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 6002 - 3791التغريات السكانية مبنطقة جنزور خالل الفرتة 
 

  د. كرمية اهلادي الدوييب                                                                        
 جامعة طرابلس -كلية اآلداب                                                                     

 مقدمة:
تعد دراسة التغَتات السكانية ذات أعلية قصوى، حيث يتم من خالذلا ربديد ما تعاين منو  

يفيد صناع القرار يف رلاالت  لادلنطقة من مشكالت يف ادلاضي واحلاضر، ومن مث تقدًن تصور للمستقب
التخطيط والتنمية، فالنمو السكاين ما ىو إال زلصلة تفاعل عدة عوامل تؤثر يف حجم السكان تتمثل 
يف ثالثة أبعاد رئيسية لو، وىي ادلواليد والوفيات واذلجرة، والفرق بُت ادلواليد والوفيات يعرف ابلزايدة 

تعرف بصايف اذلجرة وال ميكن أن ػلدث أي تغَت يف اإلصبايل  الطبيعية، بينما الفرق بُت جانيب اذلجرة
العام للسكان إال عن طريق صايف ىذين ادلصدرين وابلتايل فاحملصلة النهائية تتوقف على تفوق جانب 

 .(1)ادلواليد والوافدين على الوفيات والنازحُت أو العكس
ة أكثر من اىتمامهم ابلتغَتات ويركز اجلغرافيون اىتمامهم على التغَتات السكانية احمللي 

الدولية، كما يهتمون أيضًا بتفسَت األظلاط ادلركبة لنمو وتناقص السكان، ويبدأ ربليلها أبجراء مقارنة 
بُت إصبايل عدد السكان يف تعدادين متتاليُت الستنتاج معدل ظلو السكان، ويعد حساب معدل النمو 

لواحدة أمرًا ضروراًي للباحث يف جغرافية السكان، وترجع السكاين دلنطقة ما أو حىت ألحياء ادلدينة ا
ىذه األعلية إىل أن الدقة يف حساب معدل النمو تسهم مباشرًة يف دقة التقديرات السكانية، سواء يف 

، وأيخذ ىذا (2)السنوات الفاصلة بُت التعدادات أو يف السنوات الالحقة عليها )التنبؤ ادلستقبلي(
إن مل تطرأ أية أحداث غَت عادية، وإذا كان شبة اختالف فردبا نشأ عن اذلجرة أو  ادلعدل اذباىا اثبتاً 

 احلرب.
أن منطقة جنزور إحدى ضواحي نواة الًتكز الرئيسية )طرابلس( وأصبحت تشهد ظلواً سكانياً  

 وتطوراً سريعاً متأثرة يف ظلوىا دبدينة طرابلس. 
 مشكلة البحث:

                                                           

 .89، ص1975عبداجمليد فراج، األسس اإلحصائية للدراسات السكانية، دار النهضة العربية، القاىرة،  (1)
، ص 1987، دار ادلعرفة اجلامعية، اإلسكندرية، 2افيا البشرية، ط.فتحي دمحم أبوعيانة، مدخل إىل التحليل اإلحصائي يف اجلغر  (2)

 .233 – 232ص 
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 التساؤالت اآلتية:ميكن ربديد مشكلة البحث يف  
إىل أي اذباااااه تسااااَت معاااادالت النمااااو السااااكاين، ىاااال ضلااااو االرتفاااااع أو االطلفااااا  أم أ ااااا   -1

 متذبذبة بُت االثنُت معا ؟
 ىل التوزيع السكاين منسجم مع التوسع ادلساحي ابدلنطقة ؟  -2
 ما طبيعة التوقعات ادلستقبلية للنمو السكاين، ومىت يتضاعف عدد السكان ابدلنطقة ؟  -3

 ىداف البحث:أ
 يهدف ىذه البحث إىل ربقيق اآليت: 
صبع ادلعلومات والبياانت اإلحصائية من مصادرىا، واليت تتوفر عن طريق الدراسة  -1

ادليدانية عن سكان ادلنطقة، وربليلها ووضعها يف شكل دراسة متكاملة ميكن االستفادة منها يف 
 التخطيط لتحسُت اوجو احلياة ادلتعددة للسكان. 

مرحلة النمو احلالية اليت سبر هبا ادلنطقاة، ماع ربليال أىام ادلؤشارات احليوياة، وكاذل   معرفة -2
الوقاااوف علاااى أىااام التغاااَتات ادلرتقباااة للنماااو يف ادلساااتقبل، وىاااذا األمااار لاااو أعلياااة كباااَتة يف رلاااال التخطااايط 

 والتطور احلضري.
معرفااااة  الوقاااوف ابلوصاااف والتحليااال علاااى صاااورة التوزيااااع اجلغااارايف لساااكان ادلنطقاااة، ماااع -3

 العوامل اخلارجية اليت قد يكون ذلا أثر واضح على ظلو أي زللة ما مقارنة ببقية احملالت األخرى ابدلنطقة.
 أعلية البحث:
تكمن أعلية البحث أن منطقة جنزور مل ربظى ابىتمام كامل من حيث الدراسات السكانية،  

 من الدراسات.لذا جاءت دراسة منطقة جنزور لتغطى بعض النقص يف ىذا النوع 
لاااذا فقاااد تناولااات الباحثاااة ىاااذه ادلنطقاااة بشاااكل مساااتقل لياااتم التعااارف مااان خالذلاااا علاااى حجااام الساااكان 
ومكوانتو ليس فقط يف زلاولة معرفة العدد احلايل للسكان وظلوىم يف الفًتات السابقة، بل زلاولة ربليال 

التغاَتات والايت بادورىا ساتعُت علاى التغَتات السكانية ومكوانت النمو يف ادلستقبل، وزلاولة فهام  ىاذه 
فهم احتماالت التزايد والتناقص يف ادلستقبل ومن مت الوصول إىل حجم تقرييب مهم يف سانوات مقبلاة ، 
ولااذل  أعليااة كاالى يف الدولااة والااذين يضااعون خطااط التنميااة ادلتعااددة اجلوانااب وفااق حجاام السااكان ، 

 ا ادلنطقة.والوقوف على أحدى ادلشكالت السكانية اليت تواجهه
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 فرضيات البحث:
جااااء ىاااذا البحاااث دبجموعاااة مااان الفرضااايات اساااتناداً إىل رلموعاااة مااان ادلشاااكالت والقضاااااي  

 وميكن ربديدىا يف اآليت:
 ميثل عنصر الزايدة الطبيعية أحد أىم ضوابط النمو السكاين ابدلنطقة. -1
قتصااااااادية ذبااااااانس واالعتاااااادال يف توزيااااااع الكثافااااااة السااااااكانية نظااااااراً لتحساااااان الظااااااروف اال -2
 واالجتماعية.

 رلاالت البحث:
 تتمثل رلاالت البحث يف اآليت: 

 أواًل: اجملال ادلكاين:
غرب مدينة طرابلس، فهي سبتد على كال جانيب الطرياق السااحلي دبحااذاة  تقع منطقة جنزور        

البحااار ادلتوساااط الاااذى ػلااادىا مااان الشااامال، وتشاااًتك باااذل  يف حااادودىا الشااارقية ماااع طااارابلس بشاااكل 
مباشر، حيث ال تتعدى ادلسافة بينهما كيلومًتين فقط، ومن انحية أخرى فإن مركز مدينة طرابلس يقع 

كاام فقاط ماان مديناة جنازور، ومنطقااة ادلاياة ماان جهاة الغاارب، وػلادىا ماان   18 علاى مساافة تبعااد حاواىل
اجلنوب منطقة السواىن )العزيزية(، وتنحصار الدراساة دبنطقاة جنازور دبحاللاا السات. فهاي تشاغل جازءاً 

 .2كم220من إقليم سهل اجلفارة دبساحة حوايل 
مشاااًل، وخاط طاول   323  454  36ًأما فلكياً تقع منطقة جنزور عند التقااء الادائرة العرضاية  

، وذلذا ادلوقع أعلية خاصاة وثثاَت ابلا  يف بلاورة شخصاية ادلنطقاة، فقاد تركازت (1)شرقاً  453  344   13ً
حركااة النقاال وادلواصاااالت الاايت ساااعلت يف تساااهيل حركااة ادلاارور والتنقااال  شاارقاً وغاارابً شلاااا سااهل التاااوطن 

لهااا مركاازاً مهمااا علااى الساااحل اللياايب ونقطااة دفاعيااة دلدينااة واالسااتقرار هبااا، كمااا أن موقعهااا اجلغاارايف جع
 (.1طرابلس، اخلريطة)

 اثنياً: اجملال الزمٍت:
إىل  1973قد ربددت الفًتة الزمنية اليت تناوذلا البحث ابلدراسة والتحليل الفًتة ادلمتدة من  
 ، وما قد يكون عليو سكان منطقة جنزور يف ادلستقبل.2006

 

                                                           

 . 26، ص1977أمانة التخطيط، مصلحة ادلساحة، األطلس الوطٍت،  (1)
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 ( تبُت ادلوقع اجلغرايف دلنطقة جنزور1خريطة)

 
 .2002ادلصدر:  مصلحة التخطيط العمراين جنزور،             
 

 أواًل: اذباىات النمو السكاين دبنطقة جنزور:  
إن حلجم السكان أعلية كبَتة، إذ أنو يعطي انطباعًا مباشرًا عن وزن ادلدينة يف اإلقليم،     

وحضاري، كما أنو يربط وظائف ادلدينة ارتباطًا كبَتاً، فكلما زاد احلجم كلما وأعليتها كمركز حضري 
 .(1)تعددت الوظائف

لقد مرت منطقة جنزور بتغَتات متباينة، ميكن أن تبُت االذباه العام لنمو السكاين ، فقد   
 1984نسمة عام  69425ليصل إىل  1973نسمة يف عام 30202ارتفع عدد السكان من 

% وىو معدل عال خالل 7.5%، وقد بل  معدل النمو السنوي ضلو  129.8دة بلغت  بنسبة زاي
فًتة إحدى عشر سنة حيث شهدت منطقة الدراسة تطورا عمرانيا وخدميًا يف النصف الثاين من عقد 
السبعينيات سواء إبقامة مشاريع إسكانية حكومية أو منح القرو  وعلى احلساب اخلاص، حيت أمتد 

غلب جهات ادلنطقة، فساعلت ىذه العوامل يف جذب السكان وتركزىم يف ىذه ادلنطقة، العمران يف أ

                                                           

فتحي دمحم أبوعيانة، السكان والعمران احلضري: حبوث تطبيقية يف بعض األقطار العربية، دار ادلعرفة اجلامعية، اإلسكندرية،  (2)
 .292، ص1987
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وكذل  إىل ارتفاع معدالت ادلواليد واخلصوبة العالية واطلفا  معدالت الوفيات وحاالت الزواج ادلرتفعة 
( يالحظ استمرار ارتفاع عدد سكان ادلنطقة خالل 1(، والشكل )1وتدفق اذلجرة، ومن اجلدول )

%، وزاد 3.3نسمة دبعدل ظلو بل    99217نسمة إىل  69425من  1995 - 1984لفًتة ا
، إال 2006نسمة عام  117883إىل  1995نسمة عام  99217عدد السكان يف االرتفاع من 

% واطلفض معدل النمو 18.8أن نسبة الزايدة تدنت بشكل ملحوظ يف الفًتة التعدادية األخَتة إىل 
دبا يرجع ىذا التباطؤ يف النمو إىل اطلفا  معدالت ادلواليد والوفيات، وزايدة %، ور 1.5السنوي إىل 

يف تكاليف الزواج، وابلتايل عزوف الشباب عن الزواج، وتدين مستوى اخلصوبة بسبب دخول ادلرأة يف 
رلال العمل، وانتشار ضوابط النسل، وزايدة نسبة السكان احلضر عن الريف، إذ بلغت نسبة احلضر يف 

 %.93حوايل  2006م عا
-1973وميكن تقسيم مراحل النمو السكاين إىل ثالث مراحل متباينة، فادلرحلة األوىل )     

%،  أما ادلرحلة الثانية 7.5( سبيزت ابلنمو ادلرتفع نسبياً، إذ بل  معدل النمو السنوي ضلو 1984
%، وادلرحلة الثالثة 3.3( بدأت ثخذ طابع االطلفا  التدرغلي، وبل  معدل النمو1984-1995)
 %. 1.5( سبيزت ابلبطء يف النمو واطلفض معدل النمو السنوي إىل 2006 - 1995)
 

 ( تطور حجم السكان ومعدالت النمو السنوي ونسبة الزايدة دبنطقة 1جدول )
 2006- 1973جنزور خالل الفًتة 

 (%)معدل النمو  )%( نسبة الزايدة التعدادات السنوات
1973 30202 - - 
1984 69425 129.8 7.5 
1995 99217 42.9 3.3 
2006 117883 18.8 1.5 

ادلصدر: إعداد الباحثة اعتمادًا على اذليئة الوطنية للمعلومات والتوثيق، النتائج النهائية للتعدادات    
 العام للسكان 
 يف السنوات ادلذكورة .            

 حلساب معدل النمو السنوي، حيث يشَت: (1)ومت استخدام ادلعادلة اآلسية  

                                                           

 .92دمحم فتحي أبوعيانة، مدخل التحليل اإلحصائي يف اجلغرافيا البشرية، مرجع سابق، ص (1)
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P1.السكان يف التعداد األحدث = 
P0.السكان يف التعداد األقدم = 
R.معدل النمو السكاين = 

 = رقم اثبت.  0.434
 
  

 
 2006-1973( تطور عدد سكان منطقة جنزور خالل الفًتة 1شكل )

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (.1ادلصدر: من عمل الباحثة استناداً إىل بياانت اجلدول )         
 
 اثنياً: التوزيع العددي والنسيب للسكان:  
ويعد التوزيع العددي والنسيب على مستوى احملالت من أىم مقاييس التوزيع السكاين   

التوزيع خالل فًتة زمنية وأبسطها، وذل  دلعرفة نصيب كل زللة من صبلة السكان ابدلنطقة مع تتبع ىذا 
 معينة ، لتوضيح تطوره وما فيو من اختالف أو ثبات.
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% على 21.40%، و21.07إن الًتكز السكاين يظهر يف زلليت الشرقية وصياد بنسبة   
، برغم اختالف ظروف احمللتُت، اجلدول 1973التوايل من إصبايل سكان منطقة جنزور حسب تعداد 

حيث األوىل يقع جزء كبَت منها يف ادلدينة من انحية ويف موضع وسط  (، فموضع احمللتُت سلتلف2)
بُت مركز مدينة جنزور من الغرب ومدينة طرابلس من الشرق من انحية أخرى، واحمللة الثانية تقع خارج 
حدود ادلدينة، إال أن الظروف االقتصادية واالجتماعية يف تل  الفًتة متشاهبة حبيث أدت إىل التوزيع 

 زن للسكان احمللتُت.ادلتوا
% من إصبايل سكان 49.79استحوذت زللة الشرقية على نسبة  1984ويف تعداد   

ادلنطقة. فقد شهدت ىذه احمللة تنمية عمرانية سلططة واسعة منذ  اية السبعينيات وبداية الثمانينات 
سمى حبي شهداء عبد أدت إىل تطوير ادلنطقة الشمالية منها )اجلزء الواقع مشال الطريق الساحلي ادل

اجلليل( وكذل  ابلنسبة حلي ادلقريف )الغَتان( الذى مت تعمَته من قبل السكان على احلساب اخلاص 
منذ بداية السبعينات كما منحت الدولة القرو  للمواطنُت أدى ذل  إىل تعمَت احمللة الشرقية، وكل 

 ىذه العوامل ساعلت يف تطور احمللة وزايدة سكا ا.
%، 43.74فكانت نسبة سكان احمللة الشرقية  2006و 1995تعدادي أما يف   

، إال أن زللة الشرقية من أكثر 1995% واطلفضت النسبة عما كانت عليو يف التعداد 22.99
احملالت تركزًا ابلسكان يف منطقة جنزور، يليها زللة الوسط، فالرغم من اطلفا  نسبة عدد السكان 

، إال أ ا اسًتجعت نفس النسبة 1984و 1973ي % يف تعداد13.54% إىل 19.2من 
% حيث شهدت ىذه احمللة حركة بناء سلططة 20.76، وارتفعت إىل 1995% يف تعداد 19.11

 عمرانياً وادلتمثلة  يف قرية اصليلة. 
 

 ( التوزيع العددي و النسيب للسكان يف منطقة جنزور خالل الفًتة2جدول رقم )
  (1973– 2006 ) 

 احمللة
1973 1984 1995 2006 

 % العدد % العدد % العدد % العدد
 43.46 51234 43.74 43393 49.79 34568 21.07 6364 الشرقية
 10.49 12377 9.96 9886 10.38 7206 16.11 4866 السوق
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 15.24 17975 19.11 18964 13.54 9402 19.20 5800 الوسط
 9.30 10968 7.74 7683 8.11 5629 11.63 3513 سيدي عبد اللطيف

 6.36 7494 4.90 4859 5.36 3721 10.59 3197 احلشان
 15.13 17835 14.55 14432 12.82 8899 21.40 6462 صياد
 100 117883 100 99217 100 69425 100 30202 اإلصبايل

للتعدادات ادلصدر: من إعداد الطالبة اعتمادا على اذليئة العامة للمعلومات والتوثيق، النتائج النهائية 
 العام للسكان يف السنوات ادلذكورة .

 منطقة جنزور خالل الفًتةدبحالت ( التوزيع العددي و النسيب للسكان 2رقم ) خريطة
  (1973– 2006 ) 

 
 (.2دول)اجل إىل عداد الباحثة استناداً إادلصدر: من         
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 اثلثاً: مقاييس توزيع السكان:
 الًتكز السكاين: -1
( أن نسبة تركز 3وحبساب نسبة الًتكز وتطبيقها على منطقة جنزور صلد من اجلدول رقم ) 
. ومعٌت ذل  أن توزيع السكان غَت متجانس، حيث  يكون التوزيع 1973% يف تعداد 31.3بلغت 

مثاليًا إذا كانت النسبة تساوى صفر وكلما زادت دل ذل  على شدة تركز السكان على ادلساحة 
 .والعكس صحيح

 1973دبحالت منطقة جنزور لعام ( *)( نسبة الًتكز3جدول رقم )

 احمللة
ادلساحة  
 )ابذلكتار(

النسبة )%( من 
 ادلساحة
 ) س(

 عدد السكان
 )نسمة(

 النسبة )%(
 من السكان
 ) ص(

 ص -س 

 07.7 11.6 6364 03.9 554 سيدي عبد اللطيف
 11.5 16.1 4866 04.6 642 السوق
 17.7 10.6 5800 07.1 1000 احلشان
 01.5 19.2 3513 17.7 2488 الوسط
 11.2 21.4 3197 32.7 4590 صياد
 12.9 21.1 6462 34.0 4785 الشرقية
 62.6 100 30202 100 14059 اإلصبايل

ئية للتعداد العام ادلصدر: من إعداد الباحثة اعتماداً على اذليئة العامة للمعلومات والتوثيق، النتائج  النها
 . وادلساحة من مكتب ادلعلومات، دبصلحة التخطيط العمراين. منطقة جنزور.1973 للسكان لعام 

% يف  41.4إن ظاىرة االنتشار السكاين يف طريقها إىل التجانس بشكل تدرغلي، إذ بلغت  
(، وقد يقًتب التوزيع من ادلثالية إذا استمرت النسب يف االطلفا  ومن 4، اجلدول )2006تعداد 

 ىنا ميكن القول إن ىناك نوعًا من العدالة ادلكانية يف توزيع سكان دبنطقة جنزور، وىذا يؤكد دور
                                                           

 ن:إص( حيث  –مج ) س ½ نسبة الًتكز = ( *)
 س = النسبة ادلئوية دلساحة احمللة إىل صبلة مساحة ادلنطقة.         
 ص = النسبة ادلئوية لعدد سكان احمللة إىل صبلة سكان ادلنطقة.        
  مج = رلموع الفرق ادلوجب بُت ىذه النسب بعضها لبعض، أي رلموع القيم دون النظر إىل اإلشارات         

 السالبة .                
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التنمية ادلكانية اليت أسهمت يف خلق مرافق خدمية سلتلفة، وفرص عمل للمواطنُت وربسُت طرق 
 ادلواصالت جبميع زلالت منطقة جنزور.

 2006( نسبة الًتكز دبحالت منطقة جنزور لعام 4جدول رقم )

 احمللة
ادلساحة  
 )ابذلكتار(

النسبة )%( من 
 ادلساحة
 ) س(

 عدد السكان
 )نسمة(

 )%(النسبة 
 من السكان
 ) ص(

 ص -س 

 -5.4 9.30 10968 03.9 554 سيدي عبد اللطيف
 -5.8 10.4 12377 04.6 642 السوق
 0.8 6.3 7494 07.1 1000 احلشان
 2.4 15.3 17975 17.7 2488 الوسط
 17.5      15.2 17835 32.7 4590 صياد
 9.5- 43.5 51234 34.0 4785 الشرقية
 41.4 100 117883 100 14059 اإلصبايل

ادلصدر: من إعداد الباحثة اعتماداً على اذليئة العامة للمعلومات والتوثيق، النتائج النهائية للتعداد العام 
 للسكان لعام  

 . وادلساحة من مكتب ادلعلومات، دبصلحة التخطيط العمراين. منطقة جنزور.1973         
 
 منحٌت لورنز: -2

( أن 5على توزيع السكان يف منطقة جنزور، يتبُت من اجلدول رقم ) وبتطبيق منحٌت لورنز 
سكان ادلنطقة يتوزعون على صبيع احملالت بشكل غَت متجانس، وىذا ما أكدتو دراسة نسبة الًتكز 

%( من إصبايل سكان ادلنطقة 57.5، ويظهر أن أكثر من نصف السكان )1973السكاين عام 
%( من إصبايل مساحة ادلنطقة؛ وذل  راجع إىل تركز 33.3 )يتوزعون على ثلث ادلساحة أي حوايل

 السكان يف زلالت ادلدينة األربع.
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 ( العالقة بُت توزيع السكان وادلساحة على مستوى زلالت منطقة جنزور 5جدول رقم )
 ابستخدام منحٍت لورنز 1973لعام 

 
 احمللة

 ادلتجمع الصاعد (%)النسبة ادلئوية 
 السكان 

 )س( 
 ادلساحة السكان ادلساحة )ص(

 03.9 11.6 03.9 11.6 سيدي عبد اللطيف
 08.5 27.7 04.6 16.1 السوق
 15.6 38.3 07.1 10.6 احلشان
 33.3 57.5 17.7 19.2 الوسط
 65.9 78.9 32.7 21.4 صياد
 100 100 34.0 21.1 الشرقية
 - - 100 100 اإلصبايل

 (.3ادلصدر: من إعداد الباحثة اعتماداً على بياانت اجلدول رقم )   
إن التوزيع بُت احملالت مييل إىل االعتدال ويقًتب من خط التوزيع ادلثايل، حيث إن نصف سكان  

%( من إصبايل ادلساحة 65.9%( من إصبايل سكان ادلنطقة يتوزعون على مساحة )56.5ادلنطقة )
%( من صبلة السكان يتوزعون على أكثر من ثلث ادلساحة 41.3، وحوايل )الكلية دلنطقة الدراسة

(، وىذا يؤكد على أن سكان منطقة جنزور مييلون 6%( من صبلة ادلساحة الكلية، اجلدول )33.3)
ضلو االنتشار وليس الًتكز وىذا راجع كما أسلفنا الذكر إىل التنمية ادلكانية اليت حظيت هبا زلالت 

كادلدارس، وادلستشفيات، واخلدمات اإلدارية   ةحيث مت توفَت معظم اخلدمات األساسيمنطقة الدراسة 
 جبميع زلالت ادلنطقة.
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 ( العالقة بُت توزيع السكان وادلساحة على مستوى زلالت منطقة جنزور 6جدول رقم )
 ابستخدام منحٍت لورنز 2006لعام 

 احمللة
 ادلتجمع الصاعد النسبة ادلئوية )%(

 ادلساحة السكان ادلساحة )ص( السكان  )س(

 03.9 9.3 03.9 9.30 سيدي عبد اللطيف
 08.5 19.7 04.6 10.4 السوق
 15.6 26 07.1 6.3 احلشان
 33.3 41.3 17.7 15.3 الوسط
 65.9 56.5 32.7 15.2 صياد
 100 100 34.0 43.5 الشرقية
 - - 100 100 اإلصبايل

 (. 4ادلصدر: من إعداد الباحثة اعتماداً على بياانت اجلدول رقم )     
 

 وشلا سبق يالحظ وجود نوع من التوازن ادلرغوب بُت احلجم السكاين دبحالت منطقة جنزور      
 1973ومساحتها، وىي نفس النتيجة اليت أظهرلا دراسة نسبة الًتكز السكاين خالل فًتة الدراسة )

( ومتمثلة يف انتشار السكان بكل أرجاء منطقة الدراسة، إذ ال توجد أي عوائق طبيعية أو 2006 -
ستقرار دبنطقة بشرية ربول دون ىذا االنتشار ادلتوازن بُت احملالت، وال ش  يف أن توافر األمن واال

الدراسة يسمح للسكان ابالنتشار يف مساحة أوسع، كما كان للتطور شبكة الطرق، وتوفر وسائل 
 النقل دوراً رئيسياً يف انتشار السكان بكل أضلاء ادلنطقة.

 رابعاً: الكثافة السكانية:
 عن احليز ادلكاين إن الكثافة ىي زلصلة العالقة النسبية بُت اإلنسان وادلكان، أي أ ا تعل       

لإلنسان، ويعتل ىنري ىانس أول من درس العالقة بُت السكان والبيئة مستخدماً يف ذل  رلموعة من 
، ومن ادلؤكد أن الكثافة زبتلف (1)اخلرائط لتوضيح أماكن االكتظاظ السكاين وأماكن النقص السكاين

 ابختالف ادلناطق من كو ا ريفية أو حضرية.

                                                           

 .60، ص1984ر ادلريخ، الراي ، جون كالرك، جغرافية السكان، ترصبة: دمحم شوقي وإبراىيم مكي، دا (1)
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نسمة  2.2( صلد أ ا تطورت من  7ة العامة دلنطقة جنزور من اجلدول رقم )وبدراسة الكثاف 
 1995نسمة / ىكتار سنة  7.1إىل  1984نسمة / ىكتار سنة  4.9إىل  1973/ ىكتار سنة 
، ويرجع ذل  إىل زايدة عدد السكان وظلوىم بسبب 2006نسمة / ىكتار سنة  8.3إىل أن بلغت 

ماعية، وبسبب اذلجرة الداخلية وانتقال السكان من مدينة طرابلس، ربسن الظروف االقتصادية واالجت
ابإلضافة إىل عودة الليبيُت من ادلهجر واستقرار جزء منهم دبنطقة جنزور بعد ضلسن االحوال ادلعيشية 

 للبالد.
( وجود زلالت 7وبدراسة الكثافة العامة حملالت منطقة الدراسة يتضح من اجلدول رقم ) 

نسمة  7.6، وادلتمثلة يف زللة السوق إذ بلغت الكثافة 1973عة نسبياً حسب تعداد ذات كثافة مرتف
/ ىكتار، وذل  لًتكز السكان يف نواة ادلدينة يف العقود األوىل من انحية، ولصغر حجم مساحة ىذه 

% من إصبايل ادلساحة الكلية للمنطقة، وأقل كثافة كانت يف 4.6احمللة من انحية أخرى، إذ ربتل 
نسمة / ىكتار على التوايل، وكانت الكثافة  1.4و 1.3يت الشرقية وصياد، إذ بلغت الكثافة زلل

منخفضة يف زللة الشرقية رغم أ ا من أكثر احملالت عددًا يف السكان؛ وذل  لكل مساحة احمللة إذ 
 % من إصبايل ادلساحة الكلية للمنطقة.34.0ربتل نسبة 
حمللة الشرقية خالل التعدادات العامة، يالحظ أن الكثافة فيها زادت ودبقارنة الكثافة السكانية       
 9.1، مث وصلت إىل 1984نسمة / ىكتار عام  7.2إىل  1973نسمة / ىكتار عام  1.3من 

، ويف زللة السوق كانت 2006نسمة / ىكتار عام  10.7، وإىل 1995نسمة / ىكتار عام 
إىل  7.6ى ادلنطقة، حيث تطورت الكثافة العامة من الكثافة العامة من أعلى الكثافات على مستو 

 - 1973نسمة / ىكتار على التوايل خالل الفًتة  19.2إىل أن وصلت  15.4مث إىل  11.2
نسمة /  2.3، أما زللة الوسط فرغم أ ا مرتفعة السكان إال أن كثافتها منخفضة إذ بلغت 2006

إىل  1995نسمة / ىكتار سنة  7.6مث  1984نسمة / ىكتار سنة  3.8إىل  1973ىكتار سنة 
، ويرجع اطلفا  الكثافة يف زللة السوق إىل كل مساحة 2006نسمة / ىكتار سنة  7.9أن بلغت 

احمللة؛ حيث تعتل اثلث زللة من حيث ادلساحة، أما ابقي زلالت منطقة الدراسة كمحلة احلشان 
عن ثثَت ادلدينة من حيث اخلدمات وادلرافق وصياد فقد زادت زايدة طفيفة؛ ويرجع ذل  لوقوعها بعيداً 

ادلختلفة شلا مل غلعلها مركز جذب للسكان، وكذل  لكل مساحة زللة صياد حيث تصل إىل 
 % من إصبايل مساحة ادلنطقة.32.6
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 وبدراسة الكثافة العامة حملالت جنزور، يتبُت أ ا تنقسم إىل ثالثة نطاقات كاآليت: 
نسمة لكل ىكتار، وىي ادلناطق اليت تزيد  10تبل  الكثافة فيها أكثر من نطاق الكثافة ادلرتفعة: و  -1

فيها الكثافة السكانية عن معدذلا يف ادلنطقة وتشمل كل من زللة السوق وسيدي عبد اللطيف 
 والشرقية.

نسمة / ىكتار، وىذه ادلناطق  10 - 5نطاق الكثافة ادلتوسطة: وتًتاوح الكثافة فيها ما بُت  -2
 لة احلشان وزللة الوسط.تتمثل يف زل

نسمة / ىكتار، ويتكون ىذا  5نطاق الكثافة ادلنخفضة: وتبل  الكثافة العامة فيها أقل من  -3
النطاق من ادلناطق اليت تقع يف معظمها عند أطراف ادلدينة ضلو الغرب واجلنوب، واليت التزال 

كما ىو احلال يف زللة تضم مساحات كبَتة من أراضي فضاء أو ىي يف دور اإلنشاء والتعمَت  
 (.3صياد. أنظر اخلريطة رقم )

 
 (2006 -1973( توزيع الكثافة العامة دبنطقة جنزور خالل الفًتة ) 7جدول رقم )

 ادلساحة/ىكتار احمللة
 الكثافة السكانية نسمة/ىكتار

1973 1984 1995 2006 
 10.7 9.1 7.2 1.3 4785 الشرقية
 19.2 15.4 11.2 7.6 642 السوق
 7.9 7.6 3.8 2.3 2488 الوسط

 19.1 13.9 10.2 6.3 554 سيدي عبد اللطيف
 7.4 4.9 3.7 3.2 1000 احلشان
 3.8 3.1 1.9 1.4 4590 صياد
 8.3 7.1 4.9 2.2 14059 اإلصبايل

ادلصدر: عمل الباحثة اعتمادًا على اذليئة العامة للمعلومات والتوثيق، النتائج النهائية للتعدادات العام 
 للسكان يف السنوات 

 ادلذكورة.          
 .1973( توزيع الكثافة السكانية دبحالت منطقة جنزور عام 3خريطة رقم )
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 (.7دول)اجل إىل ادلصدر: من عمل الباحثة استناداً 

 
 .1984( توزيع الكثافة السكانية دبحالت منطقة جنزور عام 4خريطة رقم )

 
 (.7دول)اجل إىل ادلصدر: من عمل الباحثة استناداً   

 .1995( توزيع الكثافة السكانية دبحالت منطقة جنزور عام 5خريطة رقم )

 (.7ادلصدر: من عمل الباحثة استناداً إىل اجلدول)
 2006نية دبحالت منطقة جنزور عام ة السكا( توزيع الكثاف6خريطة رقم )
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من عمل 
الباحثة 

استناداً إىل 
اجلدول 

(7.) 
 خامساً: مستقبل النمو السكاين:

يعااااد تقاااادير حجاااام السااااكان ابدلنطقااااة  يف ادلسااااتقبل مكماااااًل للدراسااااة ماااان الناحيااااة اجلغرافيااااة  
والدميوغرافياااة، كماااا أن لتقااادير الساااكان أعلياااة كباااَتة كأحاااد األىاااداف الااايت ترتكاااز عليهاااا خطاااط التنمياااة 

بارز ماا االقتصادية واالجتماعية يف ادلستقبل، وقد سبقت اإلشارة إىل أن النمو السكاين يف جنزور مان أ
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فقد  2006 -1995مييزه ارتفاع معدالتو خاصة يف التعدادات السابقة، أما نسبة النمو خالل الفًتة 
%  فمعظم ىذه الازايدة مرجعهاا إىل الازايدة الطبيعياة، كماا تلعاب اذلجارة الوافادة دوراً مهماا 1.5بلغت 

تقبل، علاى الازايدة الطبيعياة، يف النمو وعلى ذل  ميكن االعتماد عليو يف تقادير ساكان ادلنطقاة يف ادلسا
مع العلم صعوبة وضع تقدير دقيق للهجرة الوافدة، وذل  الرتباطها بعوامل اجلذب والطرد ادلتغاَتة وفاق 

 الظروف االقتصادية وقوانُت الدولة. 
، 2026بعشرين عاماً تنتهي يف عام  وقد حددت الباحثة فًتة إسقاط سكان منطقة جنزور 

، وروعي أال تزيد مدة اإلسقاط  ذل ، 2006على أن تكون سنة األساس )بداية فًتة اإلسقاط( ىي 
 نظراً للتغَتات السكانية السريعة اليت  ربدث يف ادلنطقة كل فًتة تعدادية، واليت أوضحتها الدراسة .

الثة فرو  سلتلفة: مرتفع، ومنخفض، وذلذه األسباب فإنو من األفضل أن يتم وضع ث 
ومتوسط، حىت يبدو أنو من احملتمل أن اذباىات ادلستقبل ستدخل يف نطاق الفرضُت ادلرتفع، 
 وادلنخفض، وليس خارجهما، أما رلموعة الفر  ادلتوسط فيجب التوصية هبا يف االستخدام الفعلي.

ى ادلعادلاة الدميوغرافياة الًتاكمياة وميكن تقدير عدد الساكان يف ادلساتقبل وذلا  ابالعتمااد علا 
 :(1)وربسب على النحو اآليت 

 
 

PT =  Poe r t 
 

وانطالقااً مان ىاذه ادلعطياات واعتمااداً علاى  2006وعلى ضوء البياانت الساكانية يف تعاداد  
 ثالثة افًتاضات لنمو السكان وىي:

 (.2006 – 1995%( يف الفًتة )1.5ثبات معدل النمو السكاين كما ىو عليو ) – 1
 %( يف الفًتة الالحقة.1.1اطلفا  معدل النمو السكاين إىل ) – 2
 %( عما كانت عليو يف الفًتة السابقة.3.2ارتفاع معدل النمو السكاين إىل ) – 3

وقد جاءت نتائج تقديرات حجم السكان بناًء على االفًتاضات يف معادل النماو والعملياات  
 (.  8دول رقم )اإلحصائية على النحو اآليت، أنظر اجل

                                                           

أضبد عواد سامل اخلوالدة، إقليم الوسط يف األردن: دراسة دميوغرافية، رسالة دكتوراه )غَت منشورة( كلية اآلداب، جامعة القاىرة،  (1)
 .  235، ص2001
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 (2036 - 2006( تقدير حجم السكان منطقة جنزور خالل الفًتة  )8جدول رقم)

اإلسقاطات  . واستخدام2006من إعداد الباحثة اعتماداً على نتائج التعداد العام  ادلصدر:    
 السكانية.

 
 ( عدة حقائق ىامة، وىي:8ويستنج من بياانت اجلدول رقم ) 
%(، فإن عدد السكان  1.1إذا اطلفض معدل النمو السكاين يف التقدير ادلنخفض إىل )  -1

نسمة سنة  133929نسمة، ويستمر يف االرتفاع  حىت يبل   121184سيصبح 
 .2026نسمة سنة  163581، وقد يبل  حجم السكان حوايل2016

%( ومل ػلصل 1.5إذا بقاء معدل النمو السكاين على ما ىو عليو  يف التقدير ادلتوسط ) -2
، 2011نسمة سنة  140796تغَت يف اخلصائص السكانية، فإن عددىم سيصبح ما 

 .2026نسمة سنة  238009، ويزيد إىل أن يصل 2016نسمة سنة  167722وضلو
%( وأن كانت منطقة جنزور 3.2أما يف حالة ارتفاع معدل النمو السكاين السنوي إىل ) -3

%، وىو ما سيحدث مشكلة 7.6حيث بل   1984 - 1973ذباوزتو يف الفًتة ما بُت 
، وسوف 2011عام نسمة  148014للسكان، إذ سيصل عدد السكان إىل حوايل 

، وقد يزيد ليبل  2016نسمة سنة  180785يستمر على ما ىو عليو حىت يصل إىل 
 حسب معدل النمو السنوي ادلذكور. 2026نسمة سنة  180785حواىل 

 النتائج :
 من خالل دراسة سكان منطقة جنزور توصلت الباحثة إىل النتائج التالية:       

 السنوات
 تقدير عدد السكان

 مرتفع متوسط منخفض
2006 117883 117883 117883 
2011 121184 140796 148014 
2016 133929 167722 180785 
2021 148014 199799 220811 
2026 163581 238009 269700 
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نسمة عام  30202تغَت حجم سكان منطقة الدراسة بصورة واضحة، فقد زاد عدد السكان من  -1
ومرد ذل  إىل الدور الكبَت للزايدة الطبيعية يف ظلو سكان  2006نسمة عام  117883إىل  1973

و منطقة جنزور، كما أ ا تتمتع خبصائص ادلوقع اجلغرايف االسًتاتيجي فهي امتداد دلدينة طرابلس ضل
 الغرب.
كشفت الدراسة عن وجود توزيع متجانس يقًتب من االعتدال وتوازن تدرغليًا دبنطقة الدراسة،   -2

فقد أظهرت دراسة مؤشر الًتكز السكاين، ومنحٌت لورنز أن سكان منطقة الدراسة يشكلون أكثر من 
% 86.2يعيشون على مساحة تبل  ضلو 2006% من صبلة سكان منطقة الدراسة يف عام 84.1

 من صبلة مساحة منطقة الدراسة.
إىل   1973نسمة / ىكتار يف تعداد  2.2ىناك تطور يف الكثافة العامة للسكان من أن وجد  -3

 عادالً  الدراسة أن سكان ادلنطقة ال يتوزعون توزيعاً  وأوضحت، 2006ىكتار يف تعداد  / نسمة 8.3
زلالت ذات كثافة عالية وتتمثل يف زلليت ، فهناك على احملالت ادلختلفة ادلساحة ابدلنطقة متساوايً 

الشرقية والسوق، وزلالت ذات كثافة متوسطة وتتمثل يف زلليت الوسط واحلشان، وزلالت ذات كثافة 
 منخفضة وتتمثل يف زللة صياد.

ابلرغم من اطلفا   أعدادىاتفيد مؤشرات التوقعات ادلستقبلية للسكان ابدلنطقة إىل احتمال تزايد  -4
 كانس، ومن ادلرجح أن يبل  عدد ال2026 - 2006بُت  و للسكان يف الفًتة مايف معدل النم

نسمة  238009نسمة، ويتوقع أن يتزايد ليصل إىل  167722حوايل  2016دبنطقة جنزور عام 
 م. 2026عام 
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