتار نظام اإلحداثيات ادلسقطةProjected 
Coordinate Systems  اخلاص جبميع ادلساقط العادلية، ومن خيارات ادلساقط العادلية خنتار

UTM خدم يف رسم اخلرائط ،مث خنتار اليت ىي اختصار دلسقط مركيتور ادلستعرض وىو ادلسقط ادلست
الذي يقصد بو النظام العادلي اخلاص بقياسات األرض، ومت خنتار WGS84 النظام اجليوديسي العادلي

ويستلزم ادلسقط معرفة النطاق   Northern  Hemisphere رللد مناطق مشال خط االستواء
Zone وىو النطاق الدراسةالذي تقع فيو منطقة  WGS_1984_UTM_Zone_33N    

وهبذه اخلطوات يتم تعريف حيز العرض ابدلرت شلا يساعد الربانمج يف أخد قياسات اخلريطة بقياسات  
 ( يوضح خطوات تعريف حيز العرض. 1مرتية الشكل)

خلريطة األساس اليت مت   Geo referencingالقيام بعملية اإلرجاع اجلغرايف اخلطوة الثالثة: 
، ويقصد  Arc GIS 10.3فة السكانية للمنطقة ابستخدام برانمج اعتمادىا إلنتاج خرائط الكثا

هبذه العملية ربط اخلريطة إبحداثياهتا اجلغرافية احلقيقية )أقواس الطول ودوائر العرض( شلا يساعد 
الربانمج يف التعرف عن إحداثياهتا وربطها مبوقعها ادلكاين، فيسهل التعامل معها بشكل علمي صحيح، 

( ادلوجود يف شريط األدوات القياسي ،  Add Dataنقوم ابستدعائها من األمر) إلرجاع اخلريطة
للحصول على نتائج دقيقة جيب أال يقل عدد نقاط التحكم اجلغرافية عن أربعة نقاط من األطراف أو و 
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ادلوجودة على اخلريطة إىل النظام .، ونقوم بتحويل اإلحداثيات من النظام الستيين من وسط اخلريطة
( وبعد حتويل النقاط إىل النظام ادلئوي يتم 2، كما يف الشكل))*(  (DMS)ادلئوي ابستخدام برانمج

  Control  عن طريق األداة    Arc mapإدخاذلا مباشرة يف برانمج 
 ((Arc map( تعريف حيز العرض ابدلرت يف برانمج 1شكل)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Arc Mapادلصدر: الباحثان ابستخدام تطبيق 
 ((DMS( حتويل اإلحداثيات الستينية إىل النظام ادلئوي ابستخدام برانمج 2شكل)

                                                 
 ادلئوية أو العك ، تتكون شاشتو ( يستخدم يف حتويل اإلحداثيات من الدرجات الستينية إىل2)*( شكل )(DMS)برانمج )*(

(  إىل دوائر العرض ، يتم إدخال النقاط اليت مت حتديدىا لإلرجاع يف Y( ( خلطوط الطول ويرمز )X( يرمزY( ـXمن نقطيت 
فتظهر لنا  Convertبرانمج حتويل اإلحداثيات ابلدرجات والدقائق والثواين وحتويلها إىل درجات مئوية ابلضغط على األمر

ادلكونة السم الربانمج فيقصد هبا  DMS. أما  احلروف Decimal Degreesاإلحداثيات ابلنظام ادلئوي حتث العنوان 
 ( ثواين.S( دقائق )M( درجات )Dاآليت: )
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  Arc Mapادلصدر: الباحثان ابستخدام تطبيق                              

Points Add ومنها خنتارInput x and y  ،إلدخال خط الطول ودائرة العرض لكل نقطة
التحكم األخرى على اخلريطة، وبعد االنتهاء من إدخال  ويتم تطبيق ىذه اخلطوات يف إضافة نقاط

نقاط التحكم األربعة ابلشكل الصحيح تظهر لنا اخلريطة ادلرجعة ويظهر عليها اربع نقاط ابللون األ،ر 
(. نستطيع التأكد من رصد إحداثيات النقاط 3ويكون على ىذه النقاط عالمة )+( كما يف الشكل )

 view linkوفتح جدول عرض الروابط  Georeferencing األربعة من شريط اإلرجاع:
table  ونقوم حبفظ اخلريطة بعد عملية اإلرجاع من شريط اإلرجاعGeoreferencing  من أمر

Rectify  واختيار مكان احلفظ والنوع ادلراد احلفظ بو لكي يسهل الوصول إليها عند الرتقيم كما يف
 (. 4الشكل)
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 اإلرجاع على اخلريطة( نقاط 3شكل)

 
 Arc Mapادلصدر: الباحثان ابستخدام تطبيق                                

 ( حفظ اخلريطة بعد عملية اإلرجاع4شكل)

 
  Arc Mapادلصدر: الباحثان ابستخدام تطبيق                               
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  :Personal Geodatabase: إنشاء قاعدة بياانت نوع اخلطوة الرابعة
، Arc GIS 10.3( أحد تطبيقات برانمج Arc catalogيتم إنشاء ىذه القاعدة داخل تطبيق )

( وبداخل طاقم البياانت نقوم feature Datasetإنشاء طاقم أو رلموعة البياانت ) ويتم داخلها
( واذلدف (Polygon( ويف دراستنا سيكون نوعها مساحي Feature Classإبنشاء فئة معلم )

من إنشاء ىذه الفئة ترقيم اخلريطة أي نقل التقسيم اإلداري لبلدية مصراتة من خريطة األساس ادلرجعة 
 ( إلنتاج خريطة رقمية.(Layerإىل طبقة 

الرتقيم: وىي عملية حتويل اخلرائط الورقية إىل خرائط رقمية، وللقيام هبذه العملية من  اخلطوة اخلامسة:
 Arcنقوم ابستدعاء خريطة األساس اليت مت إرجاعها سابقًا إىل برانمج   Add Data أيقونة

Map  مث نقوم ابلسحب واإلفالت أو عن طريق ،Data    ابستدعاء طبقةPolygon  اليت
ووضعها يف جدول احملتوايت، بعدىا من شريط التحرير    Arc Catalogمت إعدادىا مسبقا يف

Editor دول نبدأ  عملية الرتقيم،  ويف جAttributes   ،نكتب اسم كل فرع بلدي وبياانتو
نقوم إبزالة خريطة   Remove بعد االنتهاء من رمسو، وعند االنتهاء من ىذه العملية من األمر
 (.5األساس من جدول احملتوايت  لتظهر اخلريطة الرقمية كما يف الشكل)

 ( خريطة منطقة الدراسة بعد الرتقيم5شكل)

 
 Arc Catalogو  Arc Mapادلصدر: الباحثان ابستخدام تطبيقي 
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 إنشاء قاعدة بياانت:اخلطوة السادسة: 
فإن ىذه الطبقة تتكون من رلموعة من  Arc Catalogيف تطبيق  Polygonعند إنشاء طبقة  

 فيو يتم ختزين أي معلومات تتعلق data baseادللفات أحد ىذه ادللفات من نوع قواعد البياانت 
(، ويتم إدخال البياانت اليت Attribute Tableابلطبقة، ىذا ادللف يسمى جدول السمات )

ختص الدراسة إىل ىذا اجلدول لتكوين قاعد البياانت، ويف حالة وجود البياانت السكانية يف برانمج 
 ( نستطيع إدخال ىذه البياانت بطريقتني:Excelآخر كربانمج )

يف تطبيق  Attribute Tableجدول االكسل جبدول  )*((Joinيتم ربط ) الطريقة األوىل: 
Arc Map  وذلك بتحديد حقل )عمود( ديثل قاسم مشرتك بني اجلدولني وىدا القاسم ىو الرقم
( حبيث يكون لكل فرع بلدي نف  الرقم التعريفي اخلاص بو يف جدول االكسل وجدول IDالتعريفي )

 كرر ىذا الرقم مع أي فرع آخر. البياانت الوصفية يف الربانمج حبيث ال يت
ويتطلب حساب كثافة السكان معرفة مساحة كل فرع بلدي وعدد سكانو وىو ما توضحو اخلريطتان 

فإن الربانمج سيقوم حبساب ادلساحة  Feature classنوع (، ونظرا الستخدامنا لطبقة 3)( و2)
ابألمتار ادلربعة تلقائيا وما علينا سوى حتويل ىذه ادلساحة إىل الكيلو مرتات ادلربعة وذلك إبنشاء عمود 

 Calculateوابستخدام ) Float أو نوع Doubleجديد داخل جدول البياانت الوصفية نوع 
Geometry مربعة.كيلو مرتية   بعة إىلمر ( فيتم حتويل ادلساحة من مساحة مرتية 

من أمر  Attribute Tableيف ىذه الطريقة يتم إعداد أعمدة جديدة يف جدول  الثانية:الطريقة 
Add Field  وتسمية كل عمود بنف  االسم ادلوجود يف جدول اكسل، مت نقوم بنسح البياانت من

ذلا يف جدول  صصةاألعمدة ادلخ ولصقها يفاألعمدة ادلوجودة جبدول اكسل كال على حده 
Attribute Table( وعند االنتهاء من ىذه العملية نقوم 1، كما ىو موضح يف اجلدول ،)

 .البياانتوهبذه الطريقة نكون قد نقلنا  ،Editorابحلفظ من شريط )التحرير( 
 
 
 

                                                 
ب ، فعلى سبيل ادلثال جيArc Mapيشرتط للربط أن حيفظ ملف اكسل عند إنشاءه ابمتداد يتفق مع ما يتطلبو برانمج  )*(

 *.( . xlsابمتداد ) 2013حفظ ملف اكسل إصدار 
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 الفروع البلدية لبلدية مصراتة مساحة( 2خريطة )

 
 Arc Map( ابستخدام تطبيق 1ادلصدر: الباحثان استنادا على اجلدول ) 

 
.والطريقتان Arc Map( ادلعد يف برانمج اإلكسل إىل برانمج 1ادلطلوبة بسهولة ويسر، من اجلدول)

 تسهالن تكوين قاعدة بياانت جدولية أبقل جهد ووقت.
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 ( حجم السكان يف منطقة الدراسة3خلريطة )ا

 
 Arc Map( ابستخدام تطبيق 1ادلصدر: الباحثان استنادا على اجلدول )

 
الذي يتميز  Arc Map: وتتم ىذه العملية داخل تطبيق Symbologyالرتميز  اخلطوة السابعة:

ابلقدرة على التعامل إحصائيا مع عمودي عدد السكان و ادلساحة حلساب الكثافة وتوزيعها إىل 
( تصنيفا  متاحة يف الربانمج ، 32حيدد ادلستخدم ما يناسب دراستو من بني ) Classesتصنيفات 

( تصنيفات  لتمثيل أمناط الكثافة السكانية يف منطقة الدراسة 3ويف ىذه  الدراسة مت حتديد عدد )
 Attributeليقوم الربانمج  بتوزيعها  على الفروع البلدية ابالعتماد على البياانت ادلدرجة يف  
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Table ( خيارات5وعلى خيارات التوزيع اليت يتحها الربانمج، وعددىا ))**(  خيتار منها ادلستخدم ما
 كمياتيناسب موضوع دراستو ، من بني تلك اخليارات اخرتان  توزيع  

    Quantities    ابلتدرج اللوينGraduated colors  ،دلناسبتو لتوزيع الكثافة السكانية
( اليت تقدم رلموعة Color Rampواختيار أللوان ادلناسبة من خالل مسطرة ) منحدر( األلوان )

من العروض يف األلوان ادلتدرجة تستخدم للتمييز بني سلتلف التصنيفات وللمستخدم اختيار ما يناسب 
(: يف ىذه اخلطوة ومن األمر (Layout View موضوع دراستو  . اخلطوة الثامنة: إخراج اخلريطة

Insert  يتم إدراج أساسيات اخلريطة من خالل تطبيقArc Map   ،كإدراج )مفتاح اخلريطة
Legend اجتاه الشمال ،North Arrow مقياس رسم خطي ،Scale Bar اخل(، وإضافة... 

ة صورة أو يب دي اف مث لتصبح اخلريطة بعدىا جاىزة لتصديرىا على ىيئ Gridsشبكة اإلحداثيات 
 طباعتها بعد اختيار اإلعدادات ادلناسبة للطباعة.

 
 
 

                                                 
 يتيح الربانمج مخسة تصنيفات ىي:  )**(
 ( وذلا تصنيف واحد.    featureالتصنيف حسب ادلعلم ) (1)
 . وذلا ثالثة تصنيفات:Categoriesالتصنيف حسب الفئة أو الصنف  (2)

ج(   Unique values many Fieldب ( قيم فريدة يف عدة حقول    Unique valueأ( قيمة فريدة حلقل واحد 
 Match to symbol in styleتطابق الرمز يف األسلوب 

 Graduatedب( ختريج الرموز    Graduated Colorsتشمل أ( ختريج األلوان  Quantitiesالكميات: (3)
symbols  ج( الرموز النسبيةProportional symbols    د( كثافة النقطةDot density  

ج( األعمدة    Bar/Columب( األعمدة ادلنفردة    Pieوتشمل: أ( الفطرية )دائرة(  Chartsالرسوم البيانية  (4)
 .Stackedادلرصوصة 

 Quantity by: وذلا تصنيف واحد ىو: الكمية حسب الفئات Multiple Attributesالسمات ادلتعددة  (5)
category 
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 2016إىل  1984(   حجم السكان وكثافاهتم يف بلدية مصراتة يف الفرتة من 1جدول )

الفرع 
 البلدي

 (1)ادلساحة
 2كم

 (5)2016إحصاء (4) 2006تعداد  (3)1995تعداد  (2)1984تعداد 

عدد 
 السكان

 الكثافة
 2ش/كم

عدد 
 السكان

 الكثافة
 2ش/كم

عدد 
 السكان

 الكثافة
 2ش/كم

عدد 
 السكان

 الكثافة
 2ش/كم

 1446 149333 1358 140254 1367 110694 961 99265 103 ادلدينة
 548 33886 362 22356 349 17443 191 11770 62 احملجوب
 154 37298 106 25528 131 24416 113 27240 242 الزروق

 40 17981 37 16544 16 5557 11 4875 452 أمحدقصر 
 122 29950 85 20851 83 15691 50 12211 245 طمينة
 44 36475 34 28344 36 22864 20 16488 826 الغريان
 55 19329 50 17423 69 14598 31 10790 350 الدافنية
 142 324252 119 271300 93 211263 80 182639 2280 اإلمجايل

 
 ادلصدر:

 .Arc Mapحسبت ادلساحة والكثافة ابستخدام تطبيق  .1
 .                  69-68(، ص1، جدول)1984مصلحة اإلحصاء والتعداد، نتائج التعداد العام للسكان )بلدية مصراتة(،  .2
م، 1995اذليئة الوطنية للمعلومات والتوثيق، النتائج النهائية للتعداد العام للسكان )منطقة مصراتة(،  .3

 .95(، ص4-13جدول)
م، جدول 2006لسكان )شعبية مصراتة(، لاذليئة العامة للمعلومات واإلحصاء، النتائج النهائية للتعداد العام  .4

 .20(، ص10-4)
 .10، ص2016بلدية مصراتة، حدود بلدية مصراتة وفروعها واحملالت التابعة ذلا،  .5

 شهداء راس الطوبة، مصراتة ادلركز، ذات الرمال(.)*( ادلدينة تشتمل على أربعة زلالت عمرانية )شهداء الرميلة،  
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 : احملور الثالث
 أمناط الكثافة السكانية يف منطقة الدراسة

أمناطا  2016إىل  1984اختذت الكثافة السكانية يف بلدية مصراتة عرب فرتات الدراسة ادلمتدة من 
ابلنسبة للبلدية بشكل عام أو سلتلفة ابختالف عدد السكان وادلساحة اليت يعيشون عليها، سواء 

( توضحان عاملي 3( و)2(، واخلريطتان )1للفروع التابعة ذلا وىو ما يتضح من بياانت اجلدول)
 حساب الكثافة السكانية ومها ادلساحة وعدد السكان.

( نسمة فيما بني 28624ابلنسبة لكثافة سكان البلدية وكنتيجة للزايدة السكانية اليت بلغت )  
( شخصاً 93إىل ) 1984سنة  2( شخصاً /ك م80ارتفعت الكثافة من ) 1995و 1984تعدادي 
إىل  2006؛ ونتيجة الستمرار الزايدة السكانية يف االرتفاع حيث وصلت سنة 1995سنة  2/ك م
%( استمرت الكثافة السكانية يف االرتفاع إىل أن وصلت 47( نسمة، بنسبة زايدة بلغت )60037)

( 52952وصلت الزايدة السكانية إىل ) 2016، ويف سنة 2006سنة  2( شخصًا /كم119إىل )
 .2( شخصاً /كم142فارتفعت الكثافة إىل )

أما ابلنسبة ألمناط الكثافة يف الفروع البلدية فقد أتثرت ىي األخرى ابلزايدة السكانية ادلضطردة يف كل 
خرائط  أمناطها وىو ما يتضح من خاللفرع وبثبات الرقعة اجلغرافية شلا جعلها متشاهبة إىل حد كبري يف 

 :الكثافة اليت نظهر فيها الكثافة السكانية للفروع البلدية على النحو التايل
 :1984أوالـ أمناط الكثافة السكانية حسب الفروع سنة 

 على النحو التايل: 1984أمناط الكثافة السكانية يف بلدية مصراتة سنة تر ( 4اخلريطة) تظهر
فروع طمينة والدافنية والغريان وقصر  ويشمل 2شخصا / ك م( 49ـ  10نخفضة )مط الكثافة ادل .1

 أ،د.
 . والزروق احملجوب يفرع ويشمل 2( شخصا /كم189ـ  50منط الكثافة ادلتوسطة ) .2
 ويشمل فرع   ادلدينة.   2شخصا / كم (961ـ  190الكثافة ادلرتفعة ) منط .3

 :1995سنة اثنيا: أمناط الكثافة السكانية حسب الفروع 
 على النحو التايل: 1995( أمناط الكثافة السكانية يف بلدية مصراتة سنة 5) اخلريطة تظهر
فروع طمينة والدافنية والغريان وقصر  ويشمل 2شخصا / ك م( 130ـ  16منط الكثافة ادلنخفضة ) .1

  أ،د 
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 .فرعي احملجوب والزروق ويشمل 2شخصا / ك م( 349-131الكثافة ادلتوسطة ) منط .2
 فرع   ادلدينة. ويشمل 2شخصا / ك م (1367-350الكثافة ادلرتفعة ) منط .3

 :2006اثلثا: أمناط الكثافة السكانية حسب الفروع سنة 
 على النحو التايل:2006أمناط الكثافة السكانية يف بلدية مصراتة سنة  فتظهر( 6اخلريطة ) أما
فروع الزروق وقصر أ،د والدافنية  ويشمل 2شخصا / ك م( 104- 34ادلنخفضة )منط الكثافة  .1

 .وطمينة والغريان
 فرعي احملجوب والزروق. ويشمل 2شخصا / ك م (362ـ  105)منط الكثافة ادلتوسطة  .2
 .وترتكز يف الفرع البلدي ادلدينة 2شخصا / ك م( 1358-363) ادلرتفعةمنط الكثافة  .3

 (1984( الكثافة السكانية لبلدية مصراتة سنة)4خريطة)

 
 Arc Map( ابستخدام تطبيق 1ادلصدر: الباحثان استنادا على اجلدول )
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 1995( توزيع الكثافة السكانية لبلدية مصراتة لسنة 5خريطة)

 
 Arc Map( ابستخدام تطبيق 1ادلصدر: الباحثان استنادا على اجلدول )
 

 2006( توزيع الكثافة السكانية لبلدية مصراتة لسنة 6خريطة)

 
 Arc Map( ابستخدام تطبيق 1الباحثان استنادا على اجلدول )ادلصدر: 
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 :2016رابعا: أمناط الكثافة السكانية حسب الفروع البلدية سنة 
إىل ثالثة 1995( ديكننا تقسيم أمناط الكثافة السكانية يف بلدية مصراتة سنة 7من خالل اخلريطة )

 أنواع:
فروع الزروق وقصر أ،د والدافنية  ويشمل 2شخصا / ك م( 154- 40) ادلنخفضةالكثافة  منط .1

 .وطمينة والغريان
   فرع احملجوب. ويشمل 2شخصا / ك م( 549ـ  155منط الكثافة ادلتوسطة ) .2
     فروع ادلدينة. ويشمل 2شخصا / ك م( 1446ـ  550) ادلرتفعةالكثافة  منط .3

 2016( توزيع الكثافة السكانية لبلدية مصراتة لسنة 7خريطة )

 
 Arc Map( ابستخدام تطبيق 1ادلصدر: الباحثان استنادا على اجلدول )
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 النتائج والتوصيات: 
 توصلت الدراسة إىل رلموعة من النتائج والتوصيات على النحو التايل:

 أوال: النتائج: 
 دتلت نتائج الدراسة يف النقاط التالية:

اخلرائط بشكل عام وخرائط الكثافة السكانية تتميز تقنية نظم ادلعلومات اجلغرافية ابلدقة يف إعداد  .1
 بشكل خاص.

للزايدة السكانية ادلضطردة أثر واضح على تباين أمناط الكثافة السكانية على مستوى البلدية  .2
 بشكل عام وعلى مستوى فروعها.

شهدت منطقة الدراسة بكل فروعها البلدية زايدة يف أعداد السكان شلا أسهم يف ارتفاع الكثافة  .3
 انية فيها .السك

احمللة العمرانية ادلدينة بفروعها األربع على تصدرىا لنمط الكثافة ادلرتفعة خالل سلتلف حافظت  .4
 فرتات الدراسة.

 .1984شاركت الزروق فرع احملجوب يف الكثافة ادلتوسطة سنة  .5
فرتات  الفروع البلدية طمينة والغريان الدافنية وقصر أ،د تشاركت يف منط الكثافة ادلنخفضة خالل .6

 .الدراسة األربع
ديكن دلستخدم نظم ادلعلومات اجلغرافية إنتاج خرائط السكان وإجراء أنواع متعددة من ادلقارنة  .7

 والتحليل.
نظم ادلعلومات اجلغرافية إلنتاج خرائط برانمج تعترب طريقة التدرج اللوين من أصلع الطرق ادلتاحة يف  .8

 .الكثافة السكانية حسب وجهة نظر الباحثـَنْي 
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 :الدراسة ابآليت التوصيات: توصياثنيا: 
استخدام برامج  أبقسام اجلغرافيا علىيف الدراسات اجلامعية والعليا  االىتمام بتدريب الطالب .1

GIS .دلا ذلا من أمهية يف حتليل البياانت اجلغرافية ورسم اخلرائط 
دلا يسببو عدم ثباهتا من مشاكل ضرورة توحيد احلدود والتقسيمات والتسميات اإلدارية للبلدايت؛  .2

 للدارسني تتعلق ابلبياانت اإلحصائية.
إنشاء قاعدة بياانت بلدية دلختلف اجلوانب االقتصادية واالجتماعية والسكانية وغريىا؛ دلا ذلذه  .3

 القواعد من أمهية يف اخلطط التنموية.
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