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  لخ  :ادل

يف إطار تطور حجم  ذلكالدميوغرافية للسكان وعالقتها ابلتنمية  يف ام الرزم , و  -يدرس يف  ىذا البحث اخلصائص اجلغرافية
السكان واذباىات تغًن ظلوىم , وكذلك يف رلال تباين الرتاكيب العمرية والنوعية وأظلاط أىرامات السكان .  ويكشف كذلك يف 
البحث عن اثر العوامل اجلغرافية على سلتلف ادلظاىر السكانية وارتباطها ابلتنمية ادلكانية .  و ابالستناد اىل سلتلف البياانت 

و للفرتة  1964-1954% كنمط منخفض للفرتات  1انية , قدر مراحل معدل ظلو حجم سكان ام الرزم  بٌن اقل من السك
وللفرتة  1984 -1973و 1973-1964% للفرتة 2-%1, فيما سجل معدل النمط ادلتوسط بٌن  2006-2015
 1995 – 984% للفرتة 5.4 , وتراوح ظلط النمو ادلرتفع بٌن 2019-2006% للفرتة 2.4, ودبعدل  1995-2006

سنة  65.  كما قدر تطور حجم سكان ام الرزم ادلركز وحدىا تضاعفهم سبع مرات خالل 2019-2015% للفرتة 4.4و
زلدودية ادلوارد القائمة ,  ويف ضوء    /فرد ( .5اسرة /سنة )األسرة 27فرد/سنة وسبثل ضلو 134( ودبعدل  1954-2019)
, ميز ابلتناقصيتحجم سكان البلدة  جعلضعف التفاعل االيكولوجي مع توافر اإلمكانيات اجلغرافية , ل مثمشاريع التنمية , قلة و 

بشكل على الزايدة الطبيعية ودائما ظلو السكان حبيث اعتمد ادلغادرة,  اثر اذلجرة نتيجةرغم توافد سكان الريف والسكن فيها , 
نسب الفئات العمرية والنوعية العريضة حبيث ترتفع نسبة الفئة العمرية الشابة فيما تقل يف تباين كذلك  ضحيت كما. رئيسي 

  ادلرحلة الدميغرافية الثالثة تقريبا . يصنف ضمن النسبة للفئات األخرى , أي رلتمع فيت 

ة ,اذلرم السكاين, األراضي اجلافة واخلارجية , معدالت اخلصوب -الوافدة  السكاين, اذلجرةالدميوغرافيا ,النمو  : كلمات مفتاحيةال
 . والندرة

Abstract :  
    UM ARUZAM TOWN  is situated in the eastern part of the Coastline Stripe and at the Al 

Bombah Gulf , Libya , with 40 km. eastern of  Derna City, as well as, it belongs to the semi 

arid land  region, with very  lack of rainfall and scarcity of water sources' in this region.  

       An attempt has aimed to study the population change size, growth rate attitudes and their 

demographic & geographical characteristics'.  The study has also estimated the population 

ages structure &sex percentages change and with their Population Pyramid pattern.  An 

investigated has also studied the population resettled, and revealed the main factors affected 

on the different geographical phenomenal of the area population.   So, to a chive this goal, 

besides the Censuses data, a random sample of 150 families were selected, representing8.1% 

of the target population, was using questionnaire technique. As a result, the study generally 
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indicated that UM ERUZAM population's growth curve was moved very slowly rate due to 

high out migration.    UM ERUZAM population's growth rate can be classified in to three 

category  groups: Maximum growth rate, which it has rapidly ranged from 4.4%-5.0% during 

the period of 2015-2019and 1984-1995.  Medium population growth rated less 3.0%  which it 

has recorded during the Censuses of (1973-1984 and  1995-2006  )and2006-2019.    The 

maximum growth rate of this area's population because the resettlements project for the 

herding nomadic, Bedouin and to the agricultural projects as well as to civil jobs, with 

available services facilities; e.g.; health's, schools, transportations', etc..  Low growth rate 

under 2.0% it was recorded during the periods 1954-1964,1964-1973 and 2006-2015. It can 

be attributed this rapidly decreased of population growth rate, and it expected to continue 

decline, because it can be attributed to the failed of most development projects in this rural 

area, as well as the growth rate is mainly depended on the natural growth with the lack of in-

migration movement I .   The main factor responsible the increases percentage of medium 

ages group of the population community are the substantial improvement of health care, 

educations and welfare facilities, which are available in this area. According to the 

demographic cycle standers, the UM RUZAM population growth rate can be posted in the  

third category , which it means that the population society is still belonged to the youth stages 

Keyword: Demography , population Growth  , Rural Settlement, In-Out Migration, Fertility 

Rate, Population Pyramid, Arid Land and Sacristy. 
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  :ادلقدمة
وتفاعلهم االيكولوجي أعلية كبًنة يف البيئية ادلختلفة وعالقتهم دبجاذلم ادلكاين –يعد موضوع السكان وخصائصهم اجلغرافية 

دراسات جغرافية التخطيط والتنمية ادلكانية  .  ومن خالل اجملال اإلقليمي لساحل خليج البمبة الذي يؤدي فيو السكان 
تطور وبٌن  ادلتداخلة,أنشطتهم برز دور اجلغرايف يف دراسة السكان والبيئة وارتباطها ابلتنمية وذلك لكشف العالقات ادلكانية 

حجم السكان واذباىات ظلوىم . وكذلك يف تفسًن تراكيبهم ادلختلفة وفقًا خلصائصهم الدميوغرافية وعالقتها دبنظومة بيئاهتم 
خصائصهم الدميوغرافية و السكان ومكوانتو  تغًنات حجميكتسب موضوع كما و  .وأبحواذلم االجتماعية واالقتصادية ادلختلفة

السكان ومكوانتو كالوالدات والوفيات مث  تطور ظلويث ميكن التعر  على اذباىات حب, والتنميةأعلية كبًنة يف دراسات السكان 
اذلجرة والعوامل ادلؤثرة عليو خالل الفرتات ادلختلفة . وميكن كذلك الكشف عن خصوبة السكان وعناصرىا والعوامل ادلؤثرة على 

,وفئاهتم العمرية العريضة والنوعية , وأظلاط اىرامات السكان اليت تبٌن الشخصية  ايهتا. كما يساىم يف معرفة تراكيب السكانمستو 
وانطالقًا من ىذه األسس ازبذ من سكان  السكانية وفقًا للخصائص الدميوغرافية واالجتماعية واالقتصادية للسكان يف ادلنطقة .

 يف رلال دراسات السكان والتنمية ادلكانية .  لبحثلمنطقة ام الرزم موضوعاً 
ذلك على أحواذلم االجتماعية  اثر,  و  السكانيةتغًنات يف خصائصهم أدى ل,  ادلنطقةسكان حجم  تباين معدالت ظلوان        

شلا دن اجملاورة , أدى فشل اغلب ادلشاريع اىل ضعف التنمية , وجلوء الشباب للهجرة والعمل يف يف ادلو   كماواالقتصادية .  
النوعية العريضة للسكان ,  –خلل يف نسب الفئات العمرية  ونتج عن ذلكأضعف األنشطة االقتصادية واخلدمات يف ادلنطقة . 

النصف , وصغار السن النصف األخر , ونسبة قليلة لكبار السن , دبعىن رلتمعا شااب يقع يف اكثر من  حبيث مثلت فئة الشباب
 والثالثة. تقريبا.  -غرافية  الثانية ادلرحلة الدميو 

  النظري:اإلطار  -أوال
أبحواذلم االجتماعية واالقتصادية  االيكولوجية للسكان وخصائصهم الدميوغرافية ,–ترتبط ادلظاىر اجلغرافية  مشكلة الدراسة:-1

وكثافاهتم  –والبيئية وابلتنمية ادلكانية . وىذه ادلظاىر تؤثر يف تباين تراكيبهم ادلختلفة وحركاهتم الطبيعية وادلكانية على نظم توزيعاهتم
  . يف ادلنطقة نشطتهم ادلختلفةأبوعالقتها 

ىذا الشريط الساحلي شبة اجلا  على سلتلف أنشطة السكان االقتصادية  االيكولوجية يف -تؤثر عناصر ادلنظومة  اجلغرافية  و 
واالجتماعية , وعلى مستوى نوعية حياهتم , كل ذلك قلل من ظلو حجم سكان ادلنطقة . وابلرغم من اإلمكانيات اجلغرافية 

غًن مستغلة, وجعل ألهنا ىذه ادلوارد   الطبيعية واالقتصادية والبشرية الكبًنة للمنطقة , إال أن ايكولوجيا )التفاعل( ضعيفة مع
االيكولوجية –, تكتسب الدراسات السكانيةةواالجتماعي ةلمناطق اجملاورة . ومن خالل خطط التنمية االقتصاديلاذلجرة تتجو 

 .  أعلية كبًنة, خاصة وان ظلو حجم السكان وظلط توزيعهم وأنشطتهم من ادلوضوعات األساسية يف رلاالت التخطيط والتنمية
 أمهية وأىداف الدراسة : - 2
 الكشف عن تطور حجم السكان, و معدالت ظلوىم  وعالقتها خبصائصهم الدميوغرافية . -1 
 التعر  على تراكيب السكان وعالقتها ابلبيئة والتنمية  احمللية يف ادلنطقة . -2 
 معرفة  العوامل ادلؤثرة يف خصائص السكان اجلغرافية وااليكولوجية  . – 3
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 السكان والتنمية يف ادلنطقة. يواجهاربديد ادلشاكل وادلعوقات الرئيسية اليت  - 4
اتبع يف ىذه الدراسة ادلنهج الوصفي التحليلي يف تفسًن ادلتغًنات السكانية والتنموية   منهجية الدراسة  ومصادرىا : -3

على التعدادات  2019/2020 للفرتةالدراسة كيفي دلختلف ادلظاىر اجلغرافية . ولقد اعتمدت -وربليلها وفق أسلوب كمي
مث من إدارة األنشطة والعمل  السجل ادلدين , ومن )ادلستشفى/ام الرزم( , وكذلك من إدارة التعليم مكتب السكانية وبياانت 
 2020-2019. وخالل األعوام اجلغرافيةو ختلف ادلتغًنات السكانية دل تضمن فقراتصمم استبيان  كماالتجارية واخلدمية .  

, مث نظمت % من اسر البلدة 8.1, سبثل استبيان يف ام الرزم  150أجريت دراسة ميدانية بطريقة العينة العشوائية , وزع خالل 
 يف جداول وأشكال حسب متطلبات الدراسة وأىدافها .  

 -دراسة زبطيطية وتنموية ( 19) ( 1968/1981شركة دوكسيادس) ادلخطط الشامل  لقد اجرت الدراسات السابقة : -4
مشروع اجليل  ( 23)(  2010مكتب العمارة مصلحة التخطيط العمراين )  درس  فيما. ادلنطقة لكل اجملاالت يف و سكانية شاملة 

ثر أ( 14) ( 2008مروان عبدالكرًن بومعلومة ) وتناولالثالث , سلطط فرعي البطنان ودرنة وتضمن معلومات عن ادلنطقة . 
(  2007عالء الدين فارس مفلح )ركز  وتوزيع القوى العاملة على زبطيط وتنمية القطاعات اإلنتاجية واخلدمية يف مدينة درنة. 

موسى رجب عبدالشفيع  أماالنمو السكاين وأثره على توزيع السكان وتركيبهم وتغًن استخدامات االرض يف مدينة درنة. ( 20)
النمو السكاين وأثرة  ( 8)( 2002درس عثمان الناجي )كما   األخضر دراسة يف جغرافية السكان.بلدية اجلبل ( 27)(  2003)

 ( القوى 1997و 1989فيما تناول دمحم سلتار العماري ) على النشاط االقتصادي دبنطقة ادلرج .
منطقة ام الرزم على شريط ساحل خليج البمبة يف اجلهة الشمالية الشرقية من  تقع  ادلوقع واحلدود ادلكانية دلنطقة الدراسة: -5

ليبيا , وعلى الطريق الساحلي الواصل بٌن مدينة درنة وطربق , وترتبط كذلك دبناطق اجلبل األخضر ومدينة بنغازي غرابً . ػلدىا 
غزالة /بلدية البطنان ومن اجلنوب العزايت ومشاال )خليج خليج عٌن ال -الفتايح ودرنة وشرقا ػلدىا  التميمي -غرابً منطقة مرتوبة

' 00شرقا ودائريت عرض"  ৹ 22 10'  00و"  222 50' 10أما فلكيا تقع ادلنطقة بٌن خطي طول" البمبة ( البحر ادلتوسط . 
10৹ 31 "  ( .1مشاال , شكل) 322 45 ʹ10و 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (منطقة ام الرزم 1)شكل 
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 الدراسة : البيئة الطبيعية دلنطقة  -اثنيا
 22 29أيخذ ىذا اخلليج )", حيث  ميثل خليج البمبة  ابرز ادلظاىر اجلغرافية الطبيعية اليت تتميز هبا ادلنطقةالتضاريس:   -1

شرقا( شكل ىالل مفتوح جهة البحر , يبدأ من نقطة  شاطئ راس التٌن غراب , مث عٌن  230 14 16و" –مشاال 3222
كم , و 55راس الغزالة ضلو –وتقدر طول استدارة الشريط الساحلي بٌن نقطيت راس التٌن   .  ( 2شكل ) ,الغزالة شرقا 

كم وبعمق حبري 9كم , وخبط مستقيم بٌن النقطتٌن ضلو 35ورأس الغزالة شرقا ضلو –بٌن نقطيت راس البمبة غراب 
تقطع و على الشريط الساحلي ,  غرب-م , شرق250ترتفع كما وتطل سلسلة تالل ( .2كم)قياسات من شكل 8ضلو

  . ( 2التميمي وادلعلق وام الرزم  واحلناوي ...اخل , شكل )  أوديةىذه التالل 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 وتشكيالت  التضاريس -( احياء  وزلالت بلدة ام الرزم   2شكل )
يغطي تكوين الفايدية  فيماوىي عبارة عن ترسبات هنرية تغطي معظم ادلنطقة.   Qa: تسود تكوينات الرابعي اجليولوجيا   - 2

Tomf و مساحات واسعة يتكون من صخر جًني وحجر جًني ماريل مث طٌن ويتبع ادليوسٌن األسفل واألودليجوسيين العلوي, 
 يغطي تكوين اجملاىًن عدة مناطق و يتبع الطباشًني الكريتاسي .

بة إىل ادلناخ شبة اجلا  الصحراوي الذي يتميز بقلة ادلطر وارتفاع درجة احلرارة هناراً والباردة ينتمي إقليم خليج البم ادلناخ :  -3
درجة احلرارة و م 2 , 18.2لقد سجل ادلتوسط السنوي لدرجة احلرارة ضلو و .   ليالً وترتفع درجات احلرارة صيفاً وتتدىن شتاء

م 2 /زلطة الفتايح . يعوض اطلفاض درجات احلرارة ليال ارتفاع درجات احلرارة يف النهار  13.1الصغرى و  ,م 2  23.3العظمى 
ادلعدل  . وتتباين معدالت التساقط  زمانيا ومكانيا  حبيث سجل تشابو ادلتوسطات احلرارية يف ادلنطقة الساحلية  ويؤدي ذلك ل
 ( .3( و شكل ) 1)جدول ملم/سنة ترتكز اغلبها يف أشهر الشتاء,166.6
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 ْم( وادلطر /ملم/-ص-(  التوزيع الشهري دلتوسط درجات احلرارة )ع1جدول )
 ام الرزم ادلطر/ملم م* ص* ع* الشهر
 4.0 23.5 18.8 28.3 سبتمرب
 22.7 20.6 15.2 26.0 اكتوبر
 14.9 16.6 11.5 21.7 نوفمرب
 37.0 13.0 8.4 17.5 ديسمرب
 40.8 11.3 6.9 15.7 يناير
 26.6 11.5 7.0 16.1 فرباير
 13.0 12.9 7.6 18.3 مارس
 4.9 16.2 10.1 22.3 ابريل
 2.6 19.5 13.3 25.7 مايو
 0.0 22.9 17.1 28.8 يونيو
 0.0 24.8 20.3 29.3 يوليو
 0.0 25.4 21.4 29.4 أغسطس
 166.6 18.2 13.1 23.3 ادلتوسط

 بياانت احلرارة زلطة الفتايح واالمطار زلطة ام الرزم-مصلحة األرصاد اجلوية   ادلصدر : -(22)
 –)* ( م: متوسط درجة احلرارة  العظمى)* ( ع : درجة احلرارة  الصغرى*(ص : درجة احلرارة  ) 

 
 ام الرزم-واالمطار /ملم - مْ ( التوزيع الشهري لدرجات احلرارة / 3شكل )       

, وأخذت  شيدت زاوية ام الرزم  خالل انتشار احلركة السنوسية  :نطقة ام الرزمواإلداري دل والتطور العمراين النشأة -اثلثا
, خاصة عندما انشىء  فيها مكتب بريد  توسعتبلدة اثبتة ومستقرة , مث  1935القرية الناشئة يف النمو, وأصبحت عام 

فيما  ,ومركز للشرطة وزلكمة وزلطة للكهرابء ومستوصف مث مسجد وبعض الدكاكٌن وكذلك مدرسة ابتدائية ومطحنة دقيق 
 كانت ام الرزم وضواحيها اإلداري لبلدية وفيما يتعلق ابلتطور يف اجلهة الغربية  .  هااغلب تركز بنيت وحدات سكنية شعبية

 19)البمبة وام احفٌن وام الرزم , وتتبع إداراي دلتصرفية  درنة  وىي ضم مديرية ام الرزم خالل الستينات ثالث قرى ت
 .   (4شكل ), (11:ص
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 ( 19) الرزم ام بلدة(  الرزم ام/ 1966دوكسيادس) وادلقرتح الشامل خطط            
تتبعها  بلدية  ام الرزم, وتضم التميمي والبمبة وام الرزم وام حفٌن ورأس التٌن ومرتوبة والعزايت, أتسست  2015اما عام   

:)وسط البلدة , ادلفرش او اجلديد  كم , ورأس التٌن,,مث البمبة . وتنقسم أم الرزم إىل عدة أحياء3أم احفٌن مشال أم الرزم 
ويف مطلع الستينات نفذت الدولة برامج تنموية هتد    . (4ريبة , شكل ),اجلبيلة, الشعبية البيضا ,بوسلوفة, السواين , اخل

 , ساعد يف ذلك ارتفاع عائدات النفط . وأقيمت مراكز تنموية على شكل ذبمعات سكانية مستقرة , اىل توطٌن السكان
أدى لتأسيس بعض خدمات البنية التحتية يف كل مركز عمراين ريفي . وبدأ يظهر ظلط من االستقرار شبة الدائم للسكان, 

توطٌن السكان لأعدت سلططات ) اجليل األول و الثاين (  كما وانتقاذلم للسكن جبوار اخلدمة خاصة التعليمية والصحية .
% من الظهًن الريفي ,  41.7مركزا ريفيا يف إقليم درنة , تضم  16دىا بلغ عد حبيثكمراكز حضرية ,   تتحولو الرحل 
استقر اغلب  وبعد استكمال خطط التنمية الثالثة والرابعة , .  (137:ص 1)مباين الظهًن الريفي  رلمل% من 23.1و

السكان يف مراكز حضرية وريفية , من اجل تعليم أبنائهم والتخلي عن حرفة الرعي , وترتب على ذلك ارتفاع نسب 
  .  (5( وشكل )  2,جدول)   (104:ص 1)االستقرار 
 1978, وكذلك للمخطط ادلقرتح عام  1966من خالل دراسة ادلخطط الشامل للوضع القائم يف البلدة عام و      

 %15.2نسبة مساحة ادلرافق ادلدنية والتجارية واخلدمات ضلو وسجلت%, 35.2السكن والطرق ادلساحة على توزعت 
% , 2.0%, ومرافق خاصة 2.4مساحات ادلدارس  النسب علىابقي  فيما توزعت  . (4( وشكل )  2جدول) ,

ضعت خطط لتطوير مساحات ادلرافق السكنية كما و % من مساحة ادلدينة .  44.6%, وادلنطقة اخلالية 0.4والطرق 
%, وللمدارس 34.6% , وزادت نسبة الطرق اىل 22.0% , وللتجارة وادلرافق ادلركزية لتصبح 38.4لتصبح ادلساحة 

     .( 4( وشكل )  2ل) %, جدو 3.5%, مث للمرافق اخلاصة 1.7
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الرزم (ام1968( استعماالت األراضي حسب أوجو استعماذلا )دوكسيادس عام 2جدول )  

 .(33و ص 9. ص 1968دوكسيادس )ادلصدر : (19)  -  

 
 1968(التوزيع النسيب دلساحات استعماالت األرض للوضع القائم وادلخطط ادلقرتح لبلدة ام الرزم عام  5شكل)   

اإلمكانيات زلدودة يف البلدة , واعتربت القاعدة االقتصادية األساسية للبلدة الزراعة فان  (12:ص 19)وحسب دراسة    
  .وعموما ترتكز القوى العاملة يف قطاع اخلدمات  ,%35 واخلدمات% , 65يعمل فيها و , 
 تطور منو حجم السكان واألسر يف ام الرزم:  -ابعار 
نسمة , وام الرزم  600نسمة ام احفٌن  325, البمبة  1966قدر سكان بلدة  ام الرزم عام  تقديرات حجم السكان:   -1

تزايد  لكننسمة . و ابلرغم من توافد سكان الريف للسكن يف البلدة لتوفر اخلدمات ,  2500نسمة , ودبجموع  1470
, نتيجة اإلمكانيات االقتصادية  1978سمة عام ن1800يف ام الرزم اىل  ووصوذلمسكان , التناقص للمدن القريبة يشًن لاذلجرة 
 ( .3, جدول )( 20) ( 13, ص 19) احملدودة  

 
 
 

 اخلطة ادلقرتحة الوضع احلايل القائم
2ادلساحة / الف م نوع االستعمال 2ادلساحة م النسبة ادلئوية %   % 

 38.4 106.572 35.2 39.100 مرافق سكنية وطرق ترابية
مدنية جتارية مركزيةمرافق   17.050 15.4 18.250 6.6 

 1.7 4.866 2.4 2.610 مدارس
 3.5 9.579 2.0 2.200 مرافق خاصة
 34.6 96.087 0.4 500 طريق سيارات
 - - 44.6 49.580 منطقة خالية

 5.1 14.138 - - مناطق خضراء ومالعب
 10.1 28.130 - - منطقة غاابت حالية
 100.0 277.622 100.0 111.040 اجملموع
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 2000-1964( تقديرات السكان حسب ) دوكسيادس (للفرتة  3جدول )
 2000 1988 1983 1973 1964 السنة
 1600 1700 1800 2070 2173 السكان

 (. 13ص. 19)-         

يقصد من االذباه العام للنمو السكاين دراسة التغًن يف حجم إمجايل السكان مث تطور  :  معدل منو حجم السكان تطور  -2
ام  مركزسكان منها  نسمة ,2035ضلو سجل  1954سكان ام الرزم والضواحي  عام أن يتبٌن .   نطقةادلمعدالت ظلوىم  يف 

  .  (  4جدول ) نسمة9940ضلو سجل  2019عام  ويف ,نسمة 1200ضلو مثل الرزم 
 ( توزيع السكان واألسر والتغري ادلطلق والنسيب  ومتوسط حجم األسر 4جدول ) 

 األسر)** ( السكان) *ا ( السنة
 متوسط حجمها الزايدة العددية  العدد التغري النسيب التغري ادلطلق رلموع 

1954 2035 - - -- - - 
1964 2173 138 6.7 - - - 
1973 2491 318 14.6 298 - 8.3 
1984 3114 623 25.0 553 255 5.6 
1995 5575 2461 79.0 885 332 6.3 
2006 7138 1563 28.0 1110 225 6.4 
2007 7670 532 7.4 1180 70 6.5 
2008 7723 53 0.7 1239 59 6.2 
2009 7761 38 0.5 1298 59 6.0 
2010 7806 95 1.2 1357 59 5.7 
2011 7856 50 0.6 1375 18 5.7 
2012 7899 43 0.5 1446 71 5.4 
2013 7961 62 0.7 1469 23 5.4 
2014 8704 743 9.3 1519 50 5.7 
2015 8881 177 2.0 1558 392 5.7 
2016 9076 195 2.2 1605 47 5.6 
2017 9262 186 2.0 1682 77 5.5 
2018 9498 236 2.5 1758 76 5.4 
2019 9940 442 4.6 1848 90 5.4 
2013* 548 - - 100 - 5.5 
2020* 884 - - 150 - 5.9 

 1995 – 1984 – 1973سجالت مديرية السجل ادلدين يف ام الرزم) ( 12) والتعدادات العامة للسكان و( 4) –.   2020و 2013ا ( الدراسة ادليدانية 3ادلصدر: )    -
( )**( حجم سكان وعدد األسر يف ام  2035نسمة (ألهنا ذبمع مع الضواحي :البمبة وام احفٌن وتصبح رلموع)1200( .  )*( احلجم احلقيقي لسكان ام الرزم  ) 2006 –

/يف عام  213وعدد األسر  1478وام حفٌن   471نسمة وعدد أسرىا  3387لغ مع ادلناطق اجملاورة :البمبة بلغ ضلو ./ وب2006الرزم / ادلدينة بدون ادلناطق اجملاورة عام 
 %من إمجايل السكان يف ادلنطقة .60بنسبة  2019و حسب حجم سكان ام الرزم  2006
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نسمة  7905طلق بلع ( بتزايد م 2019-1954يتضح تضاعف حجم السكان مخسة مرات ) يف احلالة األوىل ( للفرتة )
أما يف )احلالة الثانية( ولنفس الفرتة سجل التغًن ادلطلق ضلو    ( .  4نسمة /سنو, جدول )121.6عاما, و سبثل  65خالل 
نسمة/سنة, وبتغًن نسيب 134وتعادل نسمة( أي تضاعف حجم السكان سبع مرات,9940-1200نسمة )8740
فرد/سنو وبتغًن نسيب قليل  13نسمة, وسبثل ظلو 138ضلو  1964-1954%.  يتبٌن ارتفاع حجم السكان للفرتة 728
%.  فيما 12.8فرد/سنو, وبتغًن32نسمة, وسبثل318بلغت ضلو  1973-1964كما سجل زايدة خالل الفرتة  %.6.3

 . ( 4نسمو/سنة , جدول )52ظلو بلغ  % , ودبعدل20.0نسمة وبتغًن  623غت ضلو بل 1984 -1973سجل زايدة للفرتة 
فرد  205سجل و , وتعين ظلو مرتفع ألول مره  نسمة2461ضلو ارتفع حجم الزايدة السكانية  1995-1984وخالل الفرتة    

دبعدل  و , نسمو 1563و ضلاىل  2006-1995% .  كما تزايد حجم السكان خالل الفرتة  44.1/سنة , وبتغًن مرتفع 
نسمة  2802 ضلوالزايدة يف حجم السكان  سجلت (2019 – 2006وللفرتة )% . 21.9فرد/سنو , وبتغًن  130ظلو 
توافد سكان  نتيجةىي  األخًنة , الفرتات الزايدة السكانية الكبًنة خاللىذه .  إن %39.5تغًن ب ونسمة/سنة  215.5او

  ادلناطق للسكن واالستقرار, لتوفر العمل وربسن الوضع االقتصادي واخلدمات, ومنح القروض اإلسكانية. 
 255نحو ب 1984-1973لفرتة ليتبٌن ظلو أعداد ومتوسط حجم األسر  تطور منو أعداد ومتوسط حجم األسر :   -3

  أسرة /سنة 28أسرة , و سبثل  332حوايل  1995-1984للفرتة استمرت الزايدة و أسرة /سنة , كما  21أسرة , وبنمو
عام  298أسرة/سنة , كما زادت أعداد األسر من  19أسرة , أي  225الزايدة ضلو سجلت   2006-1995خالل الفرتة و 

أسرة/  33.7عاما , وسبثل حو46أسرة لفرتة  1550, وتعادل ىذه الزايدة  2019أسرة عام  1848اىل 1973
وعموما تتباين متوسط حجم األسر وبسرعة خاصة يف الفرتات األخًنة, حيث ىبط متوسط   .( 6( وشكل )4ول),جدالسنة

, فيما 1984فرد/لألسرة عام 5.6كما اطلفض اىل   .  2015فرد/لألسرة عام 5.3اىل  1973/فرد عام8.3حجم األسر من 
دلتوسط طبيعيا يف ىذه اجملتمعات رغم ارتفاعو حسب (. و ىذا ا  4, جدول )  2006و1995لألعوام  6.4ارتفع قليال اىل

                 .ادلعايًن الدميغرافية , وىي ال زبتلف عن نظًنهتا يف ادلنطقة

 
 2019-1964(تطور حجم السكان واعداد األسر يف بلدة ام الرزم  6شكل )
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 لقدو دينة ام الرزم , دلمراكز ام احفٌن والبمبة  إلدارة السجل ادلدين  تتبع  تطور حجم سكان واسر /ام الرزم وضواحيها: -4
 % من إمجايل سكان البلدية 59.5بلدة ام الرزم  سكان  مثل و%, 40.5شكلت ادلناطق التابعة )البمبة وام احفٌن ( نسبة 

/فرد/أسرة , فيما بلغ  سكان ام 7.0% ودبتوسط 28.2 وبنسبةنسمة  3387 بلغوتبٌن أن سكان البمبة   .2006لعام 
 – 2006وخالل الفرتة )      ( . 7( وشكل ) 5فرد/أسرة , جدول)6.7% , او12.3نسمة وبنسبة  1478احفٌن 
أسرة /سنة ,  24.5أسرة او  246نسمة / السنة , و سبثل  125نسمة / او 1253( سجلت زايدة سكان البمبة ضلو 2019

اسر/سنة , يتبٌن بطء ظلو حجم األسر والسكان يف ىذه 10أسره تعادل  100فرد /سنة و 51نسمة أي  510و و ام احفٌن ضل
 ادلناطق ولألسباب ذاهتا اليت واجهتها بلدة ام الرزم . 

 ( السكان وأعداد األسر ومتوسط حجمها في منطقة ام الرزم 5جدول ) 
 
 ادلنطقة

2006 * 2019** 
حجم  عدد األسر

 األسرة
إمجايل 
 السكان

حجم  عدد األسر %
 األسرة

إمجايل 
 السكان

% 

 28.0 4640 5.1 914 28.2 3387 7.0 481 البمبة
 60.0 9940 5.4 1848 59.5 7136 6.4 1119 ام الرزم
 12.0 1988 5.1 388 12.3 1478 6.7 222 ام احفني
 100 16568 5.2 3150 100 12001 6.7 1822 اإلمجايل

لسجل ادلدين  لعام مكتب ا ( 15)/  األسرلسكان وعدد  ا للسكان ,  وكذلك رلموع 2006../ )* *( استنادا اىل تعداد  2006: التعداد العام للسكان  ( 4)* (ادلصدر) 
  .لكل مركز  األسرستنادا للنسبة ادلئوية حلجم السكان وعدد )+ ( حسبت ىذه البياانت .   2019

 

 2019-2006الكمي للسكان واالسر يف مناطق بلدية ام الرزم لالعوام  (التوزيع 7شكل )
 ( األيت:   8(, وشكل )6, يتبٌن من  ملحق جدول )مراحل النمو السكاين  –5
, وللفرتة 1995 – 1984% خالل الفرتة 5.0ولقد سجل  % وما فوق ,3وسبثلو معدالت  مرحلة النمو ادلرتفع: -أ 

%,  ويعود ذلك اىل توفر فرص العمل وتنفيذ مشاريع اإلسكان وادلشاريع الزراعية خاصة بعد عام 4.4ضلو  2015-2019
شلا أدى  , مث توفر خدمات التعليم والصحة واألمن واألسواق, وتقدًن القروض والدعم للفالحٌن ومريب األغنام واإلبل, 1982

 .اىل زايدة حجم السكان يف ادلنطقة
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 ( مراحل تطور معدالت منو السكان  يف ام الرزم 6جدول )  

 مستوى النمو معدل النمو الزايدة النسبية% الزايدة ادلطلقة  الفرتة
 منو منخفض 0.6 6.7 138 1964- 1954
 منو  منخفض 1.4 14.6 318 1973 -1964
 منو متوسط 2.0 25.0 623 1984 - 1973
 منو مرتفع 5.0 79.0 2461 1995 - 1984
 منو متوسط 2.0 28.0 1563 )*(2006 – 1995
 منو منخفض 1.1 24.4 1743 )**(2015 – 2006
 منو مرتفع 4.4 12.0 1059 2015-2019
 منو متوسط 2.4 39.2 2802 2006-2019

 .  . )**(تقديرات لسكان ام الرزم فقط( 15)السجل ادلدين مكتب التعدادات العامة للسكان وبياانت -( 4))* ( ادلصدر 

 2006-1995وللفرتة  1984 -1973%وسجل للفرتة 2.5-%1وىي سبثل معدالت بٌن   مرحلة النمو ادلتوسط: -ب 
% , وخالل ىذه الفرتات ارتفعت معدالت اخلصوبة بسبب تزايد حاالت الزواج 2.4بنحو  2019-2006, وكذلك للفرتة 

 نح قروض الزواج والسكن.نتيجة م
-1954وسجل ذلك خالل الفرتات  %2اقل من :  لقد تراوح معدل ظلو السكان  ادلتدين  مرحلة النمو ادلنخفض -جـ 

وىذا يعود الرتفاع الوفيات آنذاك وإىل االعتماد على حرفة  1973-1964, وكذلك للفرتة  2015-2006وللفرتة  1964
الزراعة البسيطة وتربية ادلواشي يف منطقة يسودىا ادلناخ الصحراوي شبة اجلا  دبعىن اقتصاد الكفا  . كما يف اآلونة األخًنة 

وفشل الكثًن من مشاريع التنمية سواء يف الريف او يف مراكز البلدات اىل ضعف حركة اذلجرة , وأصبح النمو السكاين  أدت قلة 
   يعتمد على النمو الطبيعي

 
 (تطور معدل منو السكان يف ام الرزم 8شكل )

لدميغرافية الثالثة ادلرتابطة )الوالدات يعد النمو السكاين نتاج ادلتغًنات ا للسكان:الرئيسية اخلصائ  الدميوغرافية   -خامسا
,الوفيات ,اذلجرة ( وتكون اخلصوبة يف معظم احلاالت ادلقرر األول لنمو وتركيب السكان , لذلك فان فهمها ال ميثل فقط  فهم 

 .( 243:ص 28)جزء رئيسي من السلوك الدميوغرايف , لكنة فهم عنصر أساسي يف البنية االجتماعية والظرو  البشرية 
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: ال غلوز اخللط بٌن الوالدات واخلصوبة , فالوالدات ربسب عدد ادلواليد ابلنسبة لعدد السكان , أما   معدل ادلواليد اخلام -1
( . وترتبط اخلصوبة بعدد من العوامل الثقافية  49-15اخلصوبة فتحسب نسبة عدد األطفال اىل عدد النساء يف سن اإلصلاب )

ابأللف للفرتة 39.6ابأللف اىل 12.0تباين معدل ادلواليد اخلام بٌن يتضح  . (89:ص 18)الصحية واالجتماعية واالقتصادية و 
, ( 9( وشكل )  7, جدول )  اباللف31.0اىل 28.3بٌن 2020و2013لألعوام  ادلعدل وسجل( ,  2007-2019) 

اباللف 34.7-27.3 مرتوبةكال زبتلف عن نظًنهتا يف ادلناطق اجملاورة   اليتويعرب ذلك عن ارتفاع معدالت ادلواليد 
نتيجة لتأثًن برامج التنمية االقتصادية واالجتماعية يف  وعموما حصل االطلفاض يف معدالت ادلواليد ,  .  ( 107-63:ص13)

البالد و أاتحت فرص للتعليم وربسناً يف مستوى التعليم لدى النساء, أدى لتأخر يف سن زواج كال اجلنسٌن, واطلفض معو معدل 
 .  ادلواليد و اخلصوبة

يف أتثًنىا على تغًن حجم السكان خالل فرتة معينة ,  الدميوغرافية العناصر  تعترب الوفيات من أىممعدل الوفيات اخلام :  -2
 وما يرتبط بذلك يف متغًنات أخرى كتوزيع السكان وكثافتهم او تراكيبهم خاصة العمرية , اليت ترتبط دبستوى التعمر 

, فيما بلغ ادلعدل 2011ابأللف عام  3.5إىل  2018عام  0.6 يتضح تدين معدل الوفيات اخلام  بٌن    .( 104:ص11)
 1.6يف ادلناطق اجملاورة بٌن  لعدادل تراوح و كما  .(9( وشكل)7جدول),  2020و2013اباللف لعامي 14.7-11.0بٌن 
مث  6.6 اىل 7.3, ويف عموم ليبيا بٌن  2015- 2007ابإللف يف مرتوبة للفرتة  7.0-2.1ابإللف يف ادلخيلي وبٌن 4.0 -
ونظرًا للتطورات اليت طرأت على مستوايت ادلعيشة واليت انعكست على  . (116-67:ص12)ابإللف ذلذه الفرتة   5.1اىل 

وتيّسر الوصول إىل برامج الرعاية الصحية ادلتنوعة؛  مستوايت اإلسكان وادللبس والغذاء, وزايدة دخل الفرد, وانتشار الوعي ,
ابأللف عام  118أعوام من  5اطلفض ابدلقابل إمجايل معدل الوفيات يف ليبيا. واطلفض كذلك معدل وفيات األطفال دون 

 .(62:ص 23)م 2006حالة والدة عام  1,000حالة وفاة لكل  16م إىل 1970
يعترب . و (P138:31)يعين النمو أو الزايدة الطبيعية للسكان , أي الفرق بٌن ادلواليد والوفيات   النمو الطبيعي للسكان : -3

العنصر األساسي يف ظلو حجم السكان, كما ويؤثر النمو الطبيعي على تراكيب السكان وعلى خصائصهم الدميوغرافية ادلختلفة. 
اباللف عام 38.4اىل  2014ابلف عام 10.9بٌن  ي التابعة ذلاالم الرزم والضواحالنمو الطبيعي  معدل كذلك تباين  ويتضح
 2012وعموما يظهر التباين يف معدالت النمو الطبيعي لثالث فرتات متميزة , وىي قبل (  . 9( وشكل ) 7, جدول) 2013

ت يف ام .  فيما يالحظ ارتفاع  ىذه ادلعدال 2020و 2013ابأللف لألعوام  20.0و 13.6وما بعدىا . فيما سجل بٌن 
 . (40:ص 13) 2014-2007اباللف للفرتة 29.8-21.0الرزم  ابدلقارنة مع مرتوبة بٌن 

 ( معدالت النمو الطبيعي للسكان يف ام الرزم وضواحيها 7جدول )
 معدل النمو الطبيعي معدل الوفيات ابأللف معدل ادلواليد اخلام /ابأللف السنة
2007 24.2 2.0 22.2 
2008 25.6 2.0 23.6 
2009 29.7 2.4 27.3 
2010 28.7 3.0 25.7 
2011 30.4 3.5 26.9 
2012 36.6 1.2 35.4 
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2013 39.6 1.2 38.4 
2013* 31.0 11.0 20.0 
2014 12.0 1.1 10.9 
2015 16.7 1.3 15.4 
2016 16.5 1.2 15.3 
2017 13.4 1.0 12.4 
2018 15.3 0.6 14.7 
2019 13.4 1.1 12.3 
 13.6 14.7 28.3 *د.م2020

 2020و2013الدراسة ادليدانية  )* م(( 3  )لسجل ادلدين /ام الرزم والبياانت دلناطق ام الرزم وام احفٌن والبمبة .مكتب ا ( 15)ادلصدر -        
 
 
 
 
 
 
 
 

 ( تطور معدل الزايدة الطبيعية للسكان ابأللف/ام الرزم 9شكل )
تعر  اذلجرة أبهنا انتقال األفراد من منطقة اىل أخرى بقصد اإلقامة الدائمة يف ادلكان اذلجرة واحلركة ادلكانية للسكان :  -4

. وتكمن أعلية اذلجرة يف اعتبارىا احد العناصر األساسية للنمو (189:ص 21)اجلديد بسبب دوافع اقتصادية واجتماعية سلتلفة 
 .( 155:ص 7)وىم العام يف حجم وتراكيب السكان , ويف القدرة على ظل لتأثًنىاالسكاين , 

 بسببتنفيذ خالل فرتات يف البلدة الذين استقروا  اجملاورة اغلب ادلهاجرون القادمون من ادلناطق شكل  اذلجرة الوافدة : - أ
معدل ظلو  رفع كل ذلك . يف منازل مناسبة لسكنوا ,مشاريع التنمية الزراعية واإلسكانية, وتوفر اخلدمات من تعليم وصحة

 ذلجرة قدمت منذه اذلأن أكرب نسبة و  ,هااألسر اغلب شكلت ولقد . 1995 -1984لفرتة % ل5.0سكان ام الرزم ضلو 
 .  ( 10( وشكل ) 8جدول ), % 18.7% وادلخيلي 28.8كدرنة  ادلسافةلقرب ادلناطق اجملاورة 

يتبٌن حيث   , الريف ضلو ادلدن لتوفر فرص العمل واخلدماتربدث ظاىرة اذلجرة ادلغادرة من مناطق    اذلجرة ادلغادرة: - ب
% مث اىل طربق 26.5% و القبة  37.7(  أن اغلب اذلجرة ادلغادرة اذبهت اىل مدينة درنة  10( وشكل )  8من جدول )
     % .13.2% , و البيضاء 22.6
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 ( التوزيع العددي والنسيب للهجرة الوافدة واذلجرة ادلغادرة وصايف اذلجرة / األسر واألفراد وادلنطقة/ام الرزم 8جدول ) 
 
 ادلنطقة

 صايف اذلجرة إمجايل اذلجرة الكلية اذلجرة ادلغادرة اذلجرة الوافدة
عدد 
 األسر

عدد 
 األفراد

اإلفراد 
% 

عدد 
 األسر

عدد 
 األفراد

األفراد 
% 

عدد 
 األسر

عدد 
 األفراد

األفراد 
% 

عدد 
 األسر

عدد 
 األفراد

 3+ 2+ 32.3 43 8 37.7 20 3 28.8 23 5 درنة
 2- 1+ 19.5 26 5 26.5 14 2 15.0 12 3 القبة
 5- 1- 14.3 19 5 22.6 12 3 8.8 7 2 طربق
 1- 1- 9.8 13 3 13.2 7 2 7.5 6 1 البيضاء
 11+  2+ 8.3 11 2 0 0 0 13.7 11 2 العزايت
 15+  3+ 11.3 15 3 0 0 0 18.7 15 3 ادلخيلي
 6+  1+ 4.5 6 1 0 0 0 7.5 6 1 القيبقب
 35+ 9+ 100 133 27 100 53 10 100 80 17 اجملموع
% 63.0%  60.2% 37%.  39.8% 100.0     

 / ام الرزم 2013الدراسة ادليدانية( 3)ادلصدر :  -

 
 التوزيع النسيب الجتاىات اذلجرة الوافدة وادلغادرة  والكلية وصايف اذلجرة/ام الرزم ( 10شكل )

% 39.8% ىجرة وافدة وضلو 60.2منها  % من إمجايل سكان عينة الدراسة ,15.0اذلجرة الكلية شكلت ضلو  يتضح أن    
ىجرة مغادرة ,  وساد ىذه اذلجرة النمط األسري ,  واذبو اغلبها ضلو ادلناطق القريبة لقرب ادلسافة , لتوفر اخلدمات وفرص العمل 

د ادلنطقة البيئة وعموما تسو   من إمجايل العينة. %4.0 ضلوسبثل كصايف ىجرة  ألهنا. وابلرغم من تدين اثر اذلجرة لقلة حجمها , 
اليت تضاعف فيها معدل النمو,  1995-1984شبة اجلافة , و قلة مشاريع التنمية, أدى ذلك لبطء ظلو السكان , تستثىن فرتة 

 نتيجة ألثر عوائد النفط وتوفر فرص العمل مث قروض السكن. 
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   برتاكيب السكان العمرية والنوعية واإلعالة..اخل . يقصدتراكيب السكان وخصائصهم الدميوغرافية:   -سادسا
  ( وكاآليت: 11( وشكل )9, جدول ): تنقسم لثالث فئات عمرية عريضة  الرتكيب العمري -1
 ( التوزيع النسيب لفئات االعمار العريضة حسب النوع للسكان / ام الرزم 9جدول )               

 اجملموع +   - 60 رلموع 60 - 15 رلموع 14-0 السنة
 إانث ذكور أنثى ذكور أنثى ذكور

 7.1 7.0 7.3 44.2 44.7 43.6 48.7 48.3 49.1 تع1973
 3.9 3.7 4.0 43.5 43.5 45.6 52.6 50.7 54.4 تع1984
 3.7 3.9 3.5 53.3 53.0 53.6 43.0 43.1 42.9 تع1995
 4.7 4.7 4.6 62.6 63.7 61.6 32.7 31.7 33.7 تع2006
 3.3 3.2 5.6 63.9 63.2 62.6 32.8 33.6 31.8 م2020
 4.5 4.5 5.0 53.5 53.6 53.4 42.0 41.5 42.4 ادلعدل

 ( 1,2,3ادلالحق -ادلصدر )جداول 

 تراوحت ولقد.   السكاين اذلرم قاعدة وسبثل,  والوفيات ادلواليد بعاملي أتثرا الفئات أكثر تعد( :   14-0)  السن صغار -أ
 ىذه تتباين كما.  2020 عام% 32.8 واىل,  1984 عام% 52.6 اىل 2006 عام%32.7 بٌن العمرية الفئة ىذه نسبة
 مثيالهتا عن زبتلف ال احلالة وىذه% , 50.7-% 31.7 اإلانث مقابل% 54.4 -% 33.7 بٌن الذكور لدى النسبة
 . ادلرتفعة اخلصوبة نسبة ارتفاع وتعكس% ,  51.0-% 39.5 بٌن ليبيا مستوى على للسكان
 عليها وتعتمد,  ادلنتجة والفئة,  السكان لنمو احملددة فهي ىامة مزااي عدة الفئة ذلذه( : 60 – 15) السن متوسطي فئة - ب

,  2006 عام% 62.6 اىل 1984 عام% 43.5 نسبتها تراوحت ولقد.  واذلجرة احلركة على قدرة واألكثر,  األخرى الفئات
 .  الوفيات قلة السن متوسطي نسبة ارتفاع ويعين ليبيا لعموم مثيالهتا الفئة ىذه وتشبة
 عام% 3.7 بٌن نسبتها تراوحت ولقد,  التعمر وقلة الوفيات نتيجة نسبة الفئات اقل تعد+(:  سنة 60)فوق السن كبار - جـ

  اخلصوبة معدالت اطلفاض ونتيجة%.  4.0 - 2.0 بٌن ليبيا مستوى وعلى( ,  9) جدول 1973 عام% 7.1 - 1995
 السكاين الرتكيب يف مهمة تغًنات اىل اخلصوبة تراجع ويؤدى.  للسكان السنوي النمو معدل وكذلك,  السن صغار نسبة معها و
 يف ادلسنٌن نسبة يف تدرغلي بطيء وارتفاع , األطفال فئة نسبة واطلفاض, العمل سن يف السكان نسبة يف ارتفاع يف يتمثل, 

 (. 6) ادلنطقة
ميكن النظر اىل اذلرم السكاين على أنة صورة اتريخ دميوغرايف جملتمع ما أي نتيجة مائة عام تقريبا من ادلواليد السكان : أىرام  -2

 : ( اآليت 11( واألشكال )4.3, 2و1. وابالستناد اىل مالحق ) (P.102:31) والوفيات اذلجرة
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 ( أىرامات سكان ام الرزم11 شكل )

 كافة وخالل الرزم الم األىرامات أشكال كافة قاعدة اتساع وان,  العريضة ابلقاعة األىرامات ىذه أشكال أظلاط تتميز -أ
 عام%32.0 بٌن تراوحت واليت سنة 15 - سنة من اقل والصغار األطفال فئة نسب ارتفاع بسبب  السكانية التعدادات
 األطفال بكثرة اجملتمعات وتتصف,  ادلرتفعة اخلصوبة معدالت العريضة القاعدة وتعين% .  1984عام% 52.6 -2006
 .  الريفية والبيئة اجتماعية ألسباب
 عاما 60 بعد( الشيخوخة) السن كبار العمر فئة بعد خاصة القمة ضلو التدرغلي االرتفاع السكان أىرامات أشكال أتخذ - ب
 زبتلف ال وىي,  السن كبار بٌن الوفيات كثرة اىل ذلك ويعود, 1973 عام% 7.1-1995 عام%  3.7بٌن تراوح حيث, 
 .  ادلناطق ىذه يف الوفاة معدالت أظلاط عن
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 اخلصائص يف التدرغلي االنتقال دلراحل انعكاس وىي,   األخًنة الفرتات يف ابالنكماش أتخذ األىرام ىذه قاعدة أن يظهر - جـ
 .  ادلناطق ىذه سكان رلتمعات بو سبر الذي للتحضر نتيجة الوفيات وتدين السكان خصوبة معدالت اطلفاض بسبب الدميوغرافية

 الدميوغرافية ادلراحل وضمن شبااب تصنيفهم ميكن,  الفرتات ىذه خالل الرزم ام سكان سبثل اليت األىرامات ىذه أظلاط ووفق   
 اطلفاض نتيجة السكاين النمو معدل يف ارتفاعا شهدت اليت الثمانينات فرتة يف الثانية ادلرحلة قدرت ولقد.   تقريبا الثالثة - الثانية
 .(  6) ادلرحلة هبذه سبر العربية الدول معظم وأالن, ادلواليد معدل اطلفض التسعينات يف الثالثة ادلرحلة بدأت فيما,  الوفيات معدل
إن أعلية دراسة الرتكيب النوعي للسكان ليست انبعة من كوهنا ربدد إعداد الذكور واإلانث فقط , بل   الرتكيب النوعي:  - 3 

 102.7أهنا ىامة يف دراسة السكان دلا ذلذا الرتكيب من نتائج على دراسة القوى العاملة واذلجرة . لقد سجلت نسبة النوع بٌن 
 تمع مستقر تقل فيو اذلجرة.( وتدل على أهنا نسب طبيعية جمل9, جدول ) 07.2 -
يقصد ابإلعالة نسبة عدد غًن القادرين على العمل اىل األفراد ادلنتجون . وعلى ىذا األساس تراوحت نسبة نسبة اإلعالة :  -4

 اىل% 59.0, بينما ىبطت ىذه النسبة بٌن  1984% عام 129.8اىل  1995% عام 67.7اإلعالة الكلية  بٌن 
 سبة اإلعالة اىل ارتفاع نسبة صغار السن.%.  وتدل ارتفاع ن62.6و
 :والبيئية االجتماعية والتعليمية والصحية  لسكان اتراكيب   -سابعا  
 لقد سجلتسنة ,  -15عن تشمل ىذه الفئة السكان الذين تزيد أعمارىم جية : اتراكيب السكان حسب احلالة الزو   - 1

يف  التأخر% لإلانث بسبب 48.9 و% للذكور 59.5بٌن  ت, وتراوح% 54.2نحو وب الزواجللذين مل يسبق ذلم  أعلى نسبة
( 12( وشكل ) 10, جدول ) لإلانث% 41.9% للذكور وضلو 39.5فئة ادلتزوجون  النسبة الثانية فيما سجلت. حاليا الزواج
%  ترتفع لدى اإلانث اىل  3.6فيما سجل معدل الرتمل ضلو  % ترتفع وسط اإلانث,1.5حاالت الطالق فسجلت  أما . 
    .% لدى الذكور, و تعكس اثر التقاليد االجتماعية اليت تقل فيها ىذه احلاالت تشهدىا ادلنطقة0.6% وتقل اىل 6.7

و .  2014آبال  عام  17.4اىل  2019ابأللف عام 8.5ويتضح كذلك تباين معدالت الزواج اخلام حبيث تراوحت بٌن 
, و تعد ىذه 2012ابأللف عام  6.1اىل  2018ابأللف عام  0.4يالحظ التباين يف معدالت الطالق, فقد تراوحت بٌن 

اباللف 3.6اىل  2020عام 3.4, وبٌن  1.2 - 0.2ادلعدالت مطابقة ذلذه اجملتمعات.  فيما تراوحت معدالت الرتمل بٌن 
 .(    13( و شكل ) 11(, جدول ) 3)  2013عام 

 سنة فما فوق يف  ام الرزم 15جية  للسكان ا( التوزيع العددي والنسيب للحالة الزو 10جدول )  
 % اجملموع % إانث % ذكور احلالة

 54.2 2602 48.9 1176 59.5 1426 مل يسبق لو الزواج
 40.7 1956 41.9 1008 39.5 948 متزوج
 1.5 70 2.5 61 0.4 9 مطلق
 3.6 175 6.7 161 0.6 14 أرمل
 100 4803 100 2406 100 2397 اجملموع

  .  2006 التعداد العام للسكان )( 4):ادلصدر  -  
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 /ام الرزم2006عام 15( التوزيع النسيب للحالة الزوجية للسكان فوق العمر  12شكل)

 ( السكان يف ام الرزم حسب احلالة ادلدنية 11جدول ) 

 .   2020و2013والدراسة ادليدانية ( 4)-  2020السجل ادلدين/ ام الرزم مكتب ( 15)ادلصدر :  - 

رلموع  السنة
 السكان

عدد حاالت 
 الزواج

معدل الزواج 
 اخلام ابأللف

عدد حاالت 
 الطالق

معدل الطالق 
 اخلام ابأللف

عدد 
 الرتمل

معدل الرتمل 
 اخلام ابأللف

2007 10953 102 9.3 17 1.6 3 0.3 
2008 11218 121 10.7 20 1.8 3 0.3 
2009 11858 132 11.1 40 3.4 2 0.2 
2010 12235 152 12.4 22 1.8 2 0.2 
2011 13067 176 13.5 42 3.2 2 0.2 
2012 13173 183 13.9 81 6.1 3 0.2 
2013 13283 197 14.8 12 1.0 3 0.2 
 3.6 2 5.4 3 16.4 9 548 م2013
2014 13305 232 17.4 7 0.5 4 0.3 
2015 13423 155 11.5 11 0.8 21 1.6 
2016 15383 135 8.8 7 0.5 8 0.5 
2017 15698 180 11.5 15 1.0 15 1.0 
2018 16098 159 9.9 6 0.4 8 0.5 
2019 16568 141 8.5 11 0.7 20 1.2 
 3.4 3 5.6 5 13.6 12 884 م2020
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 التوزيع النسيب دلعدالت احلالة الزوجية اخلام للسكان ابأللف/ام الرزم ( 13شكل )

ميثل التعليم ومستوايتو أحد العوامل ادلؤثرة على سلتلف اخلصائص الدميوغرافية   تراكيب السكان حسب احلالة التعليمية : –2
ستوى اخلصوبة وحركة ظلو السكان .  عالقة عكسية بٌن التعليم وتدين م تواالجتماعية واالقتصادية للسكان , حيث وجد

سبثل ىذه الفئة و سنة,  6للسكان فوق  2006% عام  13.3نسبة  سجلتأن األمية  ( 14(وشكل ) 12ويظهر من جدول)
سنة ,  18 -6وادلمثلة لفئة األعمار من  أما فئات ادلراحل ادلدرسية االبتدائية واإلعدادية مث الثانوية, .  % من السكان10.4

% لإلانث من كافة ادلراحل 45.5% ذكور مقابل 54.5% من السكان , منهم 33.6% , ميثلون  59.9فقد شكلت نسبة 
 %.  10.7% , ولإلانث 9.6% , منهم نسبةالذكور 10.2الدراسية. كما يتضح أن مرحلة تعليم ادلعاىد واجلامعي مثلت ضلو 

  سنة فما فوق حسب احلالة التعليمية ام الرزم 6( توزيع السكان  12جدول)
 % اجملموع % اانث % ذكور ادلستوى التعليمي

 13.3 745 20.0 561 6.6 184 أمي
 30.9 1726 28.0 785 33.8 941 ابتدائية
 /26.6 1490 22.1 621 31.3 869 إعدادي
 19.0 1059 19.2 538 18.7 521 اثنوي
 5.0 275 5.1 142 4.8 133 معاىد
 5.2 290 5.6 157 4.8 133 وأعلىجامعي 
 100 5585 100 2804 100 2781 رلموع
 48.8  51.2  100  

 2006: التعداد العام للسكان ( 4)ادلصدر  -    
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 /ام الرزم2006سنة عام 6( التوزيع النسيب للحالة التعليمية للسكان فوق  14شكل )

, وجد ستة مدارس وروضة واحدة, منهم ثالث مدارس ابتدائية ,  2018/2019وابالستناد اىل بياانت التعليم لألعوام       
إانث , ومدرسة احلي اجلديد للتعليم األساسي وتضم  88ذكور و 83طالب منهم  171كأم الرزم للتعليم األساسي وتضم 

 377ذكور و350طالب منهم  727تار للتعليم األساسي لإلانث , مث مدرسة ادلخ 274ذكور و233طالب منهم  507
إانث ,  285ذكور وضلو  326طالب منهم  611(  .  كما يوجد مدرسة إعدادية فيها  15( وشكل )  13إانث , جدول ) 

  . ( 13طالب, جدول ) 218طالب , مث ام الرزم الثانوية وتضم  199و كذلك اثنتان من ادلدارس الثانوية  كالقادسية وتضم 
معلم  91% وضلو 80.2معلمة سبثل  368معلم ومدرس منهم ضلو  459ويظهر من  بياانت إدارة التعليم يف ام الرزم , وجود 

 .  ( 16% ,  شكل )19.8ومدرس وبنسبة 
 2018/2019( عدد ادلدارس والطلبة وادلعلمني يف ام الرزم للعام الدراسي 13دول ) ج
 % اجملموع اانث ذكور ادلرحلة  األساسية
  235 136 99 الصف االول
  243 124 119 الصف الثاين
  253 137 116 الصف الثالث
  284 131 153 الصف الرابع
  253 136 117 الصف اخلامس
  137 75 62 الصف السادس
 %57.1 1405 739 666 اجملموع
% 47.4 52.6 100.0  

  اجملموع اانث ذكور ادلرحلة اإلعدادية
  66 28 38 السادسالصف 

  189 88 101 الصف السابع
  191 89 102 الصف الثامن
  165 80 85 الصف التاسع
 %24.8 611 285 326 اجملموع
% 53.3 46.7 100  

  اجملموع علمي اديب ادلرحلة الثانوية
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  170 عام- - اول اثنوي
  145 61 84 اثين اثنوي
  130 51 79 اثلث اثنوي
 %18.1 445 %(63.4)  -112 %(36.6)163 اجملموع

 2461 100 - 2291 %49.6  -1136 %50.4 -1155 اجملموع الكلي
  اجملموع اانث ذكور اعداد ادلدرسني
  102 79 23 ادلرحلة الثانوية
  46 32 14 ادلرحلة اإلعدادية
  311 257 54 ادلرحلة األساسية
  459 368 91 اجملموع
% 19.8 80.2 100.0  

  1معهد خاص  1روضة  3مدارس خاصة عدد  5)** ( مدارس عامة عدد 
   2019/2018/–إدارة ادلدارس /ام الرزم  (16)ادلصدر  -       
%من إمجايل سكان ام الرزم ادلركز,  25.1طالب , ميثلون نسبة  2461و يتبٌن أن رلموع الطلبة  يف كافة ادلدارس  ضلو   

% , والثانوية  24.8% , واإلعدادية 57.1ويتضح كذلك أن نسبة الطلبة يف ادلرحلة االبتدائية ضلو  ونسمة . 9787والبالغ 
مع أعداد ادلعلمٌن  2461وابدلقارنة بٌن أعداد الطلبة  % . 50.4% مقابل ذكور  49.6% , وشكلت  كافة اإلانث 18.1
من ادلدرسٌن وادلعلمٌن الفعلٌن , و تعين أن ادلعدل جيد طالب , وىي بياانت ربتاج اىل تقييم 5.3, يصبح لكل معلم ضلو 459

.  كما يتبٌن أن اإلانث شكلت نسبة أعلى من الذكور يف كافة ادلراحل الدراسية و تعين أعلية تعليم اإلانث , و أتثًنىا يف فرص 
 العمل وأتخر العمر ألزواجي وتدين يف معدالت اخلصوبة .

 
 /ام الرزم2019/2018ل التعليمية للذكور واالانث للعام الدراسي( التوزيع النسيب للمراح 15شكل )

 
 (التوزيع العددي للمدرسني الذكور واالانث لكل مرحلة تعليمية /ام الرزم 16شكل )
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يف ام الرزم وادلناطق التابعة ذلا ,  لقد ساعد االستقرار وجود مركز طيبيف ادلنطقة : واإلدارية  اخلدمات الصحية والبيئية  -3
 17ذكور و 30طبيب منهم  47يعمل يف ىذه ادلراكز و  ة و ادلعدات الطبية ادلطلوبة . تتوفر فيو اغلب التخصصات واألجهز 

% نصفهم أجانب , ابإلضافة اىل سلترب وسيارتٌن إسعا  , جدول 44.7%, فيما شكل رلموع ادلمرضٌن 27.3طبيبة سبثل 
نسمة , ولكل شلرض  353وميكن تقييم مستوى ىذه اخلدمات حسب ادلعايًن الصحية , فان لكل طبيب واحد ضلو    . ( 14)
نسمة , وجدير ابلذكر  215نسمة , ولكل شلرض / 353نسمة .  و حسب ادلعايًن الصحية ظهر لكل طبيب ضلو  215/

 .يضطر السكان للذىاب للمدن اجملاورة  للعالج
 لصحية يف ام الرزم(اخلدمات ا 14جدول )

 % اجملموع اإلانثعدد  عدد الذكور القسم الصحي
 4.7 8 2 6 ابطين
 5.8 10 3 7 اجلراحة
 0 2 0 2 ادلسالك
 0 1 0 1 عيون
 2.9 5 4 1 نساء

 2.9 5 3 2 وحنجرة وأذنانف 
 3.5 6 1 5 أطفال
 0 3 0 3 عظام

 0 1 0 1 عالج طبيعي
 0 3 0 3 أسنان
 0 1 0 1 عقم أمراض

 0 2 0 2 طبيب الرتا ساوند
 24.4 42 31 11 متريض

 20.3 35 26 9 متريض مغرتب
 27.3 47 17 30 األطباء
 0 1 0 1 واحدة غرفة عمليات
 75.8 172 %50.6 -    87 % 49.4 -  85 اجملموع

 24.2 55 20 35 عدد موظفي اإلدارة
 100 227 %47.1-107 %52.9- 120 اجملموع العام

 2020ادلصدر : إدارة ادلركز الطيب /ام الرزم  -( 17)             

يتوفر مركز لألمن ومكتب للسجل ادلدين, وكذلك خدمات نظافة لديها سيارة مجع نفاايت  اخلدمات اإلدارية والبيئية : -4
ام حفٌن.  -راس التٌن -العزايت -التميمي -خليج البمبة -مرتوبة -كال من ام الرزم  تضم . أما خدمات النظافة  2020لعام

 -الرش -ادلراقبة –الورش -رؤساء أقسام ) احلركة 5امن صناعي وضلو 7إداري و 15سواقٌن ,  7عامل نظافة و 19ويوجد 
 . صباحاً ومساءً داخل األحياء بطريقة وردايت يتم العمل جبمع القمامة اليومية, ( 3)الصيانة(
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 تراكيب السكان حسب احلالة االقتصادية :  - اثمنا
يعطي ادلؤشر الدميوغرايف خلصائص السكان يف ىذه ادلنطقة تدين نسبة   القوى العاملة حسب األنشطة االقتصادية : -1

%  من 28.6%  ذكور مقابل65.6% منهم 47.0سنة اىل  15السكان النشطٌن اقتصاداي الذين تزيد أعمارىم فوق 
يتبٌن أن أكثر  % . و 34.4% إانث مقابل الذكور 71.4% , منهم 53.0اإلانث. فيما ترتفع نسبة غًن العاملون اىل ضلو 

 . (   17( وشكل )15, جدول )نسبة من السكان يعملون يف الوظائف اخلدمية وىي حالة تسود اغلب األنشطة االقتصادية  
 سنة حسب النشاط االقتصادي/ ام الرزم 15اقتصاداي تزيد أعمارىم ( توزيع السكان النشطني 15جدول )

 % مج % ث % ذ النشاط االقتصادي
 3.4 77 0.6 4 4.6 73 الزراعة والصيد
 1.7 39 0.3 2 2.3 37 الصناعة التحويلية
 5.3 120 1.4 10 7.1 10 الكهرابء والغاز وادلياه
 1.1 26 0 0 1.6 26 البناء والتشييد
 5.3 120 0.3 2 7.5 118 التجارة

 2.3 52 1.7 12 2.5 40 النقل وادلواصالت
 34.2 772 19.2 132 40.7 640 االدارة والضمان والدفاع ادلدين

 21.5 487 41.4 285 12.8 202 التعليم
 7.1 159 18.1 125 2.2 34 الصحة

 2.3 53 1.0 6 3.0 47 خدمات اجتماعية ومالية
 15.8 357 16.0 110 15.7 247 عاطلون
 100 2260 100 688 100 1572 اجملموع
% 69.6  30.4%   100 

 .2006( ادلصدر : نتائج التعداد العام للسكان 4) -

% ,  بينما شكل قطاع التعليم 34.2كما يتضح ارتفاع نسبة العاملون يف قطاع اإلدارة والضمان والدفاع ادلدين اىل        
%  . ويف ادلرتبة الثالثة ػلل العاملون 12.8اىل  الذكور% مقابل 41.4نسبة  اإلانث اىل فيو  ترتفعو % ,  21.5النسبة الثانية 

% . ويف 2.2% عند اإلانث مقابل تدنيها عند الذكور اىل 18.1% , ترتفع أيضا النسبة اىل  7.1يف قطاع الصحة وبنسبة 
حل يف ادلرتبة و  ,% 5.3ه والغاز لكل منهما على التوايل نسبة ادلرتبة الرابعة مثل العاملون يف قطاعي التجارة والكهرابء وادليا

على التوايل   % 2.3% , ويف ادلرتبة السادسة النقل وادلواصالت وقطاع التجارة ولكل منهما نسبة 3.4اخلامسة الزراعة وبنسبة 
السكان . وعموما سبثل اإلانث % من  16.0العاطلون عن العمل نسبة  ومثل% . 1.1, فيما مثل قطاع البناء والتشييد نسبة 

  (. 17, شكل ) 2006% يف ام الرزم عام  69.6% مقابل الذكور 30.4يف األنشطة االقتصادية ضلو 



 
  Global Libyan Journal المجلة الليبية العالمية    

 2021/  / أبريل  خمسونالالواحد و العدد  

 
 

26 

 جامعة بنغازي   
 المرج  –كلية التربية  

ISSN 2518-5845 
 
 

   University of Benghazi 
Faculty of Education Almarj 

 
 /ام الرزم2006سنة عام 15االقتصادية للسكان فوق العمر  لألنشطة( التوزيع النسيب  17شكل )

, زلال  487ام الرزم  ضلو  يتواجد يف بلدية, 2019ابالستناد اىل بياانت ادلهن لعام األنشطة االقتصادية يف ادلنطقة :  -2
و تنتشر عدة صيدليات وسلتربات ,  , محالت  ادلواد الغذائية , وادلشروابت وادلالبس واألحذية وزلالت اللحوم وادلطاعمك تتوزع
, وزلالت تقنية  23كما تتوزع العديد من الصناعات كادلخابز وحبوايل  .زلالت التبغ وادلقاىي مثزلطات الوقود واالسرتاحات , و 

 .( 16مصانع للطوب , وثالث زلالت صلارة وحدادة , جدول ) 4ورشة تصليح سيارات, و 20, وضلو  6ادلياه 
  )*(2019(  التوزيع العددي للمهن واألنشطة االقتصادية يف ام الرزم وضواحيها لعام   16جدول )
 العدد نوع النشاط العدد النشاطنوع 

 21 ادلخابز 10 زلالت القصابني
 2 سلابز خاصة 4 زلالت اخلضار
 4 مصانع الطوب 2 ادلطاعم

 1 زلطة مياه حتليو 1 زلالت حلوايت
 6 زلطات بيع مياه شرب 6 زلالت قرطاسيو
 20 ورش سيارات 5 زلالت القهوة 
 3 ورش جنارة وحدادة 11 زلالت حالقة
 2 زلطات وقود 4 زلالت  كوافري
 6 ادلساجد 12 زلالت التبغ

 5 ادلدارس العامة 7 مجعيات استهالكية
 3 ادلدارس اخلاصة 6 الصيدليات
 1 الروضة 2 سلتربات التحاليل
 487 زلالت جتارية سلتلفة 2 السلخاانت
 3 ادلالعب الرايضية 78 اجملموع

البمبة , ام احفٌن , وراس التٌن , مث  ,تغطي مناطق بلدية ام الرزم )التميمي والعزايت /بياانت ادلهن واألنشطة االقتصادية واحلرس البلدي :نقابة ادلهن : ادلصدر : (26)       
     2020مرتوبة

تنتمي ادلنطقة اىل ادلناخ الصحراوي شبة اجلا  , يلطفها قرهبا من  : يف ادلنطقةوادلراعي النشاط الزراعي والثروة احليوانية   -3
. فيما يتصف الغطاء البحر, تنمو فيها األعشاب والشجًنات القصًنة , و تنتشر يف األودية أشجار النخيل وبعض ادلزروعات 

مساحات زلدودة ترعي فيها أعداد كبًنة النبايت أبعلية اقتصادية وبيئية , ابعتبارىا منطقة مراعي ىامة , حيث سبتد ادلراعي على 
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األعشاب  الزىًنه . وتنتشر مثالسدر  ,من األغنام واإلبل , ومنها النبااتت ذات األعلية الرعوية مثل الزعرت, العرعار , اجلداري 
 ( 113:ص 25)) احلارة  والرقيطو وبطل فرعون والدرايس واخلافور

وابلرغم من قلة   ,كالشعًن والقمح   البعليواألنشطة الزراعية يف ادلنطقة على األمطار حيث تسود الزراعة  وعموما تعتمد    
ولقد تبٌن توزع األراضي ادلزروعة  تستغل أي فرصة للتساقط يف الزراعة .  إال أهناملم /سنة , 166التساقط  والبالغ يف ام الرزم  

ترتكز معظم الزراعة ادلروية حول مراكز و ( .   19جدول )) ( 24)ىكتار  4465وادلروية  ىكتار,13930كأرض بعلية بنحو 
سجلت مساحات األراضي  1987السكان , وكذلك يف األودية كزراعة اخلضار والزيتون والكرموس والنخيل والعنب . ويف عام 

 2639ىكتار 3917روعة ابلشعًن وقمح ىكتار, وادلز 7920ىكتار, وأراض مغروسة ابخلضار 63وادلروية  4032البعليو 
نفذت مشاريع  1986 -1982وخالل الفرتة   . ( 19جدول ) ( 1987 عامىكتار  50486ىكتار وأشجار وطليل 

إال أن اغلبها فشل , بسبب اطلفاض اجلدوى االقتصادية لألرض الزراعية , أدى لنزوح سكان الريف اىل ادلدن يف ادلنطقة زراعية,
 اورأس  65432حوايل  سجلتث للثروة احليوانية شكلت األغنام وادلاعز أكثر األنواع انتشارا , حي اما  (. 271ص:1)

وعموما يتزايد اىتمام السكان برتبية األغنام نتيجة ربسن اخلدمة البيطرية والدعم احلكومي % من إمجايل الثروة احليوانية. 98.9
 اخلزاانت اليت تتوزع يف ادلراعي .و لألعال  وتطوير مشاريع احلصاد ادلائي اآلابر 

 ( التوزيع العددي والنسيب للثروة احليوانية والزراعية حسب نوعها ومساحاهتا واعددىا19جدول )
 العدد وادلساحة النوع ادلساحة ىكتار النوع % العدد النوع

شعري  أراض 4465 ارض مروية 98.9 65432 عدد األغنام
 وقمح

 ىكتار3917

زيتون وخنيل  13930 ارض بعل 0.2 123 عدد اإلبل
 وعنب

 شجرة 60000

   7920 زلاصيل وخضار أراض 0.9 579 عدد األبقار
   26315  100 66134 اجملموع

 .  2007القبة  أغنامادلصدر :  مصر  الزراعي , فرع القبة , كشف حصر  (24)- 

   :احلالة السكنية وموارد ادلياه –اتسعا  
حوش قدرت أعداد ادلباين  1313منها  2211( أبن إعداد ادلساكن بلغت ضلو 17من جدول ) يتبٌن  خدمات السكن:- 1

% , وللسكن  7.1وحدة وبنسبة  145% , ومباين لألعمال  82.0وسجلت نسبة  1689ادلشغولة كوحدات للسكن 
أما إمجايل أعداد ادلباين ادلستخدمة للخدمات والتعليم واإلدارة والصحة وادلساجد  %  . 3.5وبنسبة بلغت  72واألعمال معا 

تركز نسيب  للمباين ذات  أكثر أن% . يتضح 18.6وبنسبة  413وكذلك اليت ربت التشييد ومبان أخرى سلتلفة الوظيفة ضلو 
حلوش وىذا يتطابق مع البيئة االجتماعية للسكان يف % من ادلباين ىي من نوع ا59.4ادلنفعة السكنية والتجارية , كما ويتبٌن أن 

قطعة ارض  1100مسكن عام, وضلو  200,  منها ضلو2211فيما توزعت ادلباين سلتلفة االستخدام والبالغة ضلو  ادلنطقة .
قة ,ادلفرش )وسط ادلنط تتوزع أم الرزم إىل أحياء  كما   .( 24)  (, 17ىكتار, جدول )550قائمة , فيما بلغ مساحة ادلخطط 

 افتتح اندي اجلالء الرايضي.1973,اجلبيلة, الشعبية البيضا وبوسلوفة( , ويف عام 
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 (التوزيع العددي ألنواع ادلباين وأوجو استخدامها يف ادلدينة )* (/ام الرزم .17جدول )

 % العدد اوجة االستخدام % العدد نوع ادلباين
 82.0 1689 للسكن 59.4 1313 حوش
 3.5 72 للسكن واألعمال 21.7 480 فيال
 7.1 145 لألعمال فقط 0.5 5 عمارة

 7.4 153 مباين سلتلفة االستخدام 2.3 50 مدارس ,مساجد,خدمات
 100 2059 اجملموع 8.7 192 مباين حتت التشييد
    7.7 171 غري مباين
    100 2211 اجملموع

 م . 2006وادلباين  صدر: النتائج األولية للتعداد العام السكانادل ( 4) 

ذبري يف ادلنطقة العديد من األودية اليت تصب يف البحر , وتزرع  يف بطون و ضفا  ىذه   موارد ادلياه يف منطقة الدراسة : -2
كما   اآلوية األشجار, فيما تستخدم وسائل حصاد مياه األمطار كالصهاريج واآلابر وادلواجن اليت يعتمد عليها سكان ادلنطقة . 

 كما  ستغل للزراعة وللشرب وسقي احليواانت, تل / اثنية ( تقل إنتاجيتها صيفاً ,  10 - 1)  تنتجمن العيون عدد  وجود يتبٌن
 . ( 3) ترتفع ملوحتها  اليتاجلوفية ادلياه  أابر 12 وتتوزع 
 –مر خالل فرتة الثمانينات  لقد توصلت الدراسة اىل نتائج ىامة منها أن سكان ام الرزم   :اخلالصة والتوصيات وادلقرتحات -

-1984% , خالل الفرتة 5.4التسعينات دبرحلة التحول الدميوغرايف الثانية )التضخم السكاين ( حيث سجل معدل النمو 
ادلختلفة , أدت اىل التوطن  أي ضعفان ونصف بسبب مشاريع اإلسكان مث مشاريع التنمية الزراعية وتوفر اخلدمات 1995

وحلد اآلن ,  –بدو الرحل داخل البلدة . فيما مر السكان ابدلرحلة الثالثة اليت بدأت من منتصف التسعينات واستقرار السكان ال
, نتيجة اعتماد معدل النمو على الزايدة الطبيعية وضعف  2006 -1995% ( للفرتة 2.2حيث اطلفض معدل النمو اىل )

لوالدات نتيجة اثر عوامل التحضر, مثل اخلدمات التعليمية والثقافية حركة اذلجرة . ويف ىذه ادلرحلة شهدت اطلفاضا يف معدالت ا
والتحوالت االقتصادية. وارتفاع سن الزواج والرغبة ادلتزايدة يف أسرة صغًنة, وربسن مكانة ادلرأة يف العمل والتعليم , ودبوجب ذلك 

الرزم يتجو اىل اذلبوط , فيما تتسع فئة نسبة  ويتضح كذلك أن معدل ظلو سكان ام   اطلفض معدل اخلصوبة يف اغلب ادلناطق. 
تمع ,رلادلرحلة الدميوغرافية الثالثة  يفاجملتمع السكاين  بقاءالسكان الشباب بشكل كبًن وابطلفاض نسبة فئة صغار السن , و يعين 

 .شاب
وذبهيزىا بتدريب الشباب يف ادلنطقة تقرتح الدراسة االىتمام دبشاريع إنشاء عدة مواين لصيد األمساك  ادلقرتحات والتوصيات : -

ومنحهم القروض الالزمة دلشاريعهم إضافة لتوفًن ثالجات وأسوق خاصة هبم , حيث خليج البمبة ادلناسب  لتنمية ىذا النشاط 
منطقة الف, كي تفي حباجة تزايد حجم السكان يف 40إنشاء زلطة ربليو ال يقل إنتاجها عن ضرورة  مقارنة مع ادلناطق اجملاورة .

إقامة ميناء  كبًن دلا تتميز فيو منطقة  كما ان طبيعة خليج البمبة يعطيها أعلية   تعاين من مشكلة ارتفاع ادللوحة يف ادلياه اجلوفية .
, إضافة اىل اعتماد مطار مرتوبة للنقل لتوسطو بٌن طربق وسوسة اخلليج )البمبة ( من خصائص )ردبا ( أفضل من ميناء درنة 

أولوية يف خطط التنمية ادلكانية حيث ادلوقع كإقليم خليج البمبة منطقة إدارية تنموية مستقلة   وتنمواي جعل ضاء ..اخل .ودرنو والبي
 .اجلوي مطار مرتوبة  –ادلتوسط بٌن طربق ودرنو والقبة والبيضاء  مث سهولة التواصل واالنتقال وتكامل وسائل النقل البحري 
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 ادلصادر وادلراجع:
( العمران غًن ادلخطط وأثرة على التخطيط احلضري يف إقليم اجلبل األخضر , دراسة 2014ابراىيم , امراجع دمحم علي ) - 1

 ربليلية ابستخدام نظم ادلعلومات اجلغرافية , رسالة دكتوراه, قسم اجلغرافيا. جامعة عٌن مشس ,القاىرة .
األخضر : دراسة جغرافية يف ادلظاىر واألسباب , رسالة ماجستًن  ( التصحر يف جنوب اجلبل 2006إبراىيم , زلمود سعد ) -2

 , جامعة بنغازي.
 .  2019/2020و 2013الدراسة ادليدانية لألعوام -3
 (  . 2006,  1995,  1984,  1973اذليئة الوطنية للمعلومات والتوثيق , التعدادات العامة للسكان ) -4
 الوضع ادلائي للمنطقة الشرقية من ليبيا  . ( 2005)اذليئة العامة للمياه  - 5
 , النافذة الدميغرافية للتنمية يف البلدان العربية , نيويورك , 2( تقرير التنمية السكانية ,ع  2005االسكوا )-6
 ( دراسات يف جغرافية السكان , ادلعار  , اإلسكندرية .1985السعدي , عباس فاضل )  -7 
( النمو السكاين واثرة على النشاط االقتصادي دبنطقة ادلرج . دراسة يف جغرافية السكان  2002)الناجي, عثمان الناجي   -8 

 . ماجستًن , جامعة قاريونوس , بنغازي 
(رسالة ماجستًن ,  1984-1954)القوى العاملة يف ليبيا طبيعة  ( 1997و 1989دمحم سلتار العماري ) , العماري-9

 جامعو قاريونس,بنغازي . 
(رسالة الدكتوراة 1984-1954خالل الفرتة)نغازي بلدية بالتغًنات السكانية يف (  1997)دمحم سلتار  , لعماريا-10 

 . اإلسكندرية,جامعة 
 ( احملمودية , دراسة يف جغرافية السكان , ماجستًن , اجلامعة اللبنانية , بًنوت . 1985الرواشده , زىران ) - 11
 . 31ايكولوجية جغرافية ,رللة اجلغرايف العريب , ارباد اجلغرافيٌن العرب,ع  (ادلخيلي:دراسة2014.....)   -12
  33( مرتوبة : دراسة يف تغًنات السكان وخصائصهم الدميوغرافية . رللة اجلغرايف العريب , ع 2016.... ) -13
ة القطاعات اإلنتاجية خلدمية ( أثر توزيع القوى العاملة على زبطيط وتنمي 2008-2007بومعلومة , مروان عبدالكرًن )-14

 ( رسالة ماجستًن , قسم اجلغرافيا , جامعة بنغازي.2006-1973يف مدينة درنة خالل الفرتة )
 دائرة السجل ادلدين يف ام الرزم ) السجالت احليوية (.( 2019/2020)وزارة الداخلية  -15
 .سلتلفة عن الوضع التعليمي /ام الرزم  بياانت( 2019/2020)وزارة الرتبية والتعليم  -16
 ام الرزم  ) بياانت عن التجهيزات والكادر الصحي يف ام الرزم  ( -إدارة ادلركز الطيب ( 2020)وزارة الصحة -17
 ( جغرافية السكان , الثابت وادلتحول . الدار العربية للعلوم , بًنوت . 2004لبيب , علي ) -18
 م  .1981  - 1968ارون يف شئون التنمية وادلخطط الشامل )ام الرزم (. أثينا   مؤسسة دوكسيادس مستش -  19
( النمو السكاين واثره على توزيع السكان وتركيبهم وتغًن استخدامات االرض يف  2007مفلح , عالء الدين فارس )  - 20

 بنغازي . ( رسالة ماجستًن , قسم اجلغرافيا , جامعة 2006 -1954مدينة درنة خالل الفرتة )
 . مطابع جامعة ادلنوفية  . 2(جغرافية السكان , اإلطار النظري وتطبيقات عربية , ط 2004مصلحي , .فتحي ) -21
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 زلطة أرصاد الفتايح وزلطة ام الرزم    .( 2006)مصلحة األرصاد اجلوية   -22
 ,بنغازي,2نة مشروع اجليل الثالث للمخططات , إقليم در ( 2010)مصلحة التخطيط العمراين  -23
 فرع القبة , كشف حصر أغنام القبة   .( 2007)مصر  الزراعي  -  24
 مكتب اذلندسي , ادلرج . ( 2006)مشروع جنوب اجلبل األخضر الزراعي  - 25
 (بياانت ادلهن واألنشطة االقتصادية /ام الرزم . 2019واحلرس البلدي ) -نقابة ادلهن   -26
, دراسة يف جغرافية السكان ,  1995 – 1973( سكان شعبية اجلبل االخضر للفرتة من 2003موسى )عبدالشفيع , -27

 رسالة ماجستًن , جامعة عمر ادلختار , البيصاء . 
 , الكويت41(نظرية التحول الدميغرايف , ادلفهوم والتطبيق , رللة عامل الفكر, مج  2012فياض,ىاشم نعمة )-28
 ( األسس الدميوغرافة جلغرافية السكان, ادلطبعة احلديثة القاىرة  .    1969نويب , دمحم )صادق , دولت , الشر  -29
 ( جهاز مشروعات اإلسكان وادلرافق , ادلخططات والتطوير العمراين , درنة . 2007شركة اخلدمات العامة ) - 30

-31Clark,John I.,2 (1969)   Population Geography ,.Pergamon Press , London- 

32 - Thompson,W. and Lewis,D(1957)Population Problems, McGraw-Hill Book Company,  

New York30- 
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 1984و1973( السكان حسب الفئات العمرية والنوعية  للسكان يف ام الرزم لألعوام  1لحق جدول )  م
 1984 ام الرزم  1973 لعمرفئة ا

 % مج % ث % ذ فئات العمر % مج % ث % ذ
0-4 247 20.1 227 19.0 474 19.5 0-4 353 22.0 313 20.8 666 21.4 
5-9 195 15.8 204 17.1 399 16.5 5-9 297 18.4 268 17.8 565 18.1 
10-14 163 13.2 146 12.2 309 12.7 10-14 227 14.1 181 12.1 408 13.1 
15-19 103 8.4 128 10.7 231 9.5 15-19 160 9.9 151 10.1 311 10.0 
20-24 115 9.3 84 7.0 199 8.2 20-24 106 6.6 128 8.5 234 7.5 
25-29 81 6.6 79 6.6 160 6.6 25 -44 302 18.7 310 20.6 612 19.6 
30-34 62 5.1 50 4.2 112 4.6 45 -64 102 6.3 96 6.4 198 6.4 
35-39 43 3.5 46 3.9 89 3.7 65 -+ 64 4.0 56 3.7 120 3.9 
40-44 21 1.7 31 2.6 52 2.1  0 0 0 0 0 0 
45-49 42 3.4 49 4.1 91 3.8  0 0 0 0 0 0 
50-54 29 2.4 34 2.8 63 2.6  0 0 0 0 0 0 
55-59 41 3.3 33 2.8 74 3.1  0 0 0 0 0 0 
60-64 31 2.5 23 1.9 54 2.2  0 0 0 0 0 0 
65-69 19 1.5 20 1.7 39 1.6  0 0 0 0 0 0 
70-74 13 1.1 13 1.1 26 1.1  0 0 0 0 0 0 
75-+ 26 2.1 27 2.3 53 2.2  0 0 0 0 0 0 

 100 3114 100 1503 100 1611 - 100 2425 100 1194 .100 1231 اجملموع
 1995و 2006( السكان حسب الفئات العمرية والنوعية  للسكان يف العزايت لألعوام  2جدول  ملحق )

 الرزمام  2006 ام الرزم 1995 ئات العمرف
 % مج % ث % ذكور % مج % ث % ذ

0-4 415 13.3 397 13.4 813 13.3 426 11.8 352 10.0 778 10.9 
5-9 470 15.0 430 14.5 900 14.7 408 11.3 365 10.4 773 10.8 
10-14 463 14.7 448 15.2 911 14.9 384 10.6 398 11.3 782 11.0 
15-19 418 13.3 374 12.6 792 13.1 430 11.9 418 11.9 848 11.9 
20-24 349 11.1 303 10.2 652 10.7 423 11.7 412 11.7 835 11.7 
25-29 260 8.3 221 7.5 481 7.9 410 11.3 354 10.0 764 10.7 
30-34 160 5.1 166 5.6 326 5.3 308 8.5 324 9.2 632 8.9 
35-39 128 4.1 139 4.7 267 4.4 221 6.1 214 6.1 435 6.1 
40-44 110 3.5 138 4.7 248 4.1 127 3.5 160 4.5 287 4.0 
45-49 103 3.3 115 3.9 218 3.6 115 3.2 132 3.7 247 3.5 
50-54 95 3.0 71 2.4 166 2.7 97 2.8 131 3.7 228 3.2 
55-59 58 1.8 39 1.3 97 1.6 95 2.6 99 2.8 194 2.7 
60-64 20 0.6 31 1.0 51 0.8 75 2.1 67 1.9 142 2.0 
65-69 31 1.0 26 0.9 57 0.9 44 1.2 34 1.0 78 1.1 
70-74 25 0.8 25 0.9 50 0.8 11 0.3 27 0.8 38 0.5 
75-+ 33 1.1 34 1.2 67 1.1 41 1.1 34 1.0 75 1.0 

 100 7136 100 3521 100 3615 100 6096 100 2957 100 3139 اجملموع

 ( 2019/   2020الدراسة ادليدانية لألعوام )2020( السكان حسب العمر و النوع يف منطقة أم الرزم  لألعوام    3)  جدول  ملحق
 2020الدراسة ادليدانية فئات العمر 

 % مج % ث % ذ
0-4 30 7.2 38 8.1 68 7.7 
5-9 55 13.3 63 13.4 118 13.3 
10-14 47 11.3 57 12.1 104 11.8 
15-19 47 11.3 35 7.4 82 9.3 
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20-24 21 5.1 54 11.5 75 8.5 
25-29 33 8.0 52 11.1 85 9.6 
30-34 32 7.7 23 5.0 55 6.2 
35-39 26 6.3 39 8.3 65 7.4 
40-44 27 6.5 38 8.1 65 7.4 
45-49 35 8.5 26 5.5 61 6.9 
50-54 22 5.3 19 4.0 41 4.6 
55-59 16 3.9 11 2.3 27 3.0 
60-64 8 2.0 2 0.4 10 1.1 
65-+ 15 3.6 13 2.8 28 3.2 

 100 884 100 470 100 414 اجملموع

 

 

 

 

 


