
 أ   
 

 

 
 

 :نمط المحاجر الصخرية في منطقة األبيار

 دراسة في الجغرافية التعدينية                

 

 إعداد الطالب                                     

 محمد عمي مرسال سميمان                        

  إشراف                                 

 محمد المبروك المهدويأ . د .                 

                              الجغرافيا ) الماجستير( بقسم ُعميالمتطمبات اإلجازة ال قدمت هذه الدراسة استكمالا 

 كمية اآلداب                                

 جامعة بنغازي                              

 م2018مارس                              



 ب  
 

 

 

 

Copyright © 2018.All rights reserved, no part of this thesis may be reproduced in any 

form, electronic or mechanical, including photocopy , recording scanning , or any 

information , without the permission in writhing from the author or the Directorate of 

Graduate Studies and Training university of Benghazi . 

 

 

محفكظة . ال يسمح اخذ أم معمكمة مف أم جزء مف ىذه الرسالة عمي ىيئة  2018حقكؽ الطبع 
التسجيؿ اك المسح مف دكف الحصكؿ عمي اذف نسخة الكتركنية اك ميكانيكية بطريقة لمتصكير اك 

 كتابي مف المؤلؼ اك ادارة الدراسات العميا كالتدريب جامعة بنغازم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ج   
 

 

 

 

 محمد عمي مرساؿ سميماف  -أسـ الطالب :

 كمية اآلداب / قسـ الجغرافيا -أسـ الكمية :

نمط المحاجر الصخرية في منطقة األبيار: دراسة في الجغرافية  -عنكاف الرسالة :
 التعدينية 

 ؼ 2018/   3/  20   -تاريخ اإلجازة :

 أعضاء لجنة المناقشة                                              التكقيع    

 ................. الدكتكر : محمد المبركؾ الميدكم      )المشرؼ ( رئيسان      

 الصفة كالتخصص : أستاذ / جغرافية بشرية

 .................                      عمي             عضكان          الدكتكر : محمد مرساؿ 

 الصفة كالتخصص : أستاذ / جغرافية بشرية/ ممتحف داخمي

................                   عضكان                       الدكتكر : خالد محمد بف عمكر 

 الصفة كالتخصص : أستاذ / جغرافية بشرية/ ممتحف خارجي 

 

 الدراسات العلٌا والتدرٌب بالجامعةٌعتمد عمٌد الكلٌة                     مدٌر إدارة 



 د   
 

 

 

 

 

 

 بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَهِ الرَّحِيمِ
 

 {وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُهْ تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا }
 {111}سورةالنساء/ اآلية 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ه   
 

 اإلهداء
 ىلاهلل ع يلل ولل ر إ   ىأفضل من نطقت بأمسائهما بعد اهلل عز وجلل ملر وللىصل  ل     إىل 

 أحسن اهلل عم هر وأمد اهلل يف عمرمها   يَواصد

 أبي وأمي

 إىلاحملبة بصدق يف أعماقهر وبقيت والخة يف ق ىهبر  يلمن مح ىا  ىلإ

 زوجتي

 إخوتي وأخواتي

 بنتي الغاليةا

 من ن ت منهر اصرفقة اصطيبة واصصحبة اصكرمية إىل

 أصدقائي وزمالئي
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 الشكر والتقدير

 الصالت ًالتسلٍن ، ًبعد أفضلًةٍنب حمود علٍو ى الذي حبوده تتن النعن ًالصالت ًالسالم عل احلود هلل

 لتو فالرستبلث  ى   اربشتر  علت  حموتد اربتكًا اربيتدًي   التدتتٌ     األستتب  أتقدم خببلص الشكر إيل 

ًتل هب هي شأًو تعسٌسي إلخراج ىذا العول يف أفضل  ًاالىتوبمهي الٌقت ًاجليد  قدهو يلهب  ىالشكر عل

ب ٌلٍت  ببهتو الكتةل التذي تتبى يل ع تٍن       صٌ ت ممكنث ، أ جٌ أى أتٌى قد ًفقت يف تقتدٌن هتب ٌرهتٍو ًهت    

 أطرًحيت العلوٍث . يفالشر  أى أهعو 

ً   إىلببلشتكر   أتقتدم توب ال ٌفٌتين شكر تل هي سبعدًً يف مجٍع هراحل تعلٍوتً ، توتب     إختٌتً ًأختٌاتً 

 أستب  اهلل أى ققت  اهتبون ًٌتٌفقين ربتب      ىتديف حتقٍ   يفهتٍئتين تبفث ال رً  اليت سبعدتين  ىزًجيت عل

 قةو ًٌرهبه .

 ختتص ببلتتذتر اربينتتدش  خبلتتد القوتتسي    أاوندستتٍث ً لإلعوتتب بٍتتب  ألهكتتتا اىل إتوتتب أتقتتدم ببلشتتكر  

 ًتذلك صدٌقً اربيندش  أسبهث  فضل اهلل  
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 دراسة في الجغرافية التعدينية :نمط المحاجر الصخرية في منطقة األبيار

 اعداد:

 سميمانمحمد عمي مرسال 

 المشرف:

 أ.د. محمد المبروك المهدوي

 ممخص الدراسة

اىتمت ىذه الدراسة بصناعة التعديف كالتحجير بشكؿ خاص كىي جانب جديد مف جكانب الجغرافية 

الصناعية كىي معرفة المحاجر الصخرية كأسباب تكطنيا ككيفية العمؿ فييا ككذلؾ أىمية ىذه 

المحاجر في ككنيا إحدل أىـ عكامؿ النشاط االقتصادم في مدينة بنغازم كالتي تشيد تطكر الحياة 

القتصادية فييا بشكؿ كبير كزيادة الطمب عمى مكاد البناء كمف ىنا جاءت ىذه الدراسة لمعرفة ا

المكاد األساسية المستخدمة في عممية البناء كالتشييد كمدم تكفرىا باإلضافة إلى نمط كشكؿ 

المحاجر كمعرفة مكاقع ىذه المحاجر ، كىي محاجر صخرية ظيرت كبدأت تنتشر بشكؿ سريع كتقع 

( 45كب غرب مدينة األبيار، كسيتـ في ىذه الدراسة تحديد ىذه المحاجر كعددىا كالتي بمغ )جن

محجران، ككذلؾ نكعية المكاد التي تنتجيا كىي الحصى ك االسككندينا ك الككلينا ك البيسكرس أك 

عكائد المخمكط  كتقدير اإلنتاج اليكمي كالسنكم حسب النكع ليذه المحاجر ككذلؾ أسعار المكاد ك ال

المالية ، باإلضافة إلى دراسة خصائص القكة العاممة لممحاجر مف حيث الكـ كالنكع كالتي كصؿ 

( عامالن 360%( ك )12( عامالن ليبيان بنسبة )47( عامؿ منيـ )407إجمالي عماؿ المحاجر إلي )



 س  
 

محاجر %( داخؿ المحاجر ، ككذلؾ اىتمت الدراسة بالتأثير البيئي ليذه ال88أجنبيان بنسبة )

كالكسارات مف حيث االنتشار العشكائي كالسريع كعدـ االىتماـ كمتابعة الشركط ك السالمة البيئية 

كتكعية أصحاب المحاجر كالسكاف بخطكرتيا كمدم تأثيرىا عمى البيئية التي حكليا كالمناطؽ البعيدة 

 عف منطقة األبيار.

ة كحجميا كأىميتيا مف حيث كمية اإلنتاج كما اىتمت الدراسة بنمط تكطف ىذه المحاجر كىذه المنطق

كنكعيتو ، كقد أظيرت الدراسة أف الظركؼ الطبيعية كػاف دكرىػا أساسػي فػي كجػكد ىػذه المحػاجر فػي 

ىػػذه المنطقػػة كبػػذلؾ فػػاف تكطنيػػا كػػاف عشػػكائيان دكف أم خريطػػة رسػػمية لتقسػػيـ المنطقػػة مػػف الجيػػات 

قػػد أظيػػرت الدراسػػة أف جميػػع اإلنتػػاج ينقػػؿ إلػػى المسػػئكلة عمػػي ىػػذا القطػػاع ) كىػػك قطػػاع التعػػديف ( ك 

مدينػػة بنغػػازم كضػػكاحييا حيػػث أف ىػػذه المنطقػػة تعتبػػر اآلف ىػػي المصػػدر الرئيسػػي ليػػذه المػػكاد التػػي 

سابقان تأتي مف منطقة تيكا غرب مدينة بنغازم كقد انتقمت أغمب المحاجر إلى ىذه المنطقة، كخاصػة 

ية اإلشراؼ ك المتابعة ليػذه العمميػة مػف قبػؿ المسػئكليف ك فبراير حيث قمت كأىممت عمم 17بعد ثكرة 

 اإلدارات المحمية. 
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 المقدمة :

دراسػػػة كتقيػػػيـ  فػػػيا االقتصػػػادية لمػػػا ليػػػا مػػػف أىميػػػة تعػػػد الجغرافيػػػا الصػػػناعية إحػػػدل فػػػركع الجغرافيػػػ

 الصناعات كعالقتيا بالمكقع الجغرافي ليذه الدراسة .

ىػي العمػؿ الػذم يزاكلػو الفػرد أيػان كػاف نػكع الصػناعة فكلكف عمينا قبؿ ذلؾ معرفػة الصػناعة كتعريفيػا، 

 .أك تجاريان  ىذا العمؿ صناعيان 

كلكف بعد قياـ الثكرة الصناعية التي بدأت فػي بريطانيػا خػالؿ النصػؼ الثػاني مػف القػرف الثػامف عشػر 

(عػػػاـ ، شػػػيدت خالليػػػا تغيػػػرات 200كاسػػػتمرت حتػػػى منتصػػػؼ القػػػرف العشػػػريف ، أم أنيػػػا اسػػػتغرقت )

طارىػا كمنتجاتيػا جذريو كأصبحت فتر  ة الثػكرة الصػناعية نقطػة تحػكؿ فػي طبيعػة الصػناعة كأسػاليبيا كام

كأنماط تكزيعيا حيث أسيمت ىػذه الثػكرة فػي ابتكػار أسػاليب حديثػة لمعمػؿ الصػناعي ، ال تعتمػد عمػى 

الميارة الفردية قدر اعتمادىا عمى الطرؽ اآللية في تحكيؿ المادة الخاـ المختمفة إلػى منتجػات متعػددة 

أيضػػػا فػػػي سػػػيادة مبػػػدأ التخصػػػص فػػػي اإلنتػػػاج ، كتقسػػػيـ العمػػػؿ فػػػي الصػػػناعة كاتسػػػع حجػػػـ  أسػػػيمت

كمرافػػؽ الخػػدمات المختمفػػة كىػػذه  لمحاجػػة ليػػا فػػي مجػػاؿ تشػػييد المنػػازؿ كالمسػػاكفت الصػػناعية آالمنشػػ

ظيكر منػاطؽ سػكنية كعمرانيػة جديػدة بجانػب  إلى  ذلؾ أدلك  ظاىره جديدة في مجاؿ الصناعة ان أيض

 .تطكر مجتمعات سكنية قديمة

 غػرب مدينػة بنغػازم منطقػة تيكػا كانػت فػي  أنيػا إلػىيرجع  في بنغازم بداية كأف تاريخ ىذه المحاجر

عػدد  ازديػادذلػؾ  ىبيار كقد زاد عػددىا فػي اآلكنػة األخيػرة ، كقػد ترتػب عمػألمنطقة ا إلىكاآلف انتقمت 

الناحية االقتصادية كالعمرانية كنتج  مفجدان  ان ىام ان المحاجر كتزاحميا في المنطقة كىي اآلف تمعب دكر 



   3 
 

 لأدبيػار بنغػازم بمجمكعػة كبيػرة مػف الشػاحنات التػي تنقػؿ ىػذه المػكاد ممػا ألعف ذلؾ ازدحاـ طريؽ ا

الطريؽ مما سبب اإلزعػاج  ىكازدياد كمية الغبار كسقكط بعض المكاد عم الرئيسي تدىكر الطريؽ إلى

نات لكسػػػائؿ األمػػػف لمسػػػتخدمي ىػػػذا الطريػػػؽ بشػػػكؿ كبيػػػر جػػػدان كذلػػػؾ لعػػػدـ تطبيػػػؽ أصػػػحاب الشػػػاح

 فبراير. 17شاحناتيـ كذلؾ لعدـ كجكد الرقابة كخاصة بعد  ىالمفركضة عم

كعكامػػػؿ تكطنيػػػا كمػػػدل  الصػػػخريةعػػػف المحػػػاجر  ةدراسػػػالفػػػي مكضػػػكع  ييتـ بػػػو الباحػػػثكىػػػذا مػػػا سػػػ

مساىمتيا في عممية تطكر البناء كالتشييد كأىمية المكاد التي تنتجيا ىذه المحاجر، كجميع مػا يخػص 

ككػػػذلؾ اآلثػػػار البيئيػػػة   المحػػػاجر بمػػػا فػػػي ذلػػػؾ العمالػػػة كتػػػكفير فػػػرص العمػػػؿ ككميػػػة اإلنتػػػاج كنكعيتػػػو

رؽ لػو الباحػث فػي ىػذه الدراسػة رغػـ ، كىػذا مػا سػيتط لممحاجر كالكسارات عمي المنػاطؽ المجػاكرة ليػا

 عدـ تكفر أم معمكمات أك دراسات سابقة حكؿ ىذا المكضكع .

 تي:الخمسة فصكؿ كلذلؾ تـ العرض مف خالؿ ا إلىكعميو تـ تقسيـ فصكؿ الدراسة 

بدايػػػة بالفصػػػؿ األكؿ كيػػػتـ عػػػرض اإلطػػػار النظػػػرم  كالمنيجػػػي لمدراسػػػة كمقدمػػػة عامػػػة حيػػػت يػػػتـ     

الدراسػػػة كتسػػػاؤالتيا كأىميتيػػػا كأىػػػدافيا كتحديػػػد منطقػػػة الدراسػػػة ككػػػذلؾ اإلجػػػراءات  التعريػػػؼ بمشػػػكمة

بػػػػراز التعريفػػػػات اإلجرائيػػػػة لمدراسػػػػة ، ك اسػػػػتعراض الدراسػػػػات السػػػػابقة ك أخيػػػػران إالمنيجيػػػػة المتبعػػػػة ك 

العكامػؿ  إلػىالصعكبات كالمشكالت التي كاجيت الباحث في ىػذه الدراسػة ، كقػد أشػار الفصػؿ الثػاني 

منطقػة الدراسػة كتشػمؿ العكامػؿ الطبيعيػة المػؤثرة فػي المنطقػة مػف حيػث جيكلكجيػة لطبيعية كالبشػرية ال

مطػػار، كقػػد تضػػمنت العكامػػؿ البشػػرية دراسػػة سػػكاف مػػدينتي ألالمنطقػػة كدرجػػة الحػػرارة كالريػػاح ككػػذلؾ ا

ا ىػػي السػػكؽ كتػػـ دراسػػة سػػكاف مدينػػة بنغػػازم ككنيػػ ، ككػػذلؾ السػػكؽ كالمػػادة الخػػاـ ، بيػػار كبنغػػازمألا

 األكثر طمبان لمكاد المحاجر ككذلؾ دراسة النمك الحضرم كالتطكر األخير لمدينة بنغازم .
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دراسة المحاجر الحجرية لمدينة األبيار  كعكامؿ تكطنيػا كجميػع  فقد تطرؽ إلى أما الفصؿ الثالث    

ما يخص ىذه المحاجر كتحديد عددىا ككذلؾ دراسة نكعيػة اإلنتػاج كتحديػد المػكاد المنتجػة ك كمياتيػا 

العاممػة كيػتـ فييػا تحديػد نػكع كعػدد  لاليكمية ، ك في الفصؿ الرابع يتـ دراسػة الخصػائص العامػة لمقػك 

 أجكر العماؿ في المحاجر. إلىمحاجر كتصنيفيا ككذلؾ التطرؽ العمالة داخؿ ال

بيػار كييػتـ ىػذا ألاآلثػار البيئيػة لممحػاجر كالكسػارات فػي منطقػة ا الباحػث الفصػؿ الخػامس تنػاكؿ كفي

ناطؽ المجػاكرة ليػا ككػذلؾ سػكء التعامػؿ ألصػحاب مال ىالفصؿ بتحديد أىـ اآلثار البيئية لممحاجر عم

طريػػؽ عػػرض األخطػػاء بالصػػكر كاآلثػػار البيئيػػة الناتجػػة عػػف المحػػاجر مػػف  كيػػتـ ذلػػؾ عػػف ،المحػػاجر

 إلػػىحيػػث انتشػػار الغبػػار ككػػذلؾ اسػػتنزاؼ التربػػة كتمػػكث اليػػكاء الجػػكم كالنفايػػات الصػػمبة ، باإلضػػافة 

الطريػؽ الرئيسػػي الػرابط بػػيف  عبػػرتمػر  التػػيالضػجيج كالضكضػػاء كتػأثر الطػػرؽ بشػاحنات نقػػؿ المػكاد 

ما تسببو مف مشاكؿ كحكادث سير ، كيتـ أيضػا فػي ىػذا الفصػؿ عػرض الخطػكات  بيار كبنغازم كألا

 كاإلجراءات المطمكب تكفرىا لمحد مف التمكث البيئي لصناعة المحاجر 

 كأخيرا الخاتمة كما تحتكيو مف النتائج كالتكصيات كمف ثـ قائمة المصادر ك المراجع كالمالحؽ .
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 -:مشكمة الدراسة

العمراني  كسعكقد شمؿ ىذا الت ، تكسع عمراني غير منظـلقد شيدت المدف الميبية في اآلكنة األخيرة 

البنػػاء الحكػػكمي أك الخػػاص كأدل ذلػػؾ التطػػكر  سػػكاءن بشػػكؿ كبيػػر فػػي شػػتى مجػػاالت البنػػاء كالتشػػييد، 

اجر بأنكاعيػػا زيػػادة الطمػػب عمػػى مػػكاد البنػػاء بشػػكؿ كبيػػر، كالتػػي مػػف أىميػػا منتجػػات المحػػ الىالعمرانيػػ

كىػػذا مػػا جعمنػػا نسػػمط الضػػكء عمػػى ىػػذه المػػكاد التػػي تعتبػػر مػػف أساسػػيات عمميػػة البنػػاء كمعرفػػة مػػدل 

أىميتيا كمساىمتيا في عممية التطكر العمراني ككذلؾ معرفة ىذه المكاد كطرؽ إنتاجيػا كاألىػـ معرفػة 

لػـ تكػف مػف  المحػاجرمػف  ، كمػا أف ىػذه المنطقػة كالتػي يكجػد بيػا عػدد كبيػر مناطؽ تركزىػا كتكطنيػا

نمػػا تػػـ اختيارىػػا مػػف أصػػحاب المحػػاجر لسػػيكلة اسػػتعماؿ األحجػػار كظيكرىػػا عمػػي  تخطػػيط الدكلػػة كام

ف ام عػػف ازدحػػاـ السػػكاف ك  افػػي منطقػػة غيػػر مزركعػػة كبعيػػدة نكعػػان مػػ تيػػاسػػطح األرض مباشػػرة ك كجكد

المجػاكرة بتغيػر شػكؿ البيئػة جميػع المنػاطؽ ى اآلف قد أثرت كبشػكؿ كاضػح عمػ المحاجركانت أعماؿ 

المظيػػر  ىعمػػ كالػػذم أثػػر بػػدكرهالمػػكف األبػػيض  إلػػىسػػطح األرض كتحػػكؿ  ىككثػػرة الغبػػار قػػد أثػػر عمػػ

 .الجمالي لممنطقة

فػي ىػذا الخصػكص مػا جعمنػا نحػاكؿ القيػاـ بدراسػة لمعرفػة نمػط  ةأننا لـ نجػد دراسػة شػاممو كدقيقػ كما

بيػػار كخاصػػة أف ىػػذه المنتكجػػات تعتبػػر ألمنطقػػة اكتػػكطف كنػػكع المنتكجػػات لممحػػاجر الصػػخرية فػػي 

 المصدر الرئيسي لمبناء كالتشييد في مدينة بنغازم كضكاحييا .
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 -:تساؤلت الدراسة

ىػذا  إلػىأدت شكؿ ك نمط التكزيع المكػاني   التػكطف   ليػذه المحػاجر ، كمػا العكامػؿ التػي  ىك / ما1
 ؟ بشكؿ سريع التكزيع

 كأىميتيا ؟ كنكعان  كمان  تكفرىا المحاجر التيالمنتجات  ىي / ما2

 / تحديد مساحة تكزيع اإلنتاج   السكؽ   ؟3

 العمالة العاممة في المحاجر ؟ ىي خصائص/ ما 4

 اآلثار البيئية لممحاجر؟ كالمشاكؿ التي تعيؽ اإلنتاج ؟ ىي / ما5

 -:أهمية الدراسة 

فػػي  التػػي تسػػيـ كاحػػدل أىػػـ القطاعػػات الصػػناعية ىػػذه المحػػاجر ىالمنطقػػة التػػي تحتػػكم عمػػ بػػرازإ/ 1

براز ما تنتجو ىذه المناجـ مف مكاد ككميتيا ك استعماالتيا تطكير البنية الحضارية  . كام

/ محاكلػػػة تػػػكفير مرجػػػع جغرافػػػي مخصػػػص ليػػػذه الصػػػناعة فػػػي ىػػػذه المنطقػػػة كفػػػتح الطريػػػؽ أمػػػاـ 2

 تتعمؽ بيذه الصناعة . ستكماؿ دراسة ماالالباحثيف 

لػػـ  ) التعدينيػػة (فػػي دراسػػة الجغرافيػػة الصػػناعية ان جديػػد ف أىميػػة ىػػذه الدراسػػة فػػي ككنيػػا مجػػاالن / تكمػػ3

يتطرؽ ليا أحد مف قبػؿ كىػى دراسػة عمػى مسػتكل شػرؽ ليبيػا، كأسػس الباحػث أىميػة ىػذه الدراسػة لمػا 

 .اء كالتشييدتكفره المحاجر مف مكاد رئيسية في عممية البن
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البيئة  ىتأثير مخمفاتيا عم لكمد كيكميا يشاىد عممية نقؿ ىذه المنتكجاتف الباحث مف المنطقة إ/ 4

دراسػػػتيا فػػػي بيئتػػػو  فػػػي نسػػػب المكاضػػػيع كالمشػػػاكؿ التػػػي يرغػػػب الباحػػػثأكىػػػي تعتبػػػر مػػػف  المحيطػػػة

 .قامتوإلالجغرافية 

 -:أهداف الدراسة

كتحديػد حجػػـ  كالتكزيػع المكػاني ليػػذه المحػاجر فػي منطقػة الدراسػػة الصػػخرية/ معرفػة عػدد المحػاجر 1

 ىذه الصناعة في المنطقة .

 / تحديد نكع اإلنتاج الذم تكفره ىذه المحاجر كمعرفة كميات اإلنتاج .2

 .دراسة الخصائص العامة لمقكل العاممة في ىذه المحاجر /3

 . التغمب عمييا بعض المشاكؿ التي تعاني منيا ىذه الصناعة كالمنطقة ككيفية ىالتعرؼ عم/4

 -:منطقة الدراسة

كـ 40كجنكب غرب مدينة المرج بمسافة ، كـ تقريبان 60بيار شرؽ مدينة بنغازم بمسافة األ منطقةتقع 

قػع بػيف دائرتػي عػرض ( ، كت1كىى امتداد لمرتفعات الجبؿ األخضر كما ىك مبيف في الشكؿ ) تقريبان 

شػػػػػػػػػرقا، كترتفػػػػػػػػػع  205 ن34 303ك  185 ن36 203 كخطػػػػػػػػػى طػػػػػػػػػكؿ شػػػػػػػػػماالن  325 ن12 183 ك  325ن54309

 أىميازراعيو  شبو متر فكؽ سطح البحر كتتميز ىذه المنطقة بكقكعيا داخؿ ىضاب300نحكنطقةالم

الحبػػكب  البعميػػة زارعػػةالب نطقػػةالشػػعاب ك األكديػػة التػػي تصػػب نيايتيػػا بػػكادم القطػػارة كتشػػتير ىػػذه الم

 .كتربية المكاشي
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 -:الحدود المكانية 

حيػث يبعػد أقػرب محجػر  (2منطقة الدراسة جنكب غرب مدينة األبيار كما ىك مبػيف فػي الشػكؿ )تقع 

متر مف المنطقة السػكانية حديثػة اإلنشػاء بسػبب التكسػع العمرانػي كتقػع منطقػة الدراسػة 1700بمسافة 

،  325 ن08 55ك 3  325 ن05 253ك بػػيف دائرتػػي عػػرض  205 ن40 373ك  205 ن34 293بػػيف خطػػى طػػكؿ 

  1 ىكتار تقريبان ( 6912. 64 )  كتقدر مساحة منطقة الدراسة بحكالي 

 -:الحدود الزمنية

كىػػى الفتػػرة التػػي تطػػكرت فييػػا ىػػذه الصػػناعة  ـ2013حتػػى سػػنة  ـ2008تمتػػد فتػػرة الدراسػػة مػػف سػػنة 

الجنػػكب الغربػػي مػػف مدينػػة  إلػػى متػػر(1700منطقػػة المحػػاجر فيػػي تبعػػد بحػػكالي ) أمػػا) بشػػكؿ كبيػػر

 . (كـ1 هاقرب محجر مف المساكف كالسكاف نجد فأ( 2كما يظير في الشكؿ ) ،األبيار

                                                           
1

حامد بوقرٌن ، تأثٌر غبار المحاجر على نبات السدر بمنطقة جنوب األبٌار ، رسالة ماجستٌر غٌر منشورة ، جامعة بنغازي ، ُكلٌة رافع  -

 11، ص 2112العلوم ، قسم علم النبات ، 
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 2013منطقة األبيار المحاجرمكقع منطقة  ( 2الشكؿ ) 

تأثٌر غبار المحاجر على نبات السدر بمنطقة جنوب األبٌار ، رسالة ماجستٌر غٌر منشورة ، رافع حامد بوقرٌن  -المصدر: 

 ،ص المالحق 2112جامعة بنغازي ، ُكلٌة العلوم ، قسم علم النبات ، 
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 المنهجية المتبعة في الدراسة 

دراسة عممية مف منيج أك أسمكب متبع في تحميؿ البيانات التي يتـ الحصكؿ عمييا ك لػذلؾ  ألمالبد 

 ستعتمد ىذه الدراسة عمى المناىج التالية .

 أ / المنيج التاريخي

تجميػػع بعػػض اإلحصػػاءات ك المعمكمػػات كالكثػػائؽ الخاصػػة  ك تتبػػع الظػػاىرة أك المشػػكمة تاريخيػػان  ىػػك

ذلػػؾ  إلػػىككػػذلؾ دراسػػة التقػػارير كبعػػض الدراسػػات التػػي تطرقػػت  حػػكؿ ىػػذه الدراسػػة ك االسػػتفادة منيػػا

التػػػػي كجػػػػدت بيػػػػا ىػػػػذه  كاإلداراتبطريقػػػػة مباشػػػػرة أك غيػػػػر مباشػػػػرة كذلػػػػؾ عػػػػف طريػػػػؽ زيػػػػارة المرافػػػػؽ 

 . المعمكمات

 ب /المنيج الكصفي

كصػػفية شػاممة تشػػمؿ جميػػع المحػػاجر المكجػكد فػػي منطقػػة الدراسػة كتعتمػػد عمػػى المقػػابالت  ىػك دراسػػة

كجميػػع البيانػػات التػػي  االسػػتبياناتبعػػض  خداـالشخصػػية كجمػػع المعمكمػػات الميدانيػػة عػػف طريػػؽ اسػػت

 ةالعمالػػػيصػػعب الحصػػػكؿ عمييػػػا عػػػف طريػػػؽ المراجػػػع كالكتػػػب ك التػػػي مػػػف أىميػػػا نكعيػػػة كخصػػػائص 

 : تشمؿ ىيك  مف اإلحصائية التي مف شأنيا أف تزكدنا بمعمكمات إضافية ةمجمكع خداـكاست

مجمكعػة كبيػرة مػف المراجػع الجغرافيػة التػي تيػتـ بيػذا  ىتعتمد ىذه الدراسة عم : المراجع العممية – 1

 المكضكع ككذلؾ األبحاث ك الرسائؿ كالمجالت العممية.



  12 
 

في ىذه الدراسػة مػف خػالؿ االسػتعانة بالتقػارير  ان كالتي سيككف دكرىا كبير  : المصادر اإلحصائية – 2

 كاإلحصاءات التي تـ الحصكؿ عمييا مف المقابالت كمف المحاجر نفسيا.

الصكر المتعددة لتكفير شػكؿ كنػكع المػادة المنتجػة كذلػؾ لرسػـ صػكرة كاقعيػة عػف عمميػة اإلنتػاج  – 3

 تكطف كتكزع المحاجر .ككذلؾ  ككذلؾ الخرائط فيي األداة الكصفية كخاصة لتحديد منطقة الدراسة

جػػػراء المقػػػػابالت ام الدراسػػػة الميدانيػػػة فيػػػػي أسػػػاس ىػػػذه الدراسػػػػة كمػػػف خػػػالؿ الزيػػػػارات المتكػػػررة ك  – 4

 ىالحصػكؿ عمػ مػف خالليػـ بعػض ىػذه المحػاجر تػـ ىكالمشػرفيف عمػ المسػئكليفالشخصية مػع بعػض 

بػػػيف  طقػػػة خػػػالؿ الفتػػػرة مػػػاأغمػػػب المعمكمػػػات اإلحصػػػائية المتعمقػػػة بالدراسػػػة ، كعػػػف طريػػػؽ مسػػػح المن

(  ان محجػػر  45ـ( كىػػي الفتػػرة التػػي تطػػكرت فييػػا ىػػذه الصػػناعة تػػـ التأكػػد مػػف كجػػكد )2013-ـ2008)

نتاجػػو كقػػد تػػـ مقابمػػة جميػػع المشػػرفيف عمييػػا ان مختمفػػ ليف عػػف ئك ككػػذلؾ المقابمػػة مػػع المسػػ فػػي حجمػػو كام

كذلػؾ عػف طريػؽ لمحصكؿ عمي اإلحصػاءات كالمعمكمػات  بيارألمراقبة الصناعة كالتعديف في مدينة ا

 حؽ ( .شامؿ ) في المال استبياف
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 الدراسات السابقة

تعػػد الدراسػػات السػػابقة إحػػدل أىػػـ دعػػائـ البحػػث العممػػي ، كذلػػؾ ألنيػػا تمكػػف الباحػػث مػػف تجنػػب      

الكثيػػر مػػف األخطػػاء ، كتتبػػع أثػػر الدراسػػات التػػي تتنػػاكؿ المكضػػكع أك منطقػػة البحػػث كمعرفػػة النتػػائج 

مميػػة التػي تكصػمت إلييػا تمػؾ الدراسػة ، كلكػف فػي مكضػػكع دراسػتنا عػف المحػاجر كدكرىػا فػي تطػكر ع

مػف جكانػب  ان جديػد ان البناء كالتشييد لـ يجد الباحث أم دراسػة تتضػمف ىػذا المكضػكع ألنيػا تعتبػر جانبػ

مف نكعيا عف المحاجر كمدم مساىمتيا في تطكر عممية ى كىي الدراسة األكل ، الجغرافية الصناعية

 البناء كالتشييد ككذلؾ معرفة أماكف تكطنيا .

ية كدكرىػػا مػػف ناحيػػة صػػناعية أك اقتصػػادية صػػخر كنظػػران لعػػدـ كجػػكد أم دراسػػة عػػف المحػػاجر ال     

اعتمػػد الباحػػث عمػػى الدراسػػات األخػػرل كىػػي دراسػػات فػػي جممتيػػا تيػػتـ بالناحيػػة البيئيػػة كىػػي دراسػػات 

  -تسمط الضكء عمى األضرار الناجمة عف المحاجر كأثرىا عمى البيئة كنذكر منيا :

بعنػػكاف ))عكاصػػؼ مػػف صػػنع أيػػدينا((  2002عػػاـ   1 رحمف عبػػد اا الصػػغير فػػي مقالتػػوعبػػد الػػ– 1

تنػػاكؿ فييػػا أسػػباب العكاصػػؼ الترابيػػة التػػي تحػػدث نتيجػػة لسػػكء التعامػػؿ مػػع البيئػػة كمككناتيػػا المختمفػػة 

كىنػػاؾ ممارسػػات تػػؤثر سػػمبان عمػػى البيئػػة كمنيػػا إدارة المراعػػي كأنشػػطة المحػػاجر كنقػػؿ التربػػة كدىػػس 

حارم كذلػػػؾ يػػػؤدم إلػػػى تفكػػػؾ التربػػػة كتعريتيػػػا مػػػف الغطػػػاء السػػػيارات التػػػي تجػػػكب الصػػػ بػػػآالؼالتربػػػة 

 النباتي.

                                                           
1

قصاٌم ، مؤسساة الٌماماة ، صحٌفة الرٌاض ، العدد الثاانً والعشارون ، جامعاة ال عواصف من صنع أٌدٌناعبد الرحمن عبد هللا الصغٌر ،  -

 .  142، ص 2116،
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))تقيػػيـ اآلثػػار البيئيػػة   1 كالتػػي جػػاءت بعنػػكاف دراسػػة 2006عبػػد اا الصػػقرم فػػي أطركحتػػو عػػاـ – 2

لممحاجر كالكسارات بقريػة األبػيض جنػكب الباطنػة بسػمطنة ع(مػاف(( ترجػع أىميػة الحصػى فػي التنميػة 

ثو التقييـ البيئي بمظاىر التدىكر الناجمة عف عمميات تعديف الحصػى كأثرىػا المستدامة كىدفو مف بح

عداد خريطة تكضح العالقات المكانية بيف مكاقع كشركات تعديف الحصى .  عمى قرية األبيض كام

حػػػكؿ مكقفيػػػا مػػػف الكسػػػارات  20062جمعيػػػة حمايػػػة البيئيػػػة فػػػي نطػػػاؽ فػػػرع القػػػاىرة الكبػػػرل عػػػاـ – 3

ذا ينػػتج عنيػػا مػػكاد شػػديدة التمػػكث كالعالقػػة فػػي اليػػكاء فػػي المنػػاطؽ السػػكانية الحضػػرية  كالمحػػاجر ، كام

ضػافة إلػى ذلػؾ الضػجيج كأضػرار تمػكث  القريبة منيا كىذه الممكثات تشمؿ األتربة العالقة في اليػكاء كام

 اليكاء الذم يسبب العديد مف األمراض لمسكاف القريبيف منيا .

))اآلثػػار   3 بحثػػان بعنػػكاف 2008أبػػك عصػػارة فػػي عػػاـ  نػػكرم عطيػػة عبػػد الصػػمد ، محمػػد مػػيالد– 4

البيئيػة السػتغالؿ المحػػاجر فػي شػماؿ غػػرب ليبيػا(( تيػدؼ ىػػذه الكرقػة إلػى ألقػػاء الضػكء عمػى الكضػػع 

شػركط  إتباعالراىف لممحاجر بمنطقة العزيزية شماؿ غرب ليبيا كذلؾ مف حيث سكء االستغالؿ كعدـ 

غالؿ بداية مف أعماؿ الحفر كالتفجير حتى تشػغيؿ الكسػارات مػع السالمة البيئية في جؿ أعماؿ االست

األخذ بعيف االعتبار الشكؿ العاـ لممحجر أثناء االستغالؿ كبعد االنتياء مف استغاللو ما يترتب عميو 

في العممية التعدينية  إتباعيامف عدـ صالحية المكاف ألم شيء يذكر ، ككذلؾ طرح الحمكؿ الكاجب 

 ظان عمى سالمة اإلنساف كالكائنات الحية .ليذا النشاط حفا

                                                           
1

عبد هللا الصقري ، تقٌٌم اآلثار البٌئٌة للمحاجر والكسارات بقرٌة األبٌض جناوب الباطناة بسالطنة ُعماان ، رساالة دكتاوراه غٌار منشاورة ،  -

 .  2111جامعة الخلٌج العربً ، كلٌة اآلداب ، قسم الجغرافٌا ، ُعمان 
2

 م . 2116 – 6 – 9ٌئة ، فرع القاهرة الكبرى ، تقرٌر لجمعٌة حماٌة الب -
3

 . 2118نوري عطٌة ، محمد مٌالد ، اآلثار البٌئٌة الستغالل المحاجر فً شمال لٌبٌا ، ورقة بحثٌة ،  -
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))المحػػػػاجر   1 باعػػػػداد تقريػػػػر إلػػػػى المرافػػػػؽ كاإلسػػػػكاف عػػػػف 2009عػػػػاـ  البػػػػدرمصػػػػالح إبػػػػراىيـ – 5

كأضرارىا عمى المناطؽ السكانية كالمرافؽ(( بما يقـك بو أصػحاب المحػاجر بػالتفجيرات كقػد ذكػر فييػا 

متػر  1300حيػث ذكػر أف أقػرب كسػارة تبعػد حػكالي عدد المحاجر كمدم قربيا مف األحيػاء السػكانية 

 . الحديثة في مدينة االبيار اإلحياءمف  الحدائؽ حي مف أقرب حي سكني كىك

األضػػرار الناجمػػة عػػف المحػػاجر كقربيػػا  2 بعنػػكاف 2009بكرقػػة بحثيػػة عػػاـ  البػػدرمصػػالح إبػػراىيـ – 6

إيجاد حؿ ليذه المشكمة بكضع عدة  مف المنطقة السكنية كالتعدم عمى األراضي الزراعية كحاكؿ فييا

 حمكؿ كاقتراحات . 

))تأثير غبار المحاجر عمى نبات السدر بمنطقة جنػكب   3 بعنكاف 2012رافع حامد بكقريف عاـ – 7

األبيػػار(( التػػي تنػػاكؿ فييػػا الكضػػع الػػراىف لممحػػاجر كعػػف عػػدد المحػػاجر فػػي منطقػػة الدراسػػة كالتزايػػد 

كبيػػػرة بالبيئػػػة نتيجػػػة التعػػػدم عمػػػى  العشػػػكائي لممحػػػاجر فػػػي منطقػػػة الدراسػػػة حيػػػث إنيػػػا تشػػػكؿ أضػػػراران 

 الكثيؼ كالمخمفات المضرة بالبيئة .   األراضي الزراعية كانبعاث الغبار

))المحػػاجر كأصػػدقاء البيئػػة كالسػػياحة(( كاقػػع انتشػػار المحػػاجر   4 عبػػد اا محمػػد السػػيمي بمقالتػػو– 8

كالمرافػػؽ  المحػػاجر بالبيئػػة كالمتنزىػػات الطبيعيػػة أثػػرت ىػػذهالصػػخرية فػػي أطػػراؼ المػػدف كالقػػرل ككيػػؼ 

 السعكدية . كالغطاء النباتي في السياحية ك الترفييية

                                                           
1

 . 2119صالح إبراهٌم البدري ، صور مبدئً لمعالجة مشكلة الكسارات والمحاجر األبٌار ، ورقة بحثٌة ،  -
2

 . 2119البدري ، نفس المرجع ، صالح إبراهٌم  -
3

رافع حامد بوقرٌن ، تأثٌر غبار المحاجر على نبات السدر بمنطقة جنوب األبٌار ، رسالة ماجستٌر غٌر منشورة ، جامعاة بنغاازي ، ُكلٌاة  -

 .  2112العلوم قسم علم النبات ، 
4

 . 2111القتصادٌة االلكترونٌة ، العدد الخامس ، ٌناٌر ، الصحٌفة ا المحاجر وأصدقاء البٌئة والسٌاحةعبد هللا محمد السهلً ،  -
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))اقتفػػاء األثػػر البيئػػي لممحػػاجر فػػي المنطقػػة   1 عػػف 2012سػػة عػػاـ اآخػػركف  بدر ك عمػػى رجػػب ،– 9

السػػاحمية غػػرب مدينػػة طػػرابمس(( كىػػي دراسػػة حػػكؿ تحميػػؿ ألثػػار)) المحجػػر (( عمػػى الطبيعػػة كعمػػى 

البشر لتحديد طػرؽ تقمػيص التػأثيرات السػمبية كزيػادة اإليجابيػة كتيػدؼ ىػذه الدراسػة إلػى معرفػة اآلثػار 

اتجػة عػف طمػر النفايػات فػي المحػاجر الميجػكرة كمػدم تأثيرىػا الكاقعة عمى الغطاء النبػاتي كاآلثػار الن

 عمى تمكث المياه الجكفية . 

))اإلقميـ الكظيفي لمدينػة طبػرؽ دراسػة   2 بعنكاف 2014عاـ  رسالةصالح منصكر شاىيف في – 10

فػػي جغرافيػػة المػػدف(( كقػػد تنػػاكؿ فػػي جانػػب بسػػيط منيػػا عػػف التعػػديف كالمحػػاجر حيػػث ذكػػر منيػػا دكر 

ة التعديف كالمحاجر في تػكفير مػكاد البنػاء حيػث ذكػر عػدة محػاجر ككسػارات المكجػكدة داخػؿ كمساىم

 اإلقميـ كتتطرؽ إلى كمية اإلنتاج كنكعيتو ككذلؾ الكميات الشيرية ليذه المكاد .

 : الدراسة تالصعوبات التي واجه

ندرة كقمة الكتب كالمراجع كالتي قد اىتمت بالكتابة في ىذا المكضكع ككؿ مػا تػـ الحصػكؿ عميػو  – 1

 أم معمكمات يمكف أف يعتمد عمييا. بعض النشرات ك التقارير البسيطة التي ال تحتكم عمي

ف إو، حيػػث معمكمػػات إحصػػائية تاريخيػػة لكميػػات اإلنتػػاج كطريقػػة تكزيعػػ ىصػػعكبة الحصػػكؿ عمػػ – 2

دارة لتسجيؿ كتدكيف اإلنتاج فيػي إخر كال يكجد أم محجر بو آلمف حيف  يتكقؼ العمؿ فييار المحاج

نتػػاج كيبػػاع مباشػػرة لممسػػتيمؾ إنمػػا ىػػي مثػػؿ المحػػالت العامػػة إمحػػاجر بػػدكف إدارات بيػػا أرشػػيؼ ، ك 

                                                           
1

علً رجب ،وآخرون، اقتناء األثر البٌئً للمحاجر فً الساحلٌة غرب مدٌنة طرابلس ، بحث غٌر منشور جامعة الزاوٌاة قسام هندساة بٌئاة  -

 ،2112  . 
2

، رسالة ماجستٌر غٌر منشورة ، جامعاة بنغاازي ، ُكلٌاة  صالح منصور شاهٌن ، اإلقلٌم الوظٌفً لمدٌنة طبرق دراسة فً جغرافٌة المدن -

 . 2114اآلداب قسم الجغرافٌة ، 
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المعمكمػات التػي تػـ الحصػكؿ عمييػا عػف طريػؽ جيػد قػاـ بػو الباحػث  ةحسب ما يتكفر مػف كميػة  كقمػ

ىػػذه المحػػاجر عػػف طريػػؽ تقػػدير تخمينػػي ممػػا جعػػؿ الدراسػػة محصػػكرة فػػي بعػػض  ىمػػع المشػػرفيف عمػػ

 أكثر مف ذلؾ . ىاإلحصاءات  مثؿ اإلنتاج كنكعو لسنة كاحدة فقط كصعكبة الحصكؿ عم

راسة ، فأغمب الدراسػات التػي تحصػؿ عمييػا الباحػث قمة كندرة الدراسات السابقة حكؿ مكضكع الد– 3

 إلػىتمثمت فػي دراسػات تتعمػؽ باآلثػار البيئيػة عمػي المنطقػة كأغمبيػا أك جميػا عبػارة عػف كرقػات تشػير 

 كاضيع عامة غير متعمقة في البحث م

ىػذه عدـ تكفر قكانيف كلكائح ليذه المحاجر سكاء كانت في اختيػار المكاقػع أك سػالمة العمػاؿ فػي – 4

ف كجدت فيي غير مفعمػة لعػدـ كجػكد جيػات تتػابع ذلػؾ فعػدـ ام المحاجر كتأثيرىا البيئي مف حكليا ، ك 

 ىتكفر المعايير الرئيسية ليذه العمميات يجعؿ عممية تقييـ عمؿ ىذه المحاجر أمر صعب كيعتمػد عمػ

 االجتياد كالتقدير.

كعػػدـ  مػػا يتعمػػؽ بسػػائقي الشػػاحناتقابمػت الباحػػث صػػعكبة فػػي جمػػع البيانػػات الميدانيػة خاصػػة في – 5

تػدمير الطريػؽ الرئيسػػي إلىف ىػذه الشػاحنات قػد أدت إتعػاكنيـ مػع الباحػث تفاديػان ألمػكر كثيػرة ، حيػػث 

عػدـ اسػتعماؿ كسػائؿ السػالمة المطمكبػة ك سػطح الطريػؽ  ىبيار بنغازم كظيكر مخمفات اإلنتاج عمػألا

 منيـ .

المعمكمات خكفان مف أمػكر تخصػيـ بىركب المسئكليف كأصحاب المحاجر مف مقابمتي كتزكيدم  – 6

 فبراير كما يقكلكا. 17بعد ثكرة  أكؿ شخص يتصؿ بيـ يننأحيث 
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 التعريفات والمصطمحات

 أمػػكر عػػدة معرفػػة مػػف لنػػا البػػد كالتشػػييد البنػػاء عمميػػة فػػي أىميتيػػا كمػػدم المحػػاجر عػػف الحػػديث قبػػؿ

 كطػػرؽ الكسػػارة ككػػذلؾ المحجػػر أك المحػػاجر عمػػي نتعػػرؼ فأ أردنػػا ىنػػا كمػػف المكضػػكع بيػػذا متعمقػػة

 ىػذه تكػكف لكػي بالصػكر رفقناىػاأ ككػذلؾ ليػا تعريفػات عػدة كضػعنا بيػا درايػةعمي  نككف كلكي عمميا

 : كىيأكثر كضكحان  التعريفات

عبػارة عػف منطقػة  ككىػ ،كمشتقاتيا الحجارة استخراج بقصد العمؿ فيو يجرم مكاف كىك : المحجر*

الطبقة التػي  إزاحةالمعادف ك العمؿ فييا يتـ بعد  استخراجفي  المتبعةصخرية تشبو المناجـ المفتكحة 

 (. 3)  مبيف في الشكؿ ىك الصخكر مف التربة كىي ليست عميقة . كما ىذهتعمك 

 إلػى الصػخرية الكتػؿ بتحكيػؿ تقػكـ اآلالتمجمكعػة  ىتعتمػد عمػ تحكيميػة صػناعية منشػأة: الكساارة*

 اآلليػات جميػع كنقػؿ بالتكسػير الخاصػة الثابتػة تآالمنشػ إلػى إضػافة كتضػـ ،حجمػان  صػغرأ أجزاء عدة

 إلػى إضػافة المنشػأة داخػؿ كتحميميػا كتفريغيػا كتكسػيرىا الصػخكر لنقػؿ المختصػة كالعمميات المتحركة

 (.4) الشكؿ في مبيف ىك كما .متحركة أك ثابتة الكسارة تككف فأ كيمكف كالصيانة التخزيف
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 في منطقة األبيار ( شكؿ المحجر 3 شكؿ )

 

 

 

 ( شكؿ المحجر 3 شكؿ ) 

 

 2013عمي الدراسة الميدانية  ان المصدر: مف عمؿ الباحث اعتماد 

 

 في منطقة األبيار ( شكؿ الكسارة4شكؿ )

 

 

 

 

 

 2013عمي الدراسة الميدانية  ان المصدر: مف عمؿ الباحث اعتماد             
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 الفصؿ الثاني

 

 بالمنطقة الطبيعية كالبشرية الخصائص
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 الموقع والعالقات المكانية

يػؤثر فػي عمميػة  باعتبػارهالصػناعية  األنشػطةيعتبر المكقع مف أكثر العكامؿ الجغرافية أىمية في نمػك 

ف المكقػع إحيػث  المكقع مػف مميػزات طبيعيػة كبشػرية يرتبط بو كالتسكيؽ ، كذلؾ مف خالؿ ما اإلنتاج

يمثػػػؿ العالقػػػات المكانيػػػة التػػػي تػػػربط الظػػػاىرة الجغرافيػػػة بغيرىػػػا مػػػف الظػػػكاىر األخػػػرل ، حيػػػث يعتبػػػر 

حػد كبيػر عػف تنػامي قيمػة كأىميػة الظػاىرة الجغرافيػة التػي تقػع فػي إطارىػا فػالمكقع  إلىالن ئك المكقع مس

مف أكثر العكامؿ الجغرافيػة أىميػة فػي بػركز كنمػك بعػض األنشػطة االقتصػادية كاالزدىػار االقتصػادم 

 كنمك المنطقة ، فالمكقع كما يتميز بو مف ظركؼ كعكامؿ تجعمو يرتبط ببعض األنشطة 

سػػتراتيجى أك االجغرافػػي لممنطقػػة مػػف حيػػث درجػػة أىميتيػػا كػػأف تكػػكف ذات مكقػػع حيػػث يػػؤثر المكقػػع 

تقػػع  فيػػيأكسػػبيا أىميػػة فائقػػة  ىػػك مػػا األبيػػاركلعػػؿ مكقػػع مدينػػة ، اإلقمػػيـمنطقػػة تجػػارة أك تمثػػؿ مركػػز 

 ىعمػػ األبيػاريػربط بػيف مػدينتيف كبيػػرتيف ىمػا بنغػازم كالمػرج كتقػع مدينػة  الػذم الرئيسػيعمػي الطريػؽ 

كمػا ، { كػـ مػف مدينػة المػرج 40} حػكاليكتقػع عمػي بعػد  بنغػازممف مدينػة  {كـ تقريبان 60بعد حكالي }

لممنػاطؽ التػي تقػع  اإلداريػة تقػع كسػط منطقػة  زراعيػة رعكيػة كىػي تعػد أىػـ المراكػز األبيػارأف مدينػة 

المميطانيػة  ك وكأسػقفالمناطؽ الرجمة ك قبر جيرة ك أبك مريـ كغكط السػمطاف  ىذهكمف  إقميمياضمف 

 إلييػاكالجماعات الذيف يفدكف  السكافمف  كثيراكليذا تستقبؿ المدينة ، األبياركسيدم مييكس كجنكب 

حيػث   1 ؾ.المرافؽ كالتجػارة كالنقػؿ كغيػر ذلػخالؿ ساعات النيار، لالستفادة مف الخدمات ك  خصكصا

الجنكبيػة لمجبػؿ األخضػر كمػا يخػتص بػو الجبػؿ األخضػر مػف نكعيػة الغربيػة مكقع المدينة في الحافة 

الصخكر الجيرية الكارستية يسػيؿ تعػدينيا كتنجيميػا فػي منػاطؽ كاسػعة مفتكحػة كال تغطييػا األعشػاب 

                                                           
1

 14روٌدة ،مفتاح أمغٌب ، مرجع سابق ،ص -
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كمػػا أف ىػػذه المنطقػػة قميمػػة   ، األحيػػاف الصػػخكر مباشػػرة غمػػبأحيػػث تظيػػر فػػي  كال األشػػجار الكثيفػػة

أثػرت عمػي حرفػة ناطؽ كانت تعد مناطؽ لمرعي كلكف قمػة سػقكط األمطػار النشاط الزراعي ، فيذه الم

منػػاطؽ يتػػكفر فييػػا العشػػب  إلػػىغمػػب الفتػػرات أكتنتقػػؿ  الرعػػي كتكػػاد ىػػذه الحرفػػة تتػػرؾ ىػػذه المنطقػػة

 . كالماء

 / العوامل الطبيعية أول

 جيكلكجية المنطقة

 يالجغرافيػػة مػػف أىػػـ الركػػائز األساسػػية فػػيعػػد فيػػـ خصػػائص التككينػػات الجيكلكجيػػة كمعرفػػة تكزيعاتيػػا 

كالبنيكيػة لمصػخكر مػف  (الميثكلكجيػة)ف الخصػائص أ إذتفسير الظاىرات الجيكمكرفكلكجيػة بالمنطقػة، 

العكامػػػؿ غيػػػر المباشػػػرة التػػػي تػػػؤثر فػػػي تشػػػكيؿ الظػػػاىرة مػػػف خػػػالؿ اسػػػتجابتيا لعمميػػػات التعريػػػة أىػػػـ 

بركزىػػا بأشػػكاؿ تتكافػػؽ مػػع طبيعػػة البنيػػة الجيكلكجيػػة كالتجكيػػة المختمفػػة فتسػػيـ فػػي تكجيػػو الظػػاىرات ك 

 حتكيػػو، كمػػف ىنػػا تكمػػف أىميػػة دراسػػة جيكلكجيػػة المنطقػػة، بمػػا قػػد تكالخصػػائص الميثكلكجيػػة لمصػػخكر

 .الطبقات مف ثركة معدنية

حػػداث الجيكلكجيػػة التػػي مػػرت بيػػا منطقػػة برقػػة كيظيػػر أليػػرتبط التطػػكر الجيكلػػكجي لمنطقػػة الدراسػػة با

المنطقة  ىبات الميكسيف في المنطقة بأف البحر كاف يغطي في عصر الميكسيف الثالث عمتكزيع إرسا

نحسػػػر عػػػف اذلػػػؾ أف البحػػػر قػػػد  ىعصػػػر البميكسػػػيف فمعنػػػ إلػػػىطبقػػػات ترجػػػع  أم، نظػػػران لعػػػدـ كجػػػكد 

خالؿ الزمف الرابع عمي المنطقة ، كلكف طغيانػو ىػذه  لمرة أخر  ىالمنطقة في ذلؾ العصر كلكنو طغ

                                                           
للصخور ) طبٌعة الصخور( ة:هً الخصائص والصفات الفٌزٌائٌة والكٌمٌائٌ الميثكلكجية 
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ذلػػؾ كجػػكد ركاسػػب ىػػذا الػػزمف فػػي الشػػريط السػػاحمي لممنطقػػة مككنػػان  ىجزئيػػان كيسػػتدؿ عمػػ المػػرة كػػاف

ككػػذلؾ الركاسػب الفيضػػية كالتػي تراكمػػت  الركاسػب السػػاحمية مػف رمػػاؿ الشػاطس ك ركاسػػب السػباخات 

، مػػف خػػالؿ دراسػػة   1 ي لمدينػػة بنغػػازمقفػػي األكديػػة كمػػا يظيػػر فػػي كادم القطػػارة فػػي الجنػػكب الشػػر 

مدينػػػة بنغػػػازم كضػػػكاحييا نجػػػد أف المنطقػػػة فقيػػػرة نسػػػبيان فػػػي المػػػكارد الطبيعيػػػة التػػػي يمكػػػف  جيكلكجيػػػة

اسػػػتغالليا بصػػػفتيا مػػػكاد أكليػػػة حيػػػث أف المػػػكاد الخػػػاـ األساسػػػية ك المسػػػتغمة كالمتمثمػػػة فػػػي الخامػػػات 

 تي :آلالمعدنية غير الفمزية أك تسمي بالصخكر االقتصادية   الصناعية   تتمثؿ في ا

 س )كبريتات الكالسيكـ المائية (الجب – 1

العصػر الميكسػيف ضػمف تككينػات عضػك كادم القطػارة كتسػتغؿ  إلىتكجد ركاسب الجبس التي تعكد  

سػػمنت الميبيػػة إلشػػركة ا إلػػىبالمدينػػة مػػف خػػالؿ تعػػدينيا كنقميػػا  اإلسػػمنتىػػذه الركاسػػب فػػي صػػناعة 

كػـ   جنػكب شػرؽ  9الطريػؽ سػمكؽ بعػد   ى بنغازم ( في منطقة اليػكارم عمػ –كمصانعيا ) اليكارم 

  2بنغازم . 

 صخكر تستخدـ في صناعة الطكب األحمر   الياجكر  الفخار: – 2

الزمف الرابع  تباإرسا إلىكالذم يعكد   3 يتمثؿ في الركاسب الكفيرة مف الطفؿ الرممي األحمر كالطمي

سػتفيد منيػا االمكجػكدة فػي الجنػكب كالجنػكب الشػرقي لمدينػة بنغػازم كالتػي  الفيضية تحديدان لإلرسابات

                                                           
1

 43،ص1963لجامعٌة اإلسكندرٌة ، عبد العزٌز ، طرٌح شرف ،جغرافٌة لٌبٌا ، مؤسسة الثقافة ا -
2

جودة ، حسنٌن جودة ،أبحاث فً جٌومورفولوجٌة األراضً اللٌبٌة ،بنغازي ، منشورات الجامعة اللٌبٌة، كلٌة اآلداب والتربٌة ،الجزء  -

 112،ص 1973األول ، الطبعة األولً ، 
3

ة دراسة فً الجغرافٌا" تحرٌر الهادي بولقمة ، سعد القزٌري ، أمٌن ، المسالتً ، التطور الجٌولوجً والتكتونً " فً كتاب الجماهٌرٌ -

 81-76ص -،ص1995الجماهٌرٌة للنشر والتوزٌع واإلعالن ،الطبعة األولً ،سرت ،
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في مصنع بمنطقة اليكارم جنكب مدينة بنغازم كفي صناعة اإلسمنت بمصنعي  1 في صناعة اآلجر

 ) اليكارم كبنغازم( باليكارم. 

 الصخكر الجيرية : –3

كيتركػػز كجكدىػػا فػػي شػػرؽ المدينػػة  كميػػات كبيػػرة مػػف الحجػػر الجيػػرم الميكسػػيني ىتحتػػكم المنطقػػة عمػػ

كجنكبيا )كادم القطارة ( يتـ االستفادة منو باستخدامو في صناعتي الجير كاإلسمنت بشركة اإلسمنت 

بعد حرقيما معان فػي أفػراف ذات  1:2الميبية حيث يتـ خمط الحجر الجيرم مع الطيف المسحكؽ بنسبة 

  2درجة حرارة عالية  

( :ممح الطعاـ )كمكريد ال – 4  صكديـك

المالحػػات عػػف طريػػؽ قنػػكات  إلػػىيسػػتخرج ممػػح الطعػػاـ عػػف طريػػؽ تبخػػر ميػػاه البحػػر التػػي تتسػػرب  

 .  3 صناعية أك شقكؽ طبيعية بالصخكر كيكجد الكثير مف المالحات في مدينة بنغازم

 الػذمتكػكيف الرجمػة  إلػى األكسػط كسػيفيالمصنؼ مركز البحكث الصػناعية تككينػات عصػر كقد     

القطػػػارة ، كيعػػػد تكػػػكيف الرجمػػػة  أحػػػدث كحػػػدة  كادم كعضػػػك بنغػػػازمعضػػػكيف ىمػػػا عضػػػك  إلػػػىيقسػػػـ 

يتكػكف مػف الحجػر  كالػذم بنغػازممنػو  ىػك عضػك  األسفؿكيتككف الجزء  الرباعيصخرية قبؿ الحقب 

حفريػػات كصػػخكر الػػدكلكميت الصػػمبة ذات المسػػاحات الكبيػػرة  ىيحتػػكل عمػػ الػػذمالفػػاتح المػػكف  الجيػػرم

 إلػىكينتيياف  يبطركخ جيرمحجر  إلى صعكدان  بنغازممارؿ عند قاعدتو كيتدرج عضك ال إلى إضافة

                                                           
1

،طرابلس  34-14، الكتٌب التفسٌري لوحة بنغازي ، ش ذ  102515111مركز البحوث الصناعٌة ، خرٌطة لٌبٌا الجٌولوجٌة ،  -

 7،ص1974
2

 76أمٌن ، المسالتً ، مرجع سابق ، ص -
3

 81أمٌن ، المسالتً ، مرجع سابق ، ص -
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 أك األبػػػػيضطبقػػػات مػػػػف صػػػخكر الصػػػكاف  ىالقطػػػارة عمػػػ كادمالقطػػػارة كيشػػػمؿ عضػػػػك  كادمعضػػػك 

شػػكؿ طبقػػات مػػف  فػػيكتظيػػر ترسػػباتيا  الربػػاعيكمػػا تكجػػد فػػي المنطقػػة صػػخكر مػػف الحقػػب الرمػػادم 

الركاسػب ىػي مػنخفض المػرج  ىػذهة التي تغطييػا عكالحصى كالمساحات الشاس كالطميالطفؿ كالرمؿ 

  1األبيار كالمناطؽ المحيطة بمدينة 

كىنػػػاؾ طبقػػة رماديػػػة  الرجمػػةشػػػماؿ  كيمػػكمتر(33)حػػكالي  بنغػػػازمالقطػػارة يبعػػػد عمػػي  كادم إفحيػػث 

كطبقػػة  (متػػر9)كتكجػػد طبقػػة أحػػافير صػػمبة التراصػػؼ بصػػالبة  (متػػر30)كرسػػتالية خفيفػػة عمػػي عمػػؽ

حػػافير الكمسػػية فػػي الجػػزء ألتكجػػد سمسػػمة مػػف ا ىعمػػألكفػػي ا دكلػػديف صػػفراء خػػالؿ العصػػر الميكسػػيف

عػػادة التبمػػكر تظيػػر درجػػة عاليػػة مػػف الصػػالبة إفػػي البػػاطف تكجػػد طبقػػات  بنغػػازمالشػػرقي مػػف مدينػػة 

  2األبيار بالقرب مف مدينة 

أقصػػى  كجػػد، كمػػا ي منطقػػة المميطانيػػةبػػالقرب مػػف يظيػػر حجػػر جيػػرم أبػػيض مػػارؿ باتجػػاه الشػػرؽ ك 

يحتػػكم عمػػى درنػػات مػػف كصػػخر جيػػرم  ظيػػركىػػي ت ، أقػػدـ صػػخكر طباشػػيرية منطقػػة الدراسػػة شػػماؿ

مػػف المنطقػػة عبػػارة عػػف شػػريط مػػف صػػخكر الحجػػر  الجنػػكبيالصػػكاف ، كتظيػػر تككينػػات فػػي الجػػزء 

التكػػكيف الجيكلػػكجي  فػػاف بشػػكؿ عػػاـك ، الطحمبػػى بسػػطح عػػدـ تكافػػؽ مػػع التككينػػات التػػي تميػػو الجيػػرم

لمنطقة الدراسة بسيط كغير معقد ، فالمنطقة تعتبر مكممػة لسػطح شػماؿ إفريقيػا الكاسػع ، حيػث كانػت 

سػػػميكة  ظػػػركؼ الترسػػػيب متشػػػابية ، كاسػػػتمرت لفتػػػرة طكيمػػػة ممػػػا نػػػتج عنػػػو تكػػػكف رسػػػكبيات كربكنيػػػة

 ( 5)الشكؿ  ،كتتكزع بنسب متفاكتة بمنطقة الدراسة نكع كاحدكتتككف مف 

                                                           
1

 13: رافع حامد بوقرٌن ، مرجع سابق ، ص 

 
2

 33مركز البحوث الصناعٌة، مرجع سابق ،ص -
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 نسب تكزيع التككينات الجيكلكجية بمنطقة الدراسة(  5الشكؿ ) 

 

 

جيمكرفكلكجية المنطقة الممتدة مف خط تقسيـ المياه بحكض كادم القطارة جنكبان الي الحدكد  عمي ، محمكد الفيتكرم ،المصدر :

 20ـ ،ص2013 كمية البنات ، ، غير منشكرة ، جامعة عيف شمس دكتكراهالجنكبية لسيؿ بنغازم شماالن شرؽ ليبيا ،رسالة 

 تكوين الرجمة 

،  2كػـ565.7تغطي  مسػاحة تقػدر بنحػك  األكسط ( أف تككينات الميكسيف5خالؿ)الشكؿ يتضح مف 

% مػف مسػػاحة منطقػػة الدراسػة متمػػثال فػي تكػػكيف الرجمػػة بعضػكيو القطػػارة كبنغػػازم 45أم مػا يعػػادؿ 

كيعد مف أحدث التككينات بالجبؿ األخضر كقد قاـ (.6)الشكؿ ،لكجيك كىما يختمفاف في تركيبيما الميث

كحجػػر جيػػػرم الرجمػػة خػػالؿ دراسػػتو الجيكلكجيػػػة إلقمػػيـ برقػػة. كفػػي سػػػنة  1935سػػنة  كسػػديبتقديمػػو 

باسػػتخداـ تكػػكيف الرجمػػة  ـبتقػػديـ ىػػذا التكػػكيف فػػي أبحػػاثي ) فانػػدنبرغ ك بيتػػرز  ( قػػاـ كػػؿ مػػف 1968

دكرة ترسيبية بحرية بدأت في البيئة البحرية الضػحمة  مميكسيف األكسط. كتكجدلعمى كؿ التتابع التابع 
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كالطػيف  ،  متبمكر مع قميػؿ مػف المػارؿ كحجر جيرم دكلكماتى أحفكرمتككف مف تتابع حجر جيرم كت

درنػػة ىػػذه الخصػػائص الجيكلكجيػػة تظيػػر  تكػػكيف أعمػػىكفػػي منطقػػة غػػرب المػػرج يقػػع التكػػكيف مباشػػرة 

جػػػذب المسػػػتثمريف ليػػػذه المنطقػػػة كالعمػػػؿ فييػػػا كقػػػد عػػػف كلة ؤ بكضػػػكح فػػػي منطقػػػة الدراسػػػة كىػػػي المسػػػ

 .ىذه المحاجر في ىذه المنطقة لما تمتاز بو مف تكفر المادة المطمكبةتركزت 

 (: العمود الجيولوجي لتكوين الرجمة بمنطقة الدراسة. 6)شكل 

 

 وصف التكوٌن
 التتابع الطبقً
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ذو حبٌبات متوسطة , لونه أبٌض ٌمٌل الً الرمادي ,  بطروخًحجر جٌرٌ

هش  , سمٌك الطبقات , فً الجزء األعلى منه عدسات من الصوان , 

 الحفرٌات به شبه منعدمة.
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, متوسط الحبٌبات , ذو لون رمادي مبٌض, ذو طباقٌة جٌدة   جٌريحجر 

 , ضعٌف التماسك
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, رمادي مبٌض , جٌد الطباقٌة هش الكبٌرة حجر جٌري طباشٌري غنً بالحفرٌات

 م .2ــــــ1بطبقات سمكها من 
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ذو لون اصفر ٌمٌل إلى المارل ٌتداخل معه طبقة  سمكها أقل  حجر جٌري دولوماتً

 م من 7.7من 

 

6  

ذو لون رمادي فاتح , وحبٌبات صغٌرة, و غنً بالحفرٌات  حجر جٌري

 م. 3.5ــ1.5, جٌد التطبق بطبقات سمكها و البلٌسوبودا الجاستروبودا
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لونه رمادي مصفر ,  ذو حبٌبات صغٌرة الحجم, صلب ,  حجر جٌري

 م. 4ـــ 2متبلور جٌداً وغنً بالحفرٌات, وطبقات تتراوح من 
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 72علً ، محمود الفٌتوري ، مرجع سابق ، ص*المصدر : 

 

 نتــــقال تدرٌـــجًا
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 الظروف المناخية

 : أىميامجمكعة مف الظركؼ المناخية كلكف  ؾىنا

فػػي  بػػالحرارةيتميػػز صػػيفو  الػػذمالبحػػر المتكسػػط  شػػبو  منػػاخ ىػػك يسػػكد المنطقػػة بالكامػػؿ الػػذم المنػػاخ

بػػػػيف  مػػػػا السػػػػنكم الحػػػػرارمكيتػػػػراكح المػػػػدل  مطػػػػارألكاحػػػػيف أف فصػػػػؿ الشػػػػتاء يتميػػػػز بالػػػػدؼ كالبػػػػركدة 

درجػة مئكيػة أمػا 26.8  إلػىمتكسػط الحػرارة فػي فصػؿ الصػيؼ يصػؿ  فأ إال(درجة مئكية 21ػ12.8)

 درجػػات مئكيػػة كقػػد يتسػػاقط الصػػقيع لػػيال 14.4إلػػىلمحػػرارة يصػػؿ  الشػػيرمف المعػػدؿ افصػػؿ الشػػتاء فػػ

 :  تيآلكاكيمكف تحديد الظركؼ المناخية 

 درجة الحرارة

 أكدرجػات الحػرارة  فارتفػاع ، كاإلنسػافالكائنػات الحيػة  ىعمػ ان تعد الحرارة مف أىـ عناصر المناخ تػأثير 

نشػػػاط  ىالحػػػرارة يػػػؤثر عمػػػ فارتفػػاع ، اإلنسػػػافنشػػػاط كحيكيػػػة  ىعمػػ إيجابػػػا أكانخفاضػػيا تػػػنعكس سػػػمبا 

ف اغمػػػب عمػػػؿ إالمحػػػاجر حيػػػث  عمػػػاؿأالشػػػاقة المتمثمػػػة فػػػي  عمػػػاؿألاكحركػػػة العمػػػاؿ كخاصػػػة فػػػي 

ارتفاع تكاليؼ النشاط االقتصادم في ىذه  إلىالشمس مما يؤدم  أشعةالمحاجر في الساحات كتحت 

لعػدـ كجػكد  نظػران الفترة  كبينما يظير العكس عمي نشاط كحيكية العمػاؿ عنػد انخفػاض درجػة الحػرارة ك 

الجكيػػة  األرصػػادبيانػػات الخاصػػة بمحطػػة ال ىفقػػد تػػـ االعتمػػاد ىنػػا عمػػ األبيػػارمحطػػة أرصػػاد لمدينػػة 

فكاصػؿ طبيعيػة أك مرتفعػات قػد  كال تكجػدمنطقػة الدراسػة  إلػىأقػرب المحطػات  باعتبارىػالمدينة المرج 

معمكمػات فػي البنينػا كعػدـ تػكفر  منطقػةتمػر بيػا  التػي األمنيػةكذلػؾ لمظػركؼ  ان ختالفػاتغير أك تحدث 
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 مػا لمفتػرةلػدرجات الحػرارة  ةالشػيري اتالمتكسػط تصكص كقد تـ الحصكؿ عمي القراءات ككانىذا الخ

 (7الشكؿ رقـ ) (ـ2003-ـ 1973بيف )

 ـ(2003-ـ1973) محطة المرج مف سنة كالعظمي الصغرل(المتكسطات الشيرية لدرجة الحرارة 7شكؿ)

 20المصدر : رافع حامد بكقريف ، مرجع سابؽ ، ص 

 مػػفحيػػث كصػػمت فػػي فصػػؿ الشػػتاء  خػػرآ إلػػىبيػػار مػػف فصػػؿ ألالحػػرارة فػػي مدينػػة اتختمػػؼ درجػػات 

حػػػػػكالي  إلػػػػػىالمتكسػػػػػط الشػػػػػيرم لدرجػػػػػة الحػػػػػرارة  فيػػػػػوشػػػػػير)فبراير( كتػػػػػنخفض  إلػػػػػىشير)ديسػػػػػمبر( 

كينتيػػػي فػػػي مػػػف شػػػير)مارس(  يبػػػدأ(كذلػػػؾ فػػػي شػػػير)يناير( كبينمػػػا فػػػي فصػػػؿ الربيػػػع الػػػذم 12.8)

( فػػي شػػير مػػارس، كبينمػػا فػػي فصػػؿ الصػػيؼ 15.3حػػرارة ) )مايك( الػػذم بمػػغ أقػػؿ متكسػػط درجػػةشػػير

معػدؿ ليػا بحيػث ال يقػؿ  أعمى إلىشير)أغسطس( كتصؿ درجة الحرارة  إلىمتمثال في شير )يكنيك( 

متكسػط درجػة حرارتػو  إلػىتصػؿ  حتػىفي فصؿ الخريؼ فترتفع الحػرارة  ماأ( ، 25.9متكسطيا عف )

 ( في شير نكفمبر.18.1) إلى
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 األمطار

بغػزاره  األمطاركلعؿ تساقط  ،مف العناصر المناخية المؤثرة في تكطف بعض الصناعات مطارألاتعد 

 لأخر الحركة داخؿ كخارج المحاجر بحيث تقؿ حركة العماؿ داخؿ المحاجر ، كمف ناحية  ىيؤثر عم

( مميمتػػػر مػػػف 274.4تقميػػػؿ مػػػف تطػػػاير الغبػػػار فػػػي الجػػػك فالمنطقػػػة تسػػػتقبؿ حػػػكالي )ال ىتسػػػاعد عمػػػ

فػػػػي فصػػػػؿ الشػػػػتاء فػػػػي  األمطػػػػارمتكسػػػػط شػػػػيرم لمعػػػػدؿ سػػػػقكط  ىعمػػػػأك قػػػػد بمػػػػغ  سػػػػنكيان  األمطػػػػار

(مميمتػػر كذلػػػؾ فػػي شػػير ديسػػمبر كتػػنخفض فػػي شػػػير 70شػػير)فبراير( كبمغػػت ) ىإلػػشير)ديسػػمبر( 

 .(مميمتر42.7) ىإلفبراير 

 إلػي األمطػارمعػدؿ سػقكط  أعمػىكصػؿ  فقػد شػير)مايك( ىإلػشػير )مػارس(  مػففػي فصػؿ الربيػع  أما

يمتػر ، أمػا فػي فصػؿ الصػيؼ (مم2.7)ىإلػ(مميمتر فػي شػير مػارس كتػنخفض فػي شػير مػايك 27.7)

( ، فيمػا يصػؿ أغسػطس) إلػى)يكنيػك(  أشير(مميمتر متمثال في 0.02فتصؿ ) األمطارسقكط  فينعدـ

(مميمتػر 41)ىإلػشير )نػكفمبر( لتصػؿ  ىإل( سبتمبرمعدؿ في فصؿ الخريؼ متمثال في شير ) أعمى

 ىإلػػ أكتػػكبرفػػي المنطقػػة تمتػػد خػػالؿ الفتػػرة مػػف شػػير  السػػنكية األمطػػارف سػػقكط ام ك  فػػي شػػير نػػكفمبر،

 (8كما ىك الشكؿ ) شير مارس ك ىذا يشمؿ كؿ المناطؽ الشرقية في ليبيا
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 (ـ2003-ـ1973بالممـ مف سنة ) محطة المرج األمطارالمتكسطات الشيرية لكمية ( 8) شكؿ

 20،صالمصدر : رافع حامد بكقريف ، مرجع سابؽ 

 الرياح

 الجبػػؿ  كمحميػػاداخػػؿ نطػػاؽ البحػػر المتكسػػط  قاريػػان تػػرتبط الريػػاح فػػي المنطقػػة بػػالتغيرات التػػي تحػػدث 

المنطقػػة  ىحيػػث تيػػب عمػػ صػػيفان  كمػػنخفض ءن شػػتاكىػػك ضػػغط مرتفػػع  الجػػكمالضػػغط  ى  عمػػاألخضػػر

الرياح بالبركدة كارتفاع معدالت بخار  ىذهالرياح الشمالية الغربية العابرة لمبحر المتكسط كتتميز  ءن شتا

ب عكاصؼ مطريػة شػديدة ، ككػذلؾ تيػب الريػاح الغربيػة بيا كىذا خمؽ عدـ استقرار كسب   العالؽالماء 

حدكث مكجات باردة شديدة  ىإلفي فصؿ الشتاء كتسبب عكاصؼ كسقكط أمطار مما يؤدل كصكليا 

اح الشػػػمالية الغربيػػػة كالشػػػمالية الشػػػرقية ك كخػػػالؿ فصػػػمي الربيػػػع ك الخريػػػؼ تيػػػب الريػػػ .أحيانػػػاالقػػػكة 

  كىػي ريػاح جافػة شػديدة الحػرارة محممػة 1الجنكبية الشرقية ككما تيب الرياح الجنكبية   ريػاح القبمػي   

                                                           
1

 27روٌدة ،مفتاح أمغٌب ، مرجع سابق ، ص -
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بالغبار كىي تؤثر عمي العمؿ داخؿ المحاجر في عممية نقؿ األتربة كالغبار كينتج عنيا انعداـ الرؤية 

 لشاحنات داخؿ المكقع ككذلؾ انتقاؿ الغبار إلي المدينة .داخؿ المحاجر كالطرؽ كحركة ا

 ىكـ/سػاعة( كأقصػ 0.5) أدنػى حػد ليػا كـ/ساعة( كقد يصػؿ 20ػ 5كيبمغ متكسط سرعة الرياح مف )

  1 كـ/ساعة(  25سرعة الرياح ىك ) إليياتصؿ  ما

 ثانيا / العوامل البشرية

 المادة الخام

المكاقػع الصػناعية ،  اختيػاريعتبر القرب مف مصػادر المػكاد الخػاـ أحػد العكامػؿ الجغرافيػة المػؤثرة فػي 

أخػرم  فينالػؾ صػناعات تػرتبط بشػكؿ  إلػيكيالحظ أف ىذا التأثير يختمؼ في مدل قكتو مف صناعة 

مػف  كبيػران  جػزءن مباشر بمصادر المػكاد الخػاـ كذلػؾ يكػكف فػي الصػناعات التػي تسػتخدـ مػكاد خػاـ تفقػد 

غيػػر شػػائعة الكجػػكد كعنػػدما تكػػكف المػػكاد الخػػاـ  التصػػنيع أك تكػػكف سػػريعة التمػػؼ أك كزنيػػا بعػػد عمميػػة

تػرتبط أكثػر بعكامػؿ  لتكاليؼ النقؿ بالكسػائط المكجػكدة، بينمػا نجػد صػناعات أخػر  كال تتحمؿرخيصة 

تسػػػتخدـ خامػػات كميػػػة تتػػػأثر بمصػػادر المػػكاد الخػػػاـ ك تتمثػػؿ فػػػي الصػػناعات التػػي  ال لجغرافيػػة أخػػر 

تحمػػػؿ  ىالكجػػػكد  أك مػػػكاد ذات قيمػػػة عاليػػػة أك يزيػػػد حجميػػػا بعػػػد عمميػػػات التصػػػنيع أك ليػػػا قػػػدرة عمػػػ

  2 عمميات الشحف كالتفريغ

                                                           
1

الدراسػػات  ةأكاديميػػ ، رسػػالة ماجسػػتير غيػػر منشػػكرة ، األبيػػارمحمػػد عبػػداا الحامػػدم، أىميػػة البعػػد البيئػػي فػػي التخطػػيط العمرانػػي فػػي مدينػػة  -
 117، ص 2009يندسة البيئة ، العمـك ك الالعميا فرع بنغازم ، كمية 

2
اجستٌر غٌر منشورة ، جامعة قارٌونس ، كلٌة  اآلداب ، قسم خالد ،عبدالحمٌد الحاسً، الصناعات الغذائٌة فً شعبٌة بنغازي، رسالة م -

 111،ص2115الجغرافٌا ،
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كغيرىػا  المخمػكطسػكندينا ك اال ك الحصػىتمثمة فػي تتميز بو المكاد التي تنتجيا المحاجر كالم كىذا ما

مػػف المػػكاد كالتػػي تعتبػػر مػػف المػػكاد الخػػاـ كىػػي مػػكاد تتحمػػؿ عمميػػات الشػػحف كالتفريػػغ دكف أف تتػػأثر 

تفقػػػد أم مػػػف  التمػػػؼ كال ىإلػػػتكػػػاليؼ التخػػػزيف كتعرضػػػيا  ىإلػػػتحتػػػاج  ال كىػػػيبالعكامػػػؿ المحيطػػػة بيػػػا 

المحػػػاجر  بيػػػار بكجػػػكد المػػػادة الخػػػاـ المسػػػتعممة فػػػي ىػػػذهأل، كتمتػػػاز منطقػػػة اخاصػػػية مػػػف خصائصػػػيا

ف ألكفػػي منػػاطؽ كاسػػعة ك ذلػػؾ  األرضسػػطح  ىعمػػ األحيػػافغمػػب أكتتػكفر بكميػػات كبيػػرة كتكجػػد فػػي 

 مثػؿالصػخكر  أنػكاع لقػك أ ىالتككينات الجيكلكجية في ىذه المنطقػة تػكفر ىػذه المػكاد كىػي تحتػكم عمػ

 صػالبة كىػك مػا جعػؿ الشػركات تعتمػد ىػاكأكثر  أنكاعيػا أجػكديعتبر مف  الذم األحمرصخكر الصكاف 

 ىالجػػكدة كفضػػمتيا عمػػ ىبعػػض التحميػػؿ كالدراسػػات عمييػػا كتحصػػمت عمػػ إجػػراءبعػػد  ىػػذه المػػكاد عمػػى

، يػذه المػػكاد لطمبػا  األكثػرقربيػا مػف مدينػة بنغػازم كىػػي السػكؽ  ىإلػػ باإلضػافةغيرىػا مػف المنػاطؽ ، 

أىػـ  ىتركيبػات جيكلكجيػة تحتػكم عمػبغربػي بيار كخاصة فػي جنكبيػا الألنطقة حكؿ مدينة امكتمتاز ال

المخمكط ( كلػذلؾ أصػبحت ك  كالككلينا سكنديناكاال المكاد المستعممة في البناء كالتشييد كىي )الحصى

ف ىذه المنطقة إنتاج المادة الخاـ المستعممة في البناء كالتشييد كخاصة إىذه المنطقة مف أىـ مناطؽ 

فجميػػع  حفػػر إلػػىالسػػطح كال يحتػػاج  ىالمنػػاطؽ عمػػ الصػػخكر فػػي أغمػػبقميمػػة الغطػػاء النبػػاتي كظيػػكر 

المفتكحة كالتي يتـ فييا تكسير األحجار في اليكاء دكف التعمؽ في الحفر مما  حاجرالمحاجر مف الم

تـ نقػػػؿ اإلنتػػػاج سػػػيؿ عمميػػػة الحفػػػر ك الحصػػػكؿ عمػػػي اإلنتػػػاج بعمميػػػة سػػػيمة كغيػػػر معقػػػدة ، ككمػػػا يػػػ

 مراكػػز عمرانيػػةككػػذلؾ خمػػك المنطقػة مػػف السػػكاف لعػدـ كجػػكد  ف المحجػػرمباشػػرة مػبسػػيكلة  شػاحناتبال

تتركز في ىذه المنطقة ، فينالؾ مناطؽ شاسعة مف الصخكر التي تنتج ىذه المكاد كالتي كانت عامؿ 

كفي ىذه  اإلمطارجذب لممحاجر كتكفرىا ىنا، كما أف المنطقة أغمبيا صخرية كال تتأثر كثيرا بسقكط 
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، كمػا أف الريػاح كىبكبيػا المعتػدؿ ال يػؤثر فػي قفػؿ  طرؽ النقؿ كثيرا في الشػتاء فييا رتتأث المنطقة ال

في أياـ بسيطة حيث تيب الرياح بسرعة عالية كىػذه ال تزيػد عػف يػكميف أك  إالالمحاجر خالؿ السنة 

 .ثالث خالؿ فصؿ الربيع ك الخريؼ 

 السوق

أك مكػػاف مػػا كىػػك يعتبػػر مػػف  إقمػػيـالتػػي تجػػذب الصػػناعات فػػي الميمػػة األسػػس  إحػػدلتعػػد األسػػكاؽ 

 الصناعة . ىذهالمقكمات ذات التأثير المباشر في تكطف الصناعات كذلؾ راجع لطبيعة 

كيعػػرؼ السػػكؽ بأنػػو  مكػػاف لبيػػع كشػػراء المػػكاد األكليػػة كالمػػكاد نصػػؼ المصػػنكعة كالمنتجػػات الجػػاىزة 

  1مف الناس ترتبط بمعامالت تجارية   بأنو جماعة  االقتصادييفبعض  كيعرفوالصنع 

حػػداىما حجػػـ السػػكؽ كالػػذم تػػتحكـ إ رئيسػػيتيفكدراسػػة السػػكؽ فػػي جغرافيػػة الصػػناعة تتضػػمف نػػاحيتيف 

 إفكحيػػث   2  المعيشػػيسػػعة السػػكؽ كقدرتػػو الشػػرائية كىػػذا يػػرتبط بمسػػتكاىـ  كاألخػػرالسػػكاف  عػػددفيػػو 

 لأدعدد سكانيا كتطػكر الحيػاة االقتصػادية فييػا  ازديادالمنطقة الشرقية  ية فيمدينة بنغازم اكبر مدن

كبيػػرة  ان سػػكق ؾظيػػكر مخطػػط اسػػتثمارم جديػػد لتػػكفير المسػػاكف كالطػػرؽ كالمبػػاني ، ممػػا جعػػؿ ىنػػا ىإلػػ

المقاكلػػػة التعامػػػؿ مػػػع ىػػػذه المتطمبػػػات كالمشػػػاريع  كأصػػػحابالشػػػركات  أكجبػػػت األخيػػػرةجػػػدا فػػػي الفتػػػرة 

مف مكاد ضركرية ككذلؾ التعاقد مع محاجر لتػكفير ىػذه المػكاد بكميػات ضػخمة  تاجوتحالعمالقة كما 

تككف ىذه المحاجر قريبة مف مدينة بنغازم لسيكلة كصكؿ المػكاد ككػذلؾ بأسػعار  إفكبشكؿ يكمي ك 

                                                           
1

 111الحاسً، ، مرجع سابق ، ص دخالد ،عبدا لحمٌ -
2

  111الحاسً، ، مرجع سابق ، ص دخالد ،عبد الحمٌ-
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بيػار لقربيػا مػف المدينػة ككػذلؾ لتػكفر فػي مدينػة األ عػدادىاأجعػؿ المحػاجر تتزايػد فػي  مناسبة كىذا ما

 .دة الخاـ بكميات ضخمةالما

زيادة عدد المحاجر ىك المكقع الجغرافي كتكفر المكاد الخاـ  ىكلعؿ مف أىـ العكامؿ التي ساعدت عم

كلعػؿ مكقػع منطقػة  ، ككػذلؾ زيػادة طمػب مػكاد البنػاء بكثػرة فػي السػكؽ الصػمبة مف الصخكر الصػكانية

كالمػرج بحيػث يػتـ تكزيػع  بنغػازمف يالطريػؽ الػرابط بػ ىحيػث تقػع مدينػة األبيػار عمػ استراتيجيالدراسة 

 ألكبػػر نظػرابالنصػيب األكبػػر فػي التكزيػػع  بنغػػازمالمػكاد حسػػب طمػب السػػكؽ حيػث تحضػػا مدينػة  ىػذه

 األخيرة. اآلكنةالمدينة في  ىذهكتطكر 

 السكان

 بيارألا نطقةم سكان: أول

أحػػد عكامػػؿ تكسػػع كنمػػك السػػكؽ المسػػتيمؾ ليػػذه المػػكاد فػػي مدينػػة  ـف دراسػػة السػػكاف كتطػػكرىـ لكػػكني

الحديث عف سكاف المنطقة مف الناحية الديمكغرافية يعني أننا نتحدث عف عدد السػكاف مػف بنغازم ،ك 

كىك تعداد عاـ  ، خالؿ التعدادات السكانية التي أجريت في ليبيا كتتمثؿ في أكؿ تعداد سكاف في ليبيا

 ـ(.2006تعداد ىك عاـ )خر آـ( ك 1954)

ما بعدىا ،  ىإلـ( 1964كمف الجدير بالذكر أف كؿ البيانات المتكفرة لدراسة السكاف كانت مف سنة )

كقػػد ـ(1954األبيػػار بمفردىػػا خػػالؿ تعػػداد ) نطقػػةتخػػص م لكلػػـ تكػػف ىنػػاؾ أيػػة بيانػػات سػػكانية أخػػر 

ككػؿ البيانػات التػي   1   نسػمة 3088  إلػىـ(1964فػي تعػداد عػاـ )األبيػار  نطقةكصؿ عدد سكاف م

                                                           
1

 33روٌده ، مفتاح أمغٌب ،مرجع سابق،ص -
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 إداريػاناطؽ المجاكرة التػي تتبعيػا بيار ، أم المدينة كالمألكردت في ىذا التعداد تخص سكاف مديرية ا

 .(1رقـ ) الجدكؿكما في 

 ـ[2006 -ـ 1973خالؿ الفترة ] األبيار نطقة( تطكر عدد السكاف في م 1جدكؿ ) 

 ةالسن

 

 أجمالي عدد السكاف غير الميبييفعدد السكاف  عدد السكاف الميبييف

 الجممة إناث ذككر الجممة إناث ذككر الجممة إناث ذككر

 9803 4677 5126 584 125 459 9219 4552 4667 ـ1973

 16985 8208 8777 1149 363 786 15836 7845 7991 ـ1984

 21979 10663 11316 1645 462 1183 20334 10201 10133 ـ1995

 26865 12971 13894 1485 300 1185 25380 12761 12709 ـ2006

ـ 1973بيػار خػالؿ الفتػرة  أل* المصدر . عبد السالـ مختار الزائدم، النمك السكاني كأثره في تركيب كتكزيع السكاف فػي مدينػة ا
 97،ص2005داب ،قسـ الجغرافيا فآلكمية ا ، ـ ،رسالة ماجستير غير منشكرة ،جامعة قاريكنس2006-

 نطقػػػةـ( بمػػػغ عػػػدد السػػػكاف الميبيػػػيف فػػػي م1973مػػػف خػػػالؿ الجػػػدكؿ السػػػابؽ يتضػػػح أف فػػػي تعػػػداد )  

ـ( ثػػـ 1984( نسػمة فػي عػاـ )15836) إلػي( نسػمة ثػـ زاد عػدد السػكاف ليصػؿ 9219) إلػي األبيػار

الزيػادة  ىػذه كاستمرت( نسمة  20334) إليـ( فكصؿ 1995زاد عدد السكاف عمي التكالي في سنة )

أيضػا يالحػظ أف  المػدم كباسػتخداــ( 2006( نسمة فػي عػاـ )25380) إليفي عدد السكاف لتصؿ 

 -ـ 1973مقدار الزيادة في عدد السػكاف يتفػاكت بػيف كػؿ تعػداديف حيػث بمغػت الزيػادة بػيف تعػدادم )

ـ( ثـ 1995-ـ 1984( نسمة بيف تعدادم )4498) إلي( نسمة ك كصمت 6617ـ( حكالي )1984

 .ـ(2006-ـ 1995( نسمة بيف تعدادم )5046غت )بم
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أما عف تطكر عدد السكاف غير الميبييف في منطقة الدراسة عمي مدم سػنكات التعػداد فػنالحظ مػف    

( نسػػمة ثػػػـ زاد 584ـ( بمػػغ )1973خػػالؿ الجػػدكؿ السػػػابؽ أف عػػدد السػػكاف غيػػػر الميبيػػيف فػػي سػػػنة )

(نسػمة بػيف التعػداديف ثػـ 565كبزيػادة بمغػت )( نسػمة 1149) إلػيـ( فكصؿ 1984عددىـ في سنة )

 كاسػػتمرت( نسػػمة 496( نسػػمة كبزيػػادة بمغػػت )1645) إلػػيـ( ليصػػؿ 1995أزداد عػػددىـ فػػي سػػنة )

 .(نسمة160) إلي(نسمة كبزيادة كصمت 1485ـ( فبمغت )2006سنة ) حتىالزيادة  ىذه

 لمػػد ىكذلػػؾ عمػػ اإلنػػاثالجػػدكؿ السػػابؽ نالحػػظ أف عػػدد الػػذككر أكثػػر مػػف  ىكبتسػػميط الضػػكء عمػػ   

السػػيما ك  فػػي حركػػة اليجػػرة الدكليػػة اإلنػػاثسػػنكات التعػػداد فعػػادة مػػا تكػػكف أعػػداد الػػذككر أكثػػر مػػف 

فػػػي تكاجػػػد السػػػكاف غبػػػر الميبيػػػيف فػػػي منطقػػػة الدراسػػػة كمػػػا أف  ميمػػػان  دكران عػػػب مالعامػػػؿ االقتصػػػادم ي

الفتػػرة الكاقعػػة بػػيف تعػػدادم  ىجػػرتيـ كانػػت تأخػػذ شػػكؿ اليجػػرة الفرديػػة كمػػف الجػػدير بالػػذكر أيضػػا أف

التطػػػكر  ىيػػػدؿ عمػػػ د السػػػكاف بشػػػكؿ كبيػػػر أكبػػػر مػػػف سػػػابقو مػػػادـ( تطػػػكر فييػػػا عػػػ2006-ـ 1995)

الػذم لعبتػو المدينػة خػالؿ تمػؾ الفتػرة كػاف لػػو أثػر فعػاؿ فػي تزايػد كنشػاط حركػة اليجػرة الكافػػدة  اإلدارم

ظيرت بمكجبيا أحياء جديدة كىذا يستدعي  نطقةالمدينة حيث صاحب ذلؾ تكسع عمراني في الم إلي

 جمب أيدم عاممة كثيرة كخاصة المتخصصيف في أعماؿ البناء كالتشييد.

خػػالؿ الفتػػرة  نصػػيبا األكثػػرسػػبؽ يتضػػح أف مقػػدار الزيػػادة فػػي عػػدد السػػكاف كػػاف  كمػػف خػػالؿ مػػا   

( نسػمة 5046) إلػيأف كصػؿ  إلػيـ( ثـ بػدأ ىػذا المقػدار يقػؿ 1984-ـ 1973الكاقعة بيف تعدادم )

ـ( كىذا التغيير في مقدار الزيادة بيف كؿ سنة كأخرم ما ىػك إال نتػاج 2006-ـ 1995بيف تعدادم )

 .تفاعؿ مككنات النمك السكاني  الزيادة الطبيعية +الزيادة غير طبيعية  
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خػالؿ تمػؾ الفتػرة ىػك  األبيػارمعدؿ النمك السكاني فػي مدينػة  ارتفاعفي  أسيمتكمف العكامؿ التي    

لمبمديػة  ان بمقتضػاه مركػز  األبيػارالذم حدث في بداية السبعينيات كالػذم أصػبحت مدينػة  اإلدارمالتغير 

داريػػة ك فنيػػة إكظػػائؼ  اسػػتحداثكتكسػػعة بشػػكؿ سػػريع حيػػث تطمػػب  اإلدارمتطػػكر الجيػػاز  ىإلػػ لأد

ك العػامميف مػف  كالمكظفيفالفنييف العاممة ك الكفاءات فتـ جمب الكثير مف  األيدم تتطمبعديدة التي 

سػػكاء كػػاف فػػي مجػػاؿ الخػػدمات  لخػػر األفػػي كػػؿ المجػػاالت  اإلدارمخػػارج المنطقػػة ك تبػػع ىػػذا التكسػػع 

 الحرة المتعددة في النقؿ ك التجارة كالصناعة كغيرىػا عماؿألاالصحية كالتعميمية كغيرىا أك في مجاؿ 

المدينة مػف المنػاطؽ المحيطػة  ىالعاممة التي تكاردت عم لالتي قدمت بدكرىا فرص عمؿ عديدة لمقك ك 

لػـ  األبيػارأف نمػك سػكاف مدينػة  ىإلػالػذم يشػير  يءحد سكاء ، الشػ ىبيا ك المناطؽ البعيدة عنيا عم

زيػػادة  ىالػذم يػؤثر عمػ اإلدارمعػف الزيػػادة الطبيعيػة لمسػكاف كحػدىا بػؿ أصػػبح التغيػر  ناتجػان  نمػكان يعػد 

 . 1  نمك السكاف في المدينة

الجػػدكؿ  بيانػػات ىعمػػ بنػػاءن (نسػػمة 39610) إلػػيـ 2009/ الطيػػر 15 حتػػىكقػػد كصػػؿ عػػدد السػػكاف 

 : التالي

 ـ2009سنة  األبيار منطقة( عدد سكاف  2جدكؿ )                  

 عدد السكاف اإلناثعدد  عدد الذككر األسرعدد  الفرع

 39610 19589 20021 8234 األبيار

 145ص  مرجع سابؽ،الحامدم،  ااعبد المصدر . محمد *

 

                                                           
1

م ،رسالة 2115-م1973،النمو السكانً وأثره فً تركٌب وتوزٌع السكان فً مدٌنة االبٌار خالل الفترة  عبد السالم ، مختار الزائدى-

 116،118، ص2115ماجستٌر غٌر منشورة ،جامعة بنغازي ،كلٌة اآلداب ، قسم الجغرافٌة ،



  39 
 

 : اليجرة ىذهعرض لحجـ  ياليالزيادة السكانية كفيما  ىذهكاف لميجرة الكافدة دكر كبير في  كقد

 ـ(2005 -ـ 1973خالؿ الفترة ) األبيار نطقةم إلي( اليجرة الكافدة  3جدكؿ ) 

 أجمالي اليجرة الكافدة % إناث % ذككر السنكات

 463 46.7 216 53.3 247 ـ1973

 202 50.9 103 49.1 99 ـ1984

 286 53.5 153 46.5 133 ـ1995

 291 49.5 144 50.5 147 ـ2005

 66،صمرجع سابؽ * المصدر .. عبدالسالـ مختار الزائدم ، 

 ميػػاجران ( 463ـ( قػػد بمػػغ )1973سػػنة ) األبيػػار نطقػػةم ىإلػػيالحػػظ مػػف الجػػدكؿ أف عػػدد الكافػػديف     

( بنسػػبة 216) اإلنػػاثجمػػالي الكافػػديف كبمػػغ عػػدد إ% ( مػػف 53.3الػػذككر بنسػػبة )( مػػف 247مػػنيـ )

 .جمالي الكافديفإ% ( مف 46.7)

( مف جممة اليجرة الكافدة كبمغ 202) نطقةالم ىإل اجمالي اليجرة الكافدةـ( بمغ 1984كفي تعداد )   

%( كبمغ عدد القادميف 50.9( كبنسبة )103) اإلناث%( كبمغ عدد 49.1( بنسبة )99عدد الذككر )

%( 46.5كبنسػبة ) مػف الػذككر (133مػنيـ ) ميػاجران ( 286) األبيػار نطقػةم ىإلػـ( 1995في سػنة )

 نطقػػةالم ىإلػػـ( بمػػغ عػػدد القػػادميف 2005%( كفػػي سػػنة )53.5( ك بنسػػبة )153) اإلنػػاثكبمػػغ عػػدد 

 %( .49.5) ( بنسبة144) اإلناث%( كبمغ عدد 50.5ذككر كبنسبة )مف ال (147( منيـ )291)
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 : بيارألا نطقةي لمالنمو السكان

تعػػد دراسػػة معػػدالت النمػػك السػػكاني بمثابػػة القاعػػدة الديمكغرافيػػة كالتػػي تبنػػي عمييػػا كػػؿ التحمػػيالت    

المعػدالت سػكاء  ىػذهف دراسػة االباحث مف خالؿ دراستو ، كلػذا فػ إليياكالنتائج التي يمكف أف يتكصؿ 

أف فػػػي دراسػػػتيا بيػػػاف لمػػػدم تفاعػػػؿ مككنػػػات  إذأك المحمػػػي تعتبػػػر ذات أىميػػػة  الصػػػعيد الػػػدكلي ىعمػػػ

تحديػػد كمعرفػػة  ىإلػػداخػػؿ كخػػارج الكتمػػة السػػكانية كالتػػي مػػف خالليػػا يمكػػف الكصػػكؿ  كمحػػددات النمػػك

 قة الدراسة .طالعاـ لمسار معدؿ النمك السكاني في من االتجاه

قػػد مػػر بمراحػػؿ مختمفػػة جػػاءت نتيجػػة الرتفػػاع  راألبيػػا نطقػػةمعػػدؿ النمػػك السػػكاني فػػي م عمػػى أف     

النخفػاض معػدالت  لمعدالت الكفيات كنشاط حركة اليجرة تارة كتػارة أخػر  كانخفاضمعدالت المكاليد 

ف التفاعؿ المستمر لمككنات النمك السكاني يعطينػا االيجرة ، كلذلؾ ف المكاليد كالكفيات كضعؼ حركة

 .مرتفعا ـأ منخفضاكاف أء امعدؿ النمك السكاني سك  جاهاتحدد تتبيف ك  أرقامان  ك نسبان دائما 

 ـ[2006-ـ1973خالؿ الفترة ] األبيار نطقة( معدؿ النمك السكاني في م 4) جدكؿ

 معدؿ النمك لمجممة السكاف معدؿ النمك لمسكاف غير الميبييف معدؿ النمك لمسكاف الميبييف السنكات

 % 4.9 %6.2 %4.9 ـ1984-ـ1973

 % 2.3 %3.2 %2.2 ـ1995-ـ1984

 % 1.8 % 1 % 2 ـ2006-ـ1995

 105*المصدر : عبدالسالـ مختار الزائدم ، مرجع سابؽ ،ص
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-ـ1973مػف خػػالؿ الجػدكؿ السػػابؽ يتبػيف أف معػػدؿ النمػك لجممػػة السػكاف فػػي الفتػرة الكاقعػػة بػػيف )   

مقارنػػػة بمعػػػدالت النمػػػك  ان رتفاعػػػاعػػػدؿ يعػػػد مػػػف أكثػػػر المعػػػدالت %( كىػػػذا الم4.9ـ( قػػػد بمػػػغ )1984

الفتػػرة كذلػػؾ لعػػدة أسػػباب منيػػا الزيػػادة  ىػػذهالتػػي مػػرت بيػػا المدينػػة خػػالؿ الفتػػرات التػػي تمػػي  لخػػر ألا

 . اإلدارمغيير تطبيعية ك كذلؾ الالالطبيعية كالزيادة غير 

ـ[ فقػػػػد بمػػػػغ معػػػػدؿ النمػػػػك السػػػػكاني فييػػػػا 1995-ـ 1984الكاقعػػػػة بػػػػيف تعػػػػدادم ] أمػػػػا عػػػػف الفتػػػػرة    

ىػك إال نتػاج تفاعػؿ تمػؾ العكامػؿ  ف ىػذا االنخفػاض لمعػدؿ النمػك مػاإ%( لجممة السػكاف  حيػث 2.3)

 نسب ىذا المعدؿ ىعم كتأثيرىا المباشر كغير المباشر

%(لجممة 1.8ـ[ فقد بمغ معدؿ النمك السكاني فييا )2006-ـ1995رة الكاقعة بيف تعدادم ]تأما الف  

معػدؿ النمػك السػكاني فػي منطقػة الدراسػة ممػا  إلييػاذا يعد مػف أدنػي المسػتكيات التػي كصػؿ ى السكاف

 .%(1%( كلمسكاف غير الميبييف )2معدؿ النمك لمسكاف الميبييف حيث بمغ ) ىأثر عم

 بنغازي سكان منطقةثانياا : 

جعميا مف أكثر مدف ليبيا  زم شيدت نمكان حضاريان كاقتصاديان كعمرانيان مف المعركؼ أف مدينة بنغا 

لجيد كالميناء جانب تكفر المناخ ا إلىجذبان لمسكاف كقد ارتبط ىذا التطكر مع بداية تصدير النفط 

نمك المدينة كمف ثـ إتاحة فرص أكفر لمعمؿ  ىحيث ساعدت كؿ ىذه العكامؿ عم البرم كالبحرم بيا،

المعيشي مقارنة ببعض المناطؽ الطاردة  تكفر الخدمات العامة لمسكاف كارتفاع المستكم إلىإضافة 

لقرب  كذلؾىـ أكثر السكاف المياجريف إلييا  لمسكاف ،مما الشؾ فيو أف سكاف ضكاحي المدينة

 المسافة ، حيث تمعب المسافة كتكفر كسائؿ النقؿ كالمكصالت دكران كبيران في اتخاذ قرار اليجرة .
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زيادة عدد سكانيا باعتبارىا مركز  إلى يا كاجتماعيا كتقدـ المدينة اقتصاد إلىكؿ ىذه العكامؿ أدت   

حساب الساحات الخضراء لتحؿ محميا المبػاني بعػد  ىجذب لممياجريف كحدثت ىذه الزيادة بسرعة عم

تقكية النشاط الزراعي كمف  إلىف تؤدم عائدات النفط أما شيدتو المدينة مف زيادة سكانية ، بدال مف 

  1فضت مينة الرعي نتيجة لتكفر فرص العمؿ في المدف.  ثـ فقدت أىمية الزراعة كانخ

عػػب دكران حيكيػػان فػػي خدمػػة النمػػك راسػػة سػػكاف مدينػػة بنغػػازم  ككنيػػا تمقػػد تػػـ فػػي ىػػذه الدراسػػة د     

تمثؿ السكؽ األكبر استيالكان لممكاد التي  نياإلمبالد عامة كلممنطقة الشرقية خاصة كحيث  االقتصادم

ر الذم شيدتو المدينة فػي الفتػرة األخيػرة مػف بيار كذلؾ لمتطك ألمدينة ا في ساراتتنتجيا المحاجر كالك

إضػافة بعػض  أيضػان  كتػـ فػي ىػذه الدراسػة، إنشاء مشاريع ضخمة تتطمب كميات كبيرة مف مكاد البناء

مدينػػة بنغػػازم ك التػػي شػػيدت فػػي الفتػػرة األخيػػرة ظػػاىرة البنػػاء العشػػكائي فييػػا  إلػػىحيػػاء كالمنػػاطؽ ألا

ف ىػذه المنػاطؽ مزدحمػػة إصػة النػازحيف مػف داخػؿ المدينػة مػف جػراء الصػراع الػدائر فييػا ، حيػث كخا

فأصبحت ىذه المناطؽ ىدفان لسكاف مدينة بنغػازم تفاديػان لمضػجيج ك االزدحػاـ داخػؿ  بالبناء العشكائي

ىػذه مخططػات سػكنية ، كمػف  إلػىكما قػاـ أصػحاب األراضػي الزراعيػة بتقسػيـ ىػذه األراضػي  المدينة

حياء كالمناطؽ التي تـ إضافتيا الي دراسة سكاف مدينة بنغازم ىي ) دار العربيات ، سيدم خميفة ألا

، الككيفيػػػة ، بػػػكعطني ،قػػػاريكنس ، قنفػػػكدة ، القكارشػػػة ، الفعكػػػات  ( كتػػػـ اختيػػػار تعػػػدادات  مػػػف عػػػاـ 

 ( 5( كما ىك في الجدكؿ  رقـ ) 1973-2006)

 

                                                           
1

( 2116-1998األساسٌة لمدٌنة بنغازي ) مرٌم ، محمد العرفً، التفاوت المكانً فً مخصصات مشارٌع التنمٌة بٌن المؤتمرات الشعبٌة -

 65، دراسة فً جغرافٌة التنمٌة ، رسالة ماجستٌر غٌر منشورة ،جامعة بنغازي ، كلٌة األداب  ، قسم الجغرافٌا ، ص
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 ـ( 2006 -ـ1973) بنغازم عاـمنطقة ( تعدادات سكاف  5جدكؿ ) 

 عدد السكاف تعدادسنة ال الرقـ
 نسمة 280687 1973 1
 نسمة 427342 1984 2
 نسمة 552232 1995 3
 نسمة 601197 2006 4

 المصدر: التعدادات العامة لمسكاف                

كشػػيدت نمػػكان سػػكانيا  ان كبيػػر  ان ( أف مدينػػة بنغػػازم تطػػكرت تطػػكر  5يظيػػر كاضػػحان مػػف خػػالؿ الجػػدكؿ ) 

نسمة (  280687ـ )1973عاـ  حيث كاف عدد سكاف المدينة سريعا كزيادة مستمرة في عدد سكانيا

نسػػمة( ك  427342ـ حسػػب التعػػدادات العامػػة لمسػػكاف )1984سػػنة  كبينمػػا كصػػؿ عػػدد السػػكاف فػػي

عػػاـ نسػػمة (، كفػػي  552232) إلػػىـ 1995أف كصػػؿ فػػي عػػاـ  إلػػىف فػػي تزايػػد اأصػػبح عػػدد السػػك

 نسمة (. 601197) إلىـ بمغ عدد سكاف المدينة 2006

 .بنغازي منطقةالنمو السكاني ل

القسػـ  لعمػي مسػتك  ىمستكم ليبيا ، كاألكلػ ىتعد مدينة بنغازم ثاني أكبر منطقة تجمع سكاني عم   

ـ كالػػذم بمػػغ 1973عػػاـ لفقػػد بمػػغ عػػدد سػػكانيا كفقػػا لمتعػػداد العػػاـ لمسػػكاف الػػذم أجػػر الشػػرقي لمػػبالد ، 

خالؿ النصؼ الثاني مػف القػرف العشػريف ،  كبيران  كقد شيدت المنطقة نمكان سكانيان نسمة (  280687)

بنغػازم فػي تزايػد مسػتمر ، حيػث بمػغ عػدد  نطقػة( يتبيف أف سكاف م 5بيانات الجدكؿ )  إلىكبالنظر 

 نسمة (. 601197)  إلىؼ 2006عاـ سكاف المدينة في تعداد 
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بػػػيف  مػػا السػػنكم لسػػػكاف المنطقػػة معػػػدالت النمػػك نسػػبة ىأعمػػ ( أف 6كيالحػػظ مػػف بيانػػات الجػػػدكؿ ) 

أف  إلػػىىػػذه النسػػبة فػػي االنخفػػاض  خػػذت% ، ثػػـ أ4.74 إلػػىكصػػمت ، ـ 1984- 1973 تعػػدادم

% فيمػا بػيف 0.8 إلى% ، ثـ انخفضت ىذه النسبة 2.65نسبة  ؼ1995 –ؼ 1984 بمغت ما بيف

 . ـ  2006-1995تعدادم 

 ـ(2006-ـ1984بنغازم خالؿ الفترة ) نطقة( تطكر النمك السكاني لم 6جدكؿ ) 

 معدؿ النمك التعداد الرقـ
1  1973 - 1984   4.74% 
2 1984 – 1995 2.65% 
3 1995 – 2006 0.8% 

 لمتعدادت السكانية النيائيةالنتائج  إلىالمصدر: الجدكؿ مف عمؿ الباحث استنادا  

 1 النمك لمسكاف باستخداـ المعادلة الحسابية ) اآلتية (حساب معدؿ 

 

 x100(  1ع  – 2)ع=ر  السكاني معدؿ النمك      

 ( ت x 1ع) 

 .األكؿ(= مجمؿ عدد السكاف في التعداد  1عحيث أف ) 

 .الثاني(= مجمؿ عدد السكاف في التعداد  2عك ) 

 دد السنكات الفاصمة بيف التعدادم( = الزمف أك ع تك ) 

                                                           
 33،ص 1983فتحً ، عبدهللا فٌاض ،مبادئ اإلحصاء الجغرافً ، طرابلس ، المنشأة العامة للنشر والتوزٌع واإلعالن ، -1
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 الهجرة

فػػي رسػػـ صػػكرة التكزيػػع الحػػالي لمسػػكاف فػػي منطقػػة بنغػػازم ،  ميمػػان  لعبػػت العكامػػؿ البشػػرية دكران     

قسػـ كبيػر بػرامج التنميػة كتركػز  كالمتمثمة في العامؿ التاريخي كالنقؿ كالمكاصالت فضػال عمػا أحدثتػو

 أسػػيـمػف مشػػركعاتيا فػػي المػػدف الكبيػػرة ،خصكصػػا فػػي مجػػاالت الخػػدمات كمرافػػؽ البنيػػة التحتيػػة كقػػد 

ربط المدينػة ببقيػة المنػاطؽ المجػاكرة ليػا حيػث مث ػؿ دافعػا ألف تمتقػي خطػكط المكاصػالت فييػا مػع مػا 

يف ، كبالتالي ساىـ فػي ذلؾ مف قياـ األسكاؽ المؤقتة كالدائمة كمف جذب لمبائعيف  كالمشتر  فييترتب 

 نمك العمراف بالمدينة.

كقد بدأت بنغازم منذ أف استقمت البالد تأخذ مظاىر المدف الكبرل فازدادت الحركة فييا كتعػددت     

مػػػف ثقافيػػػة ك اجتماعيػػػة ك تجاريػػػة ك صػػػناعية كسياسػػػية ، حيػػػث تزايػػػدت المختمفػػػة  الكظيفػػػةمظػػػاىر 

صػػيرة فػػي عمػػر نمػػك المػػدف كتكسػػعيا ، كنتيجػػة الرتفػػاع مسػػاحتيا بشػػكؿ كبيػػر فػػي فتػػرة زمنيػػة تعػػد ق

معدالت نمك سػكانيا بفعػؿ مػا اسػتقبمتو مػف ميػاجريف خػالؿ عقػكد النصػؼ الثػاني مػف القػرف العشػريف 

فػػي تحركػػاتيـ ، قصػػد البحػػث عػػف العمػػؿ كتحسػػيف  بػػارز كأساسػػي كػػاف لمػػدكافع االقتصػػادية دكر كالتػػي

يػػذا فقػػد ل، ك  الكبػػرلالمػػدف ى تمفػػة كالتػػي تركػػزت عمػػالخػػدمات المخ ىمسػػتكم المعيشػػة كالحصػػكؿ عمػػ

  1 .كبيرة مف المياجريف سكاء مف داخؿ البالد أك مف خارجيا بنغازم أعدادان  جذبت مدينة

بنغػازم قػد اتسػمت  نطقػة( يتضح أف تيػارات اليجػرة نحػك م 7كمف خالؿ استعراض بيانات الجدكؿ ) 

 .بالتبايف مف فترة زمنية آلخرم تبعا لمظركؼ التي ميزت كؿ مرحمة

                                                           
1

  39-38، عبد السالم عمار ، مرجع سابق ،ص محمد -
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( حركة اليجرة نحك منطقة بنغازم لمسكاف الميبييف بحسب مكاف  7جدكؿ ) 
ـ 1995-ـ1973الميالد خالؿ الفترة 

سنة 
 التعداد

منذ الميالد في 
 المنطقة

مكلكدكف في مناطؽ 
 أخرم

 المجمكع خارج البالد مكلكدكف

 % العدد % العدد % العدد % العدد

 100 278150 3.4 9435 21.8 60620 74.8 208095 ـ1973
 100 415361 2.4 9819 8.2 34181 89.4 371361 ـ1984
 100 586018 1.9 11009 5.8 34300 92.3 540709 ـ1995

39، مرجع سابؽ،ص سالـ عمارلالمصدر : محمد عبدا

فػي نسػبة سػكاف منطقػة  ـ قػد أظيػر ارتفاعػان 1973( أف تعداد عاـ  7يتبيف مف خالؿ الجدكؿ )      

% مػف مجمػكع السػكاف الميبيػيف فػي 21.8، حيػث بمغػت نسػبتيـ  لبنغازم المكلكديف فػي منػاطؽ أخػر 

تػػأثير بػػدء تنفيػػذ المنطقػػة ، كىػػك مػػا يعكػػس أف نحػػك ربػػع حجػػـ السػػكاف ىػػـ مػػف الميػػاجريف كمػػا يعكػػس 

مػػف  عػػداد إضػػافيةأاسػػتقطاب  ىفػػي تمػػؾ الفتػػرة عمػػ خطػػط التحػػكؿ ك التنميػػة االقتصػػادية ك االجتماعيػػة

 المياجريف.

( تدني ك تراجع فػي نسػب الميػاجريف نحػك منطقػة بنغػازم ابتػداء  7كما تكضح بيانات الجدكؿ )     

لعبػػت الظػػركؼ االقتصػػادية  ـ ، حيػػث1995ـ ككػػذلؾ الحػػاؿ فػػي تعػػداد عػػاـ 1984مػػف تعػػداد عػػاـ 

الػػبالد دكرا ميمػػان فػػي انخفػػاض معػػدالت اليجػػرة الكافػػدة مػػع بػػركز حركػػة ى كالحصػػار الػػذم فػػرض عمػػ

التحسف الذم صاحب تنفيذ خطط التنمية في مناطؽ  إلىىجرة عكسية نحك مناطؽ األصؿ ، إضافة 

 مناطقيـ األصمية. إلىعكدة الكثيريف  ىإرساؿ المياجريف كعامؿ عم
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ـ الكاردة في التعدادم المذيف أجريا في تمػؾ الفتػرة ، 1995-ـ1984كمف خالؿ بيانات الفترة  فتبي     

(  8) نػو بيانػات الجػدكؿأف أعداد المغادريف لمنطقة بنغازم تزيد عف أعداد القػادميف إلييػا كىػك مػا تبي

 حيث زادت نسبة المغادريف عف القادميف.

منطقة بنغازم خالؿ الفترة  مسكاف الميبييف في( القادمكف ك المغادركف ل 8الجدكؿ ) 
 ـ1995– 1984

 صافي اليجرة اليجرة المغادرة اليجرة الكافدة
 المجمكع إناث ذككر المجمكع إناث ذككر المجمكع إناث ذككر
1570 1884 3454 4379 5062 9441 -2809 -3178 -5987 

 40سالـ عمار ، مرجع سابؽ،صلالمصدر : محمد عبدا    
 لخػر ألكمف خالؿ تتبعنا لحركة القدـك كالمغادرة فيما بيف منطقة بنغازم كبػاقي المنػاطؽ الميبيػة ا     

ـ يتضػػػح أف المنطقػػػة الشػػػرقية مػػػف الػػػبالد تشػػػكؿ منطقػػػة 1995-ـ1984بػػػيف عػػػاـ  خػػػالؿ الفتػػػرة مػػػا

سػباب التػي ذكرناىػا سػابقا اإلرساؿ الرئيسة لممياجريف نحك منطقػة بنغػازم ، كذلػؾ لقػرب المسػافة كلأل

 .ثقافيةالأك  ةقتصاديالجتماعية أك االمف تكفر فرص العمؿ كتنكع المجاالت في المدف الكبيرة سكاء ا
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 بنغازي نطقةالنمو الحضري لم

 شكل ومساحة العمران:

شػػػكؿ نصػػػؼ دائػػػرة تقريبػػػان مركزىػػػا مدينػػػة بنغػػػازم  ىتغطػػػي حاضػػػرة بنغػػػازم مسػػػاحة شاسػػػعة عمػػػ     

القديمػػػة ، المميػػػزة بنسػػػيجيا العمرانػػػي المتضػػػاـ فػػػي مقابػػػؿ تخمخػػػؿ نسػػػيج بػػػاقي المدينػػػة بػػػالكثير مػػػف 

قنفػكدة ك بكفػاخرة  جنكبػان مػع نمػك  إلػى ك الككيفية كسػيدم خميفػة شػماالن  إلىالفراغات ، كتمتد أطرافيا 

امتػػداد طريػػؽ  ىعمػػ ىرم الخػػامس يشػػتمؿ عمػػي منطقػػة بػػكعطنقطػػاعي شػػرقي خػػارج عػػف الطريػػؽ الػػدائ

كجكد المطار كمقصد تكلد عنو حجـ مركر عاٍؿ  إلىالمطار ، كيعزك ىذا النمك الخارج عف المخطط 

عمػػي الطريػػؽ الػػذم يربطػػو بمركػػز المدينػػة ، ككػػذلؾ بسػػبب تنفيػػذ طريػػؽ ) المقريػػؼ ( كارتفػػاع أسػػعار 

ؿ انخفاضػػػيا خارجيػػػا ، كتغطػػػي المنطقػػػة الحضػػػرية القائمػػػة األراضػػػي كالعقػػػارات داخػػػؿ المخطػػػط مقابػػػ

 (  9كما ىك بيف في الشكؿ رقـ)  1ىكتاران  10172لمدينة بنغازم )باستثناء البحيرات كالسبخات ( 

 

 

 

 

                                                           
1

أسماء، سلٌمان الفٌتوري ، اتجاهات التوسع العمرانً لإلقلٌم الحضري بنغازي ، رسالة ماجستٌر غٌر منشورة ، جامعة بنغازي ، كلٌة  -

 221،ص 2112،  ةاآلداب ، قسم الجغرافٌ
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ـ2006بنغازم حتى عاـ  نطقة( التكسع المكاني لم 9شكؿ ) 

 

اتجاهات التوسع العمرانً لإلقلٌم الحضري بنغازي ، رسالة ماجستٌر غٌر المصدر : أسماء ، سلٌمان الفٌتوري ،       
 233،ص 2112،  االجغرافٌ، قسم  اآلدابمنشورة ، جامعة بنغازي ، كلٌة 
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 المناطق السكنية:

يحتػػؿ السػػكف المسػػاحة األكبػػر مػػف بػػاقي اسػػتعماالت أرض المدينػػة ، كتصػػؿ نسػػبتو فػػي الكضػػع      

( كقػػد  9% مػػف المسػػاحة المشػػيدة داخػػؿ حػػدكد المخطػػط الشػػامؿ انظػػر الجػػدكؿ ) 40.61 إلػػىالقػػائـ 

 %.54ـ حيث كانت 1989ىذه النسبة عما كانت عميو عاـ 

ـ داخؿ حدكد 2000بنغازم عاـ  منطقة( االستعماالت القائمة لألراضي في  9جدكؿ ) 
 المخطط

 نسبة الستعمال % المساحة ) هكتار ( استعمالت األراضي
 40.61 4287.6 مناطؽ سكنية

 2.05 216.8 مناطؽ متعددة االستعماؿ
 4.70 496.7 تجارة كأعماؿ

 22.63 2389.4 الخدمات
 3.25 342.9 رياضة كترفية

 6.97 736.2 إدارة عامة
 7.67 809.4 تعميـ

 1.38 145.8 خدمات صحية
 3.36 355.1 ثقافة كديف

 8.97 947.3 صناعة
 18.55 1958.4 مكاصالت كاتصاالت

 2.48 262.2 مرافؽ
 100.00 10558.6 صافي المساحة المشيدة

  13462.6 المساحة الشاغرة
  24021.0 إجمالي مساحة المخطط

 224المصدر : أسماء ، سلٌمان الفٌتوري ، مرجع سابق ،ص

كحػدة  99968ىكتار، كبعػدد  4287.6حيث تحتؿ مساحة االستعماؿ السكني لمدينة بنغازم حكالي 

ثالثة أنكاع كىي الحكش كالشػقؽ كالفػيالت ، كيالحػظ أف نمػط الفػيالت يسػكد  إلىسكنية كىي تصنؼ 
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فػػػي نطػػػاؽ  أطػػػراؼ المدينػػػة فػػػي المنػػػاطؽ الجديػػػدة نسػػػبيان بينمػػػا الػػػنمط التقميػػػدم الحػػػكش يكجػػػد منفػػػردان 

المناطؽ القديمة ، كتتكزع العمارات السكنية في كسط المدينة ككذلؾ في مكاقع المشػركعات اإلسػكانية 

الحديثة كالقديمة ، في حيف تكجد مشكمة نقص الكحدات السكنية فالعرض ال يساكم الطمب كاالحتياج 

ج ك متطمبػػات اسػػتبداؿ ليػػا مسػػتمر لعػػدة أسػػباب كىػػي اسػػتمرار بنػػاء أسػػر جديػػدة نتيجػػة لحػػاالت الػػزكا

المتيالؾ مف الكحدات السكنية القائمة كالتحكالت االجتماعية كاالقتصادية كالتي يمر بيػا المجتمػع مػف 

تحسػػيف فػػي متطمبػػات السػػكف مػػف حيػػث النػػكع كالمسػػاحة ، إذ أف ىنالػػؾ مسػػاحات مػػف األرض داخػػؿ 

ت اسػػتغمت معسػػكرات ك المخطػػط مسػػتغمة كمػػزارع بتصػػنيؼ سػػكني كلػػـ يػػتـ اسػػتغالليا كتكجػػد مسػػاحا

جميعيػػا لػػػـ تسػػػتغؿ كمػػػا صػػػنفيا المخطػػػط ، كمػػػا أف ىنالػػػؾ منػػػاطؽ سػػػكنية نمػػػا العمػػػراف فييػػػا بطريقػػػة 

 ىعشػػػكائية بصػػػكرة غيػػػر مخطػػػط ليػػػا كالتزايػػػد العشػػػكائي كالتنفيػػػذ الجزئػػػي لممشػػػاريع تمبيػػػة لمطمػػػب عمػػػ

فػي مدينػة بنغػازم  حاليػان  ان األراضػي السػتغالليا فػي السػكف كاالسػتثمارات الجديػدة كىػذا مػا نػراه  كاضػح

خصكصػػػػا بعػػػػد نػػػػزكح السػػػػكاف مػػػػف المدينػػػػة بسػػػػبب الصػػػػراع الػػػػدائر فييػػػػا ككػػػػذلؾ ىربػػػػان مػػػػف االزدحػػػػاـ 

المناطؽ المجاكرة لممدينة كبدء االنتشار العشكائي لممباني  إلىالسكاف  انتقؿكاالكتظاظ  داخؿ المدينة 

مػػف سػػيدم خميفػػة ك الككيفيػػة كدار  بتػػداءن طػػكؿ الطريػػؽ السػػاحمي لممدينػػة ا ىالسػػكنية أك التجاريػػة عمػػ

العريبات ككذلؾ بكىادم كيالحظ في ىذه المناطؽ بشكؿ خاص الحجـ الكبير لمبناء العشكائي كانتقاؿ 

كميػات كبيػرة مػف  إلػىأطرافيا ككؿ ىذا البناء العشكائي كالمتزايػد يحتػاج  إلىالسكاف مف كسط المدينة 

ظير حجـ السكؽ المستيمؾ لمدينة بنغازم لمكاد البنػاء كالتػي مكاد البناء تغطي ىذا الطمب كمف ىنا ي

 بيار كذلؾ لقرب المسافة كجكدة المكاد.    ألتكفرىا المحاجر الصخرية في مدينة ا
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 بنغازي: نطقةالمشاريع اإلسكانية في م

 ان بعػػض المشػػاريع اإلسػػكانية التػػي تػػـ تنفيػػذىا فػػي مدينػػة بنغػػازم فػػاف ىنػػاؾ مشػػاريع إلػػىباإلضػػافة     

أقيمػت فػي  لأخػر  ان كمشػاريع كحػدة سػكنية 20,000-3000كنية مػف كبيرة يتراكح مجمكع كحداتيا السػ

( كتبمغ المساحة 10( ك الشكؿ ) 10محيط النجيمة ، انظر الجدكؿ )نطاؽ الطريؽ الدائرم الخامس ك 

مجمػكع  كحدة سكنية ك 57,000ىكتاران ، التي تضـ  4,968اإلجمالية لمشاريع اإلسكاف في بنغازم 

  1نسمة.  285,000سكاف يقدر عددىـ بحكالي 

 ـ2009بنغازم  منطقة( مشاريع اإلسكاف في  10جدكؿ ) 
 الوضع القائم لعدد سكان عدد الوحدات السكنية المساحة ) ه ( المنطقة
 تحت اإلنجاز 25000 5000 576 بوفاخرة
 اعتمت حدكد المشركع 60000 12000 992 تيكا

 اعتمت حدكد المشركع 18000 3600 308 بوعطني
 اعتمت حدكد المشركع 15000 3000 623 الكويفية

تـ اعتماد المشركع اعدت  100000 20000 1600 قنفودة البحرية
 تفاصيؿ المشركع

 تـ اعتماد حدكد المشركع 25000 5000 276 1القوارشة 
 قيد اإلنشاء 4000 800 32 2القوارشة
 اعتماد حدكد المشركعتـ  2975 595 105 النجيمة

حي الكيش) الطريق 
 الدائري الخامس(

 تـ اعتماد حدكد المشركع 3600 720 قطع اراٍض(3)61

حي الحدائق الطريق 
 الدائري الثالث

 تـ اعتماد حدكد المشركع 1600 320 9

 تـ اعتماد المشركع 30000 6000 386 النهر
  285175 57035 4968 اإلجمالي

 226المصدر : أسماء ، سلٌمان الفٌتوري ، مرجع سابق ،ص
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السػكف كالػذم  ىعدد الكحدات المستيدفة في ىذه المشاريع اإلسكانية ستغطي جػزءن مػف الطمػب عمػ إف

ف كػػػؿ ىػػػذه ا ، ك 1نسػػػمة  1055561عػػػدد السػػػكاف المتكقػػػع  ىكحػػػدة سػػػكنية، بنػػػاءن عمػػػ 99209يقػػػدر 

بنغػػازم سػػكء كانػػت فػػي مجػػاؿ اإلسػػكاف أك تطػػكير القطاعػػات المشػػاريع التنمكيػػة الضػػخمة فػػي مدينػػة 

نشػػػاء مطػػػار بنينػػػة الجديػػػد كىػػػك مػػػف المشػػػاريع الحديثػػػة كػػػؿ ىػػػذه إ، ككػػػذلؾ مشػػػركع  لخػػػر ألالخدميػػػة ا

ال أف ىػػػػذه المشػػػػاريع لػػػػـ تسػػػػتكمؿ ، كقػػػػد قامػػػػت إـ 2011المشػػػػاريع كانػػػػت تحػػػػت اإلنشػػػػاء قبػػػػؿ عػػػػاـ 

متطمبػات البنػاء مػف المػكاد  ىف مصػادر لحصػكؿ عمػىػذه المشػاريع بالبحػث عػ ىالشركات المشرفة عم

بجػػكدة كمكصػػفات عاليػػة ككػػذلؾ تػػكفير كميػػات المػػكاد التػػي يتطمبيػػا ىػػذا المشػػركع ، فػػي حػػيف قامػػت 

المتػػكفرة بػػيف المحػػاجر فػػي شػػرؽ ليبيػػا  نكعيػػة المػػادة كجكدتيػػاالشػػركات بػػاجراء بعػػض الدراسػػات عمػػي 

 لقػػك أبيػػار كالتػػي كجػػدت أنيػػا مػػف أفضػػؿ ك ألبشػػكؿ خػػاص ، كمػػا أخػػذت عينػػات مػػف محػػاجر مدينػػة ا

ككذلؾ عامؿ قػرب المسػافة مػف  ف حيث الصالبة ك قكة تحمؿ الضغط المكاد المكجكدة في المنطقة م

المشاريع بفرض ى كقامت الشركات القائمة عم عممية النقؿ  سيكلة مدينة بنغازم كما يترتب عميو مف

( كىػػذا مػػاال يسػػتطيع أف يػػكفره المحجػػر الكاحػػد أك 3ـ2000كميػػات المػػكاد التػػي تحتاجيػػا يكميػػا كىػػي )

فتح محاجر جديدة أك زيادة عدد الكسارات لتغطية  إلىما دفع أصحاب المحاجر  كالكسارة الكاحدة كى

ىػذه الصػناعة ) صػناعة التنجػيـ ( مػف قبػػؿ  ىالطمػب ، كمػا يالحػظ فػي اآلكنػة األخيػرة أف اإلقبػػاؿ عمػ

زيادة عدد المحاجر بشكؿ كبير كسريع فػي  فيب التي ساعدت رجاؿ األعماؿ ، كلعؿ ىذا مف األسبا

 المنطقة.     
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 ـ2009( مشاريع إسكاف جديدة  10شكؿ ) 

اتجاهات التوسع العمرانً لإلقلٌم الحضاري بنغاازي ، رساالة ماجساتٌر غٌار منشاورة ، المصدر : أسماء ، سلٌمان الفٌتوري ، 

 239،ص 2112،  االجغرافٌ، قسم  اآلدابجامعة بنغازي ، كلٌة 
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 توطن المحاجر و نمطها

 التمهيد :

 كبػيف المشػركع مكقػع اختيػار قرار بيف الكثيؽ االرتباط حقيقة مف الصناعي التكطف دراسة أىمية تأتي

مما ساعد  الصناعي التكطف بمكضكع الرأسمالية الدكؿ في االقتصاديكف أجتيد لذلؾ ، نجاحو إمكانية

 ألفضػػؿ حػالن  يجػد أف حػػاكؿ التػيـ(1909)كيبػر الفريػد بنظريػػة بػدأت التػي التػػكطف نظريػات كجػكد فػي

 ـ(1937)ىػػػػػكفر أمثػػػػػاؿ مػػػػػف آخػػػػػركف بػػػػػاحثكف وتبعػػػػػ ثػػػػػـ المشػػػػػيكر، مثمثػػػػػة بكاسػػػػػطة صػػػػػناعي مكقػػػػػع

 مثػػػؿ المجػػػاؿ ىػػػذا فػػػي الجغػػػرافييف محاكلػػػة ىإلػػػ باإلضػػػافة كغيػػػرىــ( 1953)كبالنػػػدرـ( 1948)خكلػػػك 

 مسػتمرة النظريػات ىػذه كمازالػت كغيػرىــ( 1974)كىاممتكفـ( 1966)سمث كدفيدـ( 1958) رستكف

 . اآلف ىإل

 ةالتنميػػػػ سياسػػػػةى إلػػػػ تحديػػػػدان  لإلشػػػػارة الصػػػػناعي التػػػػكطف كممػػػػة اسػػػػتعممت فقػػػػد االشػػػػتراكية الػػػػدكؿ أمػػػػا

 المبنية الميبرالي العالـ في التقميدية الصناعي التكطف نظرية كعكس ، الصناعة مجاؿ في االقتصادية

 نظريػا يكجػو االشػتراكي العػالـ فػي الصػناعي التػكطف فافػ المحققػة األربػاح ك اإلنتاج كمفة ىعم ان ساسأ

 الدكلة جيات ىعم بالتساكم الثركات تكزيع ىإل تيدؼ التي االشتراكية ئداالمب بكاسطة

 ىػػػذا حػػػكؿ كالمراجػػػع محػػػددان  الناميػػػة الػػػدكؿ فػػػي الصػػػناعي التػػػكطف بمكضػػػكع االىتمػػػاـ يعتبػػػر كأخيػػػرا

 ذلػؾ يعكد كربما فييا، الصناعي التكطف أنماط تفسر خاصة نظرية كجكد ينعدـ كما ، نادرة المكضكع

 تغيػر ككػذلؾ ، ألخػرل دكلػة مػف كاالقتصػادية السياسػية األنظمػة اخػتالؼ أبرزىػا مػف أسػبابة عػد ىإل
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 "1" التخطػيط أجيػزة فمسػفة تتغيػر لػذلؾ كتبعػا الػزمف بمػركر الكاحػدة الدكلػة فػي المتبعػة اإليديكلكجيػة

 كباعتبػار رأسػمالية أسػباب ىإل كأحيانا اجتماعية أسبابى إل راجعان  الدكؿ ىذه في التكطف يككف وكعمي

عػػػاـ  بشػػػكؿ الصػػػناعي التػػػكطف بمكضػػػكع االىتمػػػاـ قمػػػة مػػػف تعػػػاني فيػػػي الثالػػػث العػػػالـ دكؿ مػػػف ليبيػػػا

 تػكطف كشػكؿ نمػط تحديػدل محاكلػة تعػد التػي الدراسػة ىػذه جػاءت لػذا ،المحػاجركخاصة اختيار مكاقع 

تحديد مكاقعيا ك أبراز مالمحيا كنكعيا  ؿخال مف كذلؾ األبيار منطقة في الصخرية المحاجركتكزيع 

 ـ .2014-ـ 2008ك التكطف خالؿ الفترة مف سنة  كنمط تكزيعيا كشكؿ ىذا التكزيع

 بشكؿ عاـ في منطقة جغرافية محدكدة ىي كخالؿ الدراسة الميدانية لممنطقة ظير أف المحاجر تتركز

 كبشػػكؿمسػػتمر  تزايػػد فػػي كأنيػػا الدراسػػة ىػػذه مقدمػػة فػػي الػػذكر سػػبؽ كمػػا األبيػػار مدينػػة غػػرب جنػػكب

 بػيف الرئيسػي مػا الطريػؽ الغرب مف ىإل في تمددىا كصمت حيث جنكبي بشكؿ سريع باتجاه عشكائي

( كػـ أذا مػا 50-40بمساحة تقدر بنحػك ) غربي جنكبي اتجاهخذت في أك  األبيار كمدينة سمكؽ مدينة

 ليػػذه المحػػاجر كبيػػر بشػػكؿ البنػػاء مػػكاد ىعمػػ الطمػػب زيػػادةال نظػػر( ، 40-39اسػػتثنينا محجػػريف رقػػـ )

 أك عبيب يقكمكفلمالؾ ا مف الكثير أصبح كقد ، الخاـ المكاد كلتكفر المكاد ىذهلتكفر أساسيات  لؾككذ

 المنطقة ىذه في الصناعة ىذه لتركز كذلؾ مرتفعة بأسعار المحاجر بيذه المحيطة األراضي استئجار

 ىػػذه أصػػحاب يجنييػػا التػػي الضػػخمة األربػػاح ىػػي الصػػناعة ىػػذه انتشػػار مػػف زادت التػػي األمػػكر كمػػف

فػي ( التنجػيـ ( عةصػناال يػذهل االتجػاه ىإل عماؿألا رجاؿ ما دفعكىذا كبيرة دخكؿ ذات كىي المحاجر

الناتج عف ىذه  الدمار كازدياد األخيرةغياب الدكلة كسمطتيا خالؿ الفترة  ىإل باإلضافة، ىذه المنطقة 

ككذلؾ أغمب المحاجر التي كانت في منطقة  الذم تأثرت بو مدينة بنغازم كالمدف المجاكرة لو العممية
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 السياسي الدائر فػي المدينػة بسبب الصراع أقفمتكالتي  كالمناطؽ الجنكبية الشرقية لمدينة بنغازم اتيك

غمػػػب منػػػاطؽ بنغػػػازم كبنينػػػة كالرجمػػػة أ، كزاد مػػػف ذلػػػؾ انتشػػػار البنػػػاء العشػػػكائي بػػػدكف تػػػراخيص فػػػي 

 بيار سيدم خميفة ك الككيفية .ألكا

 . المحاجر

بأحجػاـ  محجػران  (45) بمػغ المحػاجر عػدد أف الدراسػة منطقػة فػي لقػد أظيػرت تتبػع مكاقػع المحػاجر   

كقػػػد اختمفػػػت المحػػػاجر فػػػي عػػػدد (11شػػػكؿ ) ـ كمػػػا فػػػي 2013عػػػاـ  مختمفػػػة كنشػػػاط إنتػػػاجي متعػػػدد

كثػػر مػف ذلػػؾ أعػدد  إلػػىة كاحػدة كسػػار  فيػو تكجػد محجػػر كػؿ أف الكسػارات المكجػكد فػػي المحجػر حيػػث

 كذلػؾ كسػاراتمػف أربعػة  أكثػر عمػىكبعضػيا  كاحػدة كسػارة ىعمػ عتمدي الكاحد المحجر أف لنا اتضحك 

 مػف أكثػر بتركيػب المحػاجر أصػحاببعػض  قػاـ حيػث العمػؿ فػي األقدميػة أك لمالػؾإمكانيػات ا حسب

 اإلنتاجيػػة الطاقػػة كزيػػادة نتجػػاتالم مػػف ممكنػػة كميػػة أكثػػر حقيػػؽلت كذلػػؾ جديػػدة محػػاجر كفػػتحكسػػارة 

 2010 سػػنة الشػػركات بعػػض قامػػت حيػػث معيػػا لمتعاقػػد الشػػركات كاسػػتقطاب لجػػذب كذلػػؾ اليكميػػة

 كميػػات كتػػكفير مػػا تحتاجػػو ىػػذه الشػػركات مػػف المحػػاجر بػػيف المػػكاد جػػكدة ىعمػػ اختبػػارات عػػدة جراءابػػ

كيالحػظ أف  ، الكسػارات عػدد زيػادة ىإل المحاجر أصحاب دفع ماف م يكمي بشكؿ المكاد مف ضخمة

نشػاؤه إمحجػر كاحػد ممػؾ عػاـ كىػك يبػدك أنػو أكؿ محجػر تػـ  باستثناءجميع المحاجر ىي ممؾ خاص 

كبػػر المحػػاجر أشػػغاؿ العامػػة كيعتبػػر مػػف ألكىػػك محجػػر شػػركة ا فػػي ىػػذه المنطقػػة كيمثػػؿ أكبػػر مسػػاحة

ىػذه  ىإلػكيبدك إف ىذا المحجػر قػد كػاف السػبب فػي اتجػاه المحػاجر  (2ـ20,000مساحة بمغت نحك )

 .(11كما ىك في الجدكؿ رقـ ) باقي المحاجر فيي قطاع خاص ) ممكية خاصة ( أماالمنطقة ،
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منطقػػة كبيػػرة  بػػذلؾبيػػار مػػف المنػػاطؽ الرئيسػػية فػػي تػػكفير ىػػذه المػػكاد كشػػكمت ألتعتبػػر منطقػػة ا فكأال

 كىي : أسبابلعدة بنغازم كالمدف المجاكرة كترجع ىذه األىمية  نطقةكأساسية لتكفير ىذه المكاد لم

 ىذه المكاد. ىتكفر الصخكر التي يمكف الحصكؿ منيا عم – 1

 المنطقة غير مغطاة بغطاء نباتي كغير صالحة لمزراعة كال لمرعي. – 2

 سطح األرض. ىغمب األحياف عمأظيكر الصخكر في  – 3

 دة . ىذه المنطقة كقربيا مف كسائؿ النقؿ كتكفر طرؽ المكاصالت الجي ىسيكلة الكصكؿ إل – 4

 األرض سعركانخفاض  في تطكرىا ككذلؾ أسيمتأيضا  ممكية األرض –5
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 2013أسمائيا كمساحتيا كممكيتياعاـ األبيارمحاجر (  11جدكؿ ) 

 الجهة المالكة عام التأسيس المساحة المستثمرة الكسارة أو أسم المحجر الرقم
 خاصة كاقفة عف العمؿ _____ التضامف 1
 خاصة 2012 2ـ 5000 ذات العماد 2
 خاصة 2010 2ـ 5000 تاقزت 3
 خاصة 2007 2ـ 6000 كادم جازة 4
 عامة _____ 2ـ 20000 العامة شغاؿألا 5
 خاصة 2000 2ـ 6232 التضامف العربي 6
 خاصة 2003-2002 2ـ 6560.5 الصحراء 7
 خاصة 2007 2ـ 6000 كادم بكشتية 8
 خاصة 1992 2ـ 11375.5 الغزاؿ رأس 9

 خاصة _____ 2ـ 5000 البحيرات 10
 خاصة _____ ____ البركاف 11
 خاصة 2010 _____ الخبرات الكطنية 12
 خاصة _____ 2ـ 5248.5 الحجارة 13
 خاصة 2012 2ـ 5000 تميز االرتفاع 14
 خاصة 2011 _____ الخضراء 15
 خاصة 2011 2ـ 6000 الريـ 16
 خاصة 2011 _____ كادم معقكر 17
 خاصة 2009 2ـ 6000 الفرساف 18
 خاصة _____ _____ النيضة 19
 خاصة _____ 2ـ 5236.5 الجسكر 20
 خاصة 2012 2ـ 5000 الشكاىؽ 21
 خاصة _____ 2ـ 6000 الصفاء 22
 خاصة _____ ـ 5000 األصالة 23
 خاصة كاقفة عف العمؿ 2ـ 50000 البحر المتكسط 24



  62 
 

 الجهة المالكة عام التأسيس المساحة المستثمرة الكسارة أو أسم المحجر الرقم

 خاصة 2010 _____ بداع بنغازمإ 25
 خاصة 2010 2ـ 5000 النكرس 26
 خاصة 2009 2ـ 5000 مرتفعات متميزة 27
 خاصة كاقفة عف العمؿ 2ـ 6000 النخمة 28
 خاصة 2011 _____ الدانا 29
 خاصة تحت االنجاز _____ بكقفة 30
 خاصة 2011 2ـ 5000 ذات التالؿ 31
 خاصة 2011 2ـ 5000 عمارألأكائؿ ا 32
 خاصة 2008 2ـ 4473 مافألا 33
 خاصة 2012 2ـ 5000 أعمار الجبؿ 34
 خاصة _____ _____ الميابط 35
 خاصة كاقفة عف العمؿ 2ـ 6000 المنارة 36
 خاصة كاقفة عف العمؿ 2ـ 4359 الشعمة 37
 خاصة العمؿكاقفة عف  _____ المسالتي 38
 خاصة تحت االنجاز _____ الدبكسي 39
 خاصة كاقفة عف العمؿ _____ العمامي 40
 خاصة كاقفة عف العمؿ _____ اليراـ 41
 خاصة _____ _____ الخضراء لمتربة 42
 خاصة 2010 2ـ 5000 القمة 43
 خاصة 2010 2ـ 5000 الثقة 44
 خاصة 2012 2ـ 5000 الرخاء 45

 ـ ككذلؾ كزارة الصناعة كالتعديف االبيار 2013 سنة الميدانية عمي الدراسة ان تمادعاعداد الباحث أ*المصدر : مف 
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ـ أم أنيػا  2010قد تػـ تأسيسػيا منػذ سػنة  ان ( محجر  17أف حكالي )  (11رقـ ) كيظير الجدكؿ     

فبرايػػر  17%(كدخمػػت فػػي العمػػؿ بشػػكؿ أساسػػي بعػػد ثػػكرة 38يعػػادؿ نسػػبة ) حديثػػة التأسػػيس كىػػك مػػا

كأف نحػػك )  %(18يعػػادؿ نسػػبة ) ـ كمػػا2010( محػػاجر قػػد تػػـ تأسيسػػيا قبػػؿ سػػنة  8ف حػػكالي ) أك ،

 % ( 44دؿ حكالي ) ايع الكقت الحالي ما المحاجر كاقفة عف العمؿ في ىذهمف  ان ( محجر  20

مػف المحػاجر الكبيػرة  ـ (كىػك يعتبػر 1992كمف خالؿ الجدكؿ يتبيف أف أكؿ محجر تأسػس سػنة)    

 ىػػذهفػػي ىػػذا المجػػاؿ ككػػذلؾ تختمػػؼ  األقػػدـمػػف حيػػث المسػػاحة كىػػك  فػػي المنطقػػة المكجػػكدة لمسػػاحةا

ف أقػػػؿ مسػػػاحة مسػػػتثمرة ىػػػي إأك الكسػػػارات حيػػػث  حػػػاجرالمحػػػاجر مػػػف حيػػػث المسػػػاحة المسػػػتثمرة لمم

 . 2ـ 50,000كأكبر مساحة مستثمرة ىي  2ـ 4359

 2013عاـ حاجر( المساحة المستثمرة لمم 12جدكؿ ) 

 % عدد المحاجر المساحة المستثمرة الرقـ
 %35 محجر 16 2ـ 5000أقؿ مف محاجر صغيرة  1
 %24 محجر 11 2ـ10,000إلي   2ـ 5000محاجر متكسطة مف  2
 %8 جرامح 3 فأكثر   2ـ10,000محاجر كبيرة مف 3
 %33 محجر 15 ةغير محددمحاجر  4

 %100 محجر 45 اإلجمالي 5
 (5اعتمادا عمي بيانات الجدكؿ)  الباحثالمصدر : مف أعداد 

 األكبػرىػي  2ـ 5000أقػؿ مػف  صػغيرة التػي مسػاحتيا المحػاجريتضػح أف  (12)مف خػالؿ الجػدكؿ  

فػػي عػػددىا حيػػث شػػكمت نحػػك أكثػػر مػػف ثمػػث المحػػاجر، كبينمػػا المحػػاجر المتكسػػطة المسػػاحة كالتػػي 

% حػكالي 24( شكمت نسػبة متكسػطة فػي عػددىا شػكمت 2ـ10,000إلي  2ـ 5000بيف) مساحتيا ما
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فػػأكثر( حػػكالي  2ـ10,000ربػػع المحػػاجر ، كفػػي حػػيف شػػكمت المحػػاجر الكبيػػرة كالتػػي مسػػاحتيا مػػف )

 .( %33)  نسبتيا كأف باقي المحاجر الغير محددة فبمغت%( 8)

(  10,000) ىيزيػد حجميػا عمػ %( مف المحػاجر ال59مف نصؼ المحاجر حكالي ) أكثر فأأم    

%( 8مػػف ) أكثػػرتشػػكؿ  فػػي الغالػػب محػػاجر صػػغيرة ك متكسػػطة فالمحػػاجر الكبيػػرة ال أنيػػا، أم  2متػػر

نيػا ستشػيد تطػكر فػي مسػاحتيا مػع اسػتمرارىا  إلىكقد يرجع ذلؾ  مف المحاجر أنيػا حديثػة التشػغيؿ كام

صػالح  أعمػار في أكابدمنتجات ىذه المحاجر كأف المكاطنيف  ىف الطمب يزداد عمإفي العمؿ حيث  كام

 .بيكتيـ  

كما ىػك مبػيف فػي الجػدكؿ  اإلنشاءف أغمب المحاجر جديدة كحديثة اكالتأسيس ف اإلنشاءأما مف حيث 

 (13رقـ)

   2013عاـ بيارألتأسيس المحاجر في مدينة ا تاريخ(13جدكؿ )

 % عدد المحاجر عاـ التأسيس الرقـ
 %6.6 3 ـ2005ما قبؿ  1
 %11.1 5 ـ2009 –ـ 2006مف 2
 %37.7 17 ـ2012 –ـ 2010 3
 %44.4 20 غير محدد 4

 (5اعتمادا عمي بيانات الجدكؿ)  المصدر : مف أعداد الباحث            
نسػبة بحيػث  األقػؿـ ىػي 2005أف المحاجر التي تأسست قبؿ  يتضح مف خالؿ تأسيس المحاجر   

 إلػىـ 2009-ـ2006فػي عػاـ بطػيء%( كقد بدأت ىذه المحاجر في تزايد 6.6) إلىكصمت نسبتيا 

 حتػػػىـ 2012-ـ2010%( فػػػي حػػػيف زاد عػػػدد المحػػػاجر خػػػالؿ العػػػاميف 11.1أف كصػػػمت نسػػػبتيا)
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التػي سػبؽ  األسػباب إلػىفي تزايد المحاجر كيرجع ذلػؾ  ىعمأل%( كىي النسبة ا37.7كصؿ نسبتيا )

 .فبراير 17ىذه الصناعة حديثة كخاصة بعد ثكرة أفيدؿ  ما كذكرىا كى

 اإلنتاجنوعية 

تػتـ عػف  اإلنتاج مف ىذه المحاجر كانت كلفترة طكيمػة قػديمان  ىف عممية الحصكؿ عمإ: اإلنتاجعممية 

طريؽ التفجير لمصخكر كذلؾ بكضع مكاد متفجرة داخؿ الصخكر في المحجر عػف طريػؽ الشػقكؽ أك 

، كلكػف قطػع متباينػة األحجػاـ  إلػىعمػؿ حفػر داخػؿ الصػخر فعمميػة التفجيػر تكسػر الصػخكر كتفتتيػا 

ك األحجػار الصػغيرة لمسػافات  الطريقة تػـ االسػتغناء عنيػا كذلػؾ لعػدة أسػباب منيػا تطػاير الغبػار ىذه

 حيػػاءألافػػي  السػػكافراحػػة  ىعمػػ يػػؤثرككػػذلؾ  بعيػػدة كتمػػكث اليػػكاء كانعػػداـ الرؤيػػة فػػي بعػػض األحيػػاف 

 كانييػػػارالمسػػػتعممة فػػػي الحفػػػر  كاآلالتيف كخطػػػكرة ىػػػذه التفجيػػػرات عمػػػي العػػػامم القريبػػػة مػػػف المحػػػاجر

ممػا يصػعب عمميػة تنظػيـ العمميػة الصػناعية كعػدـ السػيطرة كالػتحكـ فػي تكزيػع  أحيانان  بعض المناطؽ

 لحػػدإالتفجيػػرات  ىػػذهشػػراؼ حكػػكمي حيػػث كانػػت إالتفجيػػرات تػػتـ تحػػت  ىػػذهككانػػت  نتػػاج التفجيػػر،إ

 اآلليػػػاتحيػػػث تقػػػـك  باآلليػػػاتعػػػف طريػػػؽ الحفػػػر  لأخػػػر  ؽبطػػػر  اسػػػتبدالياسػػػمبيات المحػػػاجر كلكػػػف تػػػـ 

( كيتـ نقميػا عػف طريػؽ 12بالحفر كتكسير الصخكر داخؿ المحجر كما ىك مكضح في الشكؿ رقـ ) 

تتػدرج منيػا المػػكاد  متدرجػةأجػػزاء  إلػىالكسػارة  كتقػـك الكسػػارة بتحكيػؿ الكتػؿ الصػخرية  إلػىالشػاحنات 

ذه العمميػة أسػيؿ كأكثػر كفػاءة مػف عمميػة التفجيػر حيػث ، كىػكالتػدريج بػالمميمتر المطمػكب حسب النكع

طريقػة أكثػػر  لككنيػػا باإلضػافةالمناسػػبة ليػتـ نقميػػا  األمػاكفك كضػعيا فػػي  األحجػػار ىعمػ يػتـ السػػيطرة

 .في المحجر مكجكدةسالمة لمعامميف كأصحاب العربات التي تككف  كأكثر كفاءة كنظافة كتنظيـ
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 2013منطقة األبيار في محاجر باآللياتالحفر  نظاـ(  12الشكؿ ) 

 
 2013المصدر: مف عمؿ الباحث اعتمادان عمي الدراسة الميدانية 

ك المطمكبػة  األساسػيةىػي المػكاد  كىػذهمػـ( 40-0)  إلػىمػـ (3-0المكاد بحجػـ تػدرج مػف ) ىذهكتبدأ 

حسب التػدرج كالطمػب كلكػف ىػذه المػكاد ليسػت  لأخر مكاد  مأ استخراج، ككما يمكف  في عممية البناء

تػػدرج  يبػػدأأساسػػية فػػي السػػكؽ كتختمػػؼ المػػكاد فػػي التػػدرج كحسػػب المكاصػػفات التػػي تتػػكفر فييػػا حيػػث 

سػبيؿ  ىك عمػ أطنػاف إلىتصؿ  أكزافتدرجات ضخمة أك  إلىمـ( كما سبؽ الذكر  3-0المادة مف ) 

حمراء ضخمة حيث يقدر حجميا  صكانيوكىي صخكر  األمكاجالمثاؿ ىناؾ صخكر تعرؼ بكاسرات 

الصػخكر صػالبة ك تحمػؿ لمصػدمات كىػي  لقػك أكىػي مػف ( 13كما ىك مبيف في الشكؿ رقـ ) بالطف

تػـ طمبػة مػف قبػؿ الشػركات  شػكاطس المػدف ككػذلؾ داخػؿ المينػاء كىػك مػا ىعم لألمكاجتستعمؿ كاسر 

مدينة بنغازم كقد تـ تحميؿ كدراسة نكعيػة ىػذه الصػخكر كقػدرتيا عمػي التحمػؿ  كككرنيشكذلؾ لميناء 

 عند ترميـ كتطكير ميناء بنغازم كالمريسة. تحتاجوما كذلؾ  الخبراء كالمتخصصيف مف قبؿ
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 في محاجر منطقة األبيار ( صخكر كاسر األمكاج13شكؿ )

 

 

 

 

 

 

 2013الميدانية مادان عمي الدراسة المصدر: مف عمؿ الباحث اعت

 ( يظير لنا نكع كحجـ كاستخدامات كؿ صنؼ مف ىذه المنتجات14كالجدكؿ رقـ )

 ستخدماتيااحسب تدرجيا ك  األساسية( نكع المادة  14جدكؿ ) 
 المادة استخدامات تدرج المادة حسب حجميا المادة ـ
يستخدـ الحصى في الخرسانات المسمحة  مـ  20 – 10 الحصى أك الشرشكر 1

 أكثر المكاد طمبا في السكؽ كىك
 األرضيةتستخدـ في صناعة الخرسانات  مـ 10 – 5 أسككندينا 2

 ككذلؾ صناعة الطكب
تستخدـ في الردـ داخؿ كخارج المباني  مـ 3 – 0 ككلينا 3

 ككذلؾ تدخؿ في صناعة الطكب
المرتفعة  كالمبانييستخدـ في ردـ الطرؽ  مـ50 –0 البيسكرس أك المخمكط 4

كىك مف المكاد شديدة الصالبة خاصة في 
 المناطؽ الرطبة

 عمي الدراسة الميدانية ان عتمادا*المصدر : مف عمؿ الباحث 

 تي :آلتتمثؿ ىذه المكاد كخصائصيا في ا
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 الكولينا :-1

مػـ( كىػي مػف أقػؿ المػكاد أىميػة  مػف 3 - 0تدرج ) كتأخذكىي مف أصغر كأدؽ المكاد تتدرج     

الطمػػب ككػػذلؾ مػػف حيػػث السػػعر كىػػي الفػػائض مػػف عمميػػة التكسػػير ك طحػػف الصػػخكر كال حيػػث 

 مػػػاكك المبػػػانيكىػػػي تسػػػتخدـ فػػػي الػػػردـ داخػػػؿ كخػػػارج  لخػػػر ألتعتبػػػر ذات أىميػػػة مقارنػػػة بػػػالمكاد ا

فػػػي صػػػناعة الطػػػالء كتػػػدخؿ أيضػػػا فػػػي  اسػػػتخداميا إلػػػى باإلضػػػافةتسػػػتخدـ فػػػي صػػػناعة الطػػػكب 

فػي ردـ المبػاني كالشػكارع  ان كىػي مػادة مطمكبػة كثيػر  مادة الككلينا ( 14) شكؿ ، األعالؼصناعة 

اليػػػكمي لجميػػػع  اإلنتػػػاجكيصػػػؿ حجػػػـ  األحيػػػافكالسػػػاحات كاسػػػتعماليا كطػػػرؽ ترابيػػػة فػػػي بعػػػض 

ىػػذه المػػادة كبػػدأ اسػػتعماليا فػػي  ى، كزاد الطمػػب عمػػ( يكميػػا3ـ4535) ىإلػػ المحػػاجر لمػػادة الككلينػػا

الشكارع في المناطؽ الريفية ككأسػاس لمحػدكد بػيف مسػاحات األراضػي التػي خططػت لمبيػع ، كىنػا 

ك سػػػيدم خميفػػػة  مظيػػػر جديػػػد بػػػدأ ينتشػػػر بظيػػػكر البنػػػاء العشػػػكائي كخاصػػػة فػػػي منػػػاطؽ الككيفيػػػة

 كمنطقة قبر جيرة كمنطقة الساحؿ شرؽ بنغازم .

 ة الككلينا( شكؿ ماد 14الشكؿ )  
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 _ السكوندينا : 2

مـ(  10 –5في السكؽ كىي تأخذ تتدرج مف ) ككثيرة الطمب األساسيةالمكاد  مف لكىي مادة أخر     

سػعرىا كىػي مػف  ارتفػاع ىإلػ لأد األخيػرة اآلكنػةكزيػادة الطمػب عمييػا فػي  سػعران المػكاد  ىكىي مف أغم

فػػي  األساسػػيةدة ككػػذلؾ صػػناعة الطػػكب كىػػي المػػا األرضػػيةأىػػـ المػػكاد التػػي تسػػتخدـ فػػي الخرسػػانات 

الطػػػػرؽ  إنشػػػػاء( كتسػػػػتعمؿ فػػػػي 15شػػػػكؿ ) ، اإلسػػػػفمتككػػػػذلؾ فػػػػي صػػػػناعة  عمميػػػػة البنػػػػاء كالتشػػػػييد

 إلػػػي اليػػػكمي لجميػػػع المحػػػاجر لمػػػادة االسػػػككندينا اإلنتػػػاج، حيػػػث كصػػػؿ حجػػػـ  كالممػػػرات كالسػػػاحات

 (يكميا 3ـ6515)

 ( شكؿ مادة االسككندينا 15شكؿ ) 
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 أو الشرشور : الحصى - 3

مػػـ( 15–10ك الميمػػة فػػي المحػػاجر كتأخػػذ تػػدرج مػػف) األساسػػيةمػػف المػػكاد  كػػذلؾ الحصػػىيعتبػػر    

عػػدـ سػػيكلة الحصػػكؿ عميػػة ذلػػؾ لزيػػادة الطمػػب  إلػػي باإلضػػافةفػػي السػػكؽ  طمبػػاكىػػي مػػف أكثػػر المػػكاد 

 إنشاءفي  صالبةلمسمحة كىك مف أكثر المكاد عمية بشكؿ مستمر كىي تستخدـ في دعـ الخرسانات ا

أك  الحصػػػػىاليػػػػكمي لممحػػػػاجر لمػػػػادة  اإلنتػػػػاج إجمػػػػالي( كقػػػػد بمػػػػغ 16الشػػػػكؿ )،  الطػػػػرؽ كالسػػػػاحات

 ( يكميا 3ـ6195) إليالشرشكر 

 أك الشرشكر الحصى( شكؿ مادة  16شكؿ ) 
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 البيسكرس أو المخموط : -4

نتاجيا غير ثابت يكميا ألنيا  مـ(50- 0ك تأخذ تتدرج مف ) لخر ألالمكاد ا أقؿ أىمية مفكىي     كام

 خرآتدرج  يكجد األرض في ردـ الطرؽ كالحفر كفي تسكية ىذه المادة تستعمؿ كتنتج حسب الطمب 

المرتفعة فيك مف المكاد شديدة  المبانيردـ  في أيضاتستعمؿ ك  مـ ( 140 – 70لممخمكط كىك )

 (17شكؿ ). الصالبة خاصة في المناطؽ الرطبة

قؿ أكىي  ( يكميان 3ـ1175) ىإلالمخمكط  أك المحاجر لممادة البيسكرس إنتاج جماليإكقد بمغ    

 .تنتج حسب الطمبك  إنتاجان المكاد 

 ( شكؿ مادة البيسكرس أك المخمكط17شكؿ )
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 حسب المحاجر  اإلنتاج

 : يأتي ( ما15معرفة نكعية اإلنتاج اليكمي لكؿ محجر يمكف أف نؤكد مف الجدكؿ رقـ ) أردناإذا 

لسنة  بيارألا منطقةاليكمي لممحاجر كالكسارات  اإلنتاج( نكع المادة ككمية  15جدكؿ ) 
 ـ2013

 
 ـ

 
 المحجر الكسارة أك

  اليكمي كاإلنتاجنكع المادة 
أجمالي 
 اإلنتاج

 كأ الحصى
 الشرشكر

ك أ البيسكرس الككلينا أسككندينا
 المخمكط

 ----- ----- ----- ----- ----- التضامف 1

 3ـ370 ----- 3ـ150 3ـ100 3ـ120 ذات العماد 2

 3ـ480 ----- 3ـ200 3ـ130 3ـ150 تاقزت 3
 3ـ900 ----- 3ـ300 3ـ300 3ـ300 كادم جازة 4
 ----- ----- ----- ----- ----- العامة شغاؿلا 5
 3ـ430 ----- 3ـ180 3ـ150 3ـ100 التضامف العربي 6
 3ـ300 ----- 3ـ100 3ـ100 3ـ100 الصحراء 7
 3ـ1000 3ـ100 3ـ200 3ـ400 3ـ300 كادم بكشتية 8
 3ـ850 3ـ100 3ـ250 3ـ250 3ـ250 الغزاؿ رأس 9

 3ـ1200 3ـ300 3ـ300 3ـ300 3ـ300 البحيرات 10
 3ـ310 ----- ----- 3ـ150 3ـ160 البركاف 11
 3ـ950 حسب الطمب 3ـ500-400 3ـ250-200 3ـ200 الخبرات الكطنية 12
 3ـ450 ----- 3ـ150 3ـ150 3ـ150 الحجارة 13
 3ـ400 ----- ----- 3ـ200 3ـ200 تميز االرتفاع 14

 3ـ400 ----- ----- 3ـ200 3ـ200 الخضراء 15

 3ـ400 ----- ----- 3ـ180 3ـ220-200 الريـ 16
 3ـ640 3ـ100 3ـ200 3ـ150 3ـ190 معقكركادم  17
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 ـ

 
 المحجر الكسارة أك

  نكع المادة كاإلنتاج اليكمي
جمالي إ

 اإلنتاج
 

 كأالحصى 
 الشرشكر

ك أ البيسكرس الككلينا أسككندينا
 المخمكط

 3ـ550 ----- 3ـ200 3ـ200 3ـ150 الفرساف 18
 ----- ----- ----- ------ ----- النيضة 19
 ----- ----- ----- ----- ----- الجسكر 20
 3ـ500 ----- 3ـ100 3ـ200 3ـ200 الشكاىؽ 21

 3ـ300 3ـ100 ----- 3ـ100 3ـ100 الصفاء 22

 ----- ----- ----- ----- ----- األصالة 23
 ----- ----- ----- ----- ----- البحر المتكسط 24
 3ـ950 ----- 3ـ350-300 3ـ250-200 3ـ350 بداع بنغازمإ 25

 ----- ----- ----- ----- ----- النكرس 26

 3ـ540 ----- 3ـ180 3ـ180 3ـ180 مرتفعات متميزة 27

 ----- ----- ----- ----- ----- النخمة 28

 3ـ1150 ----- ----- 3ـ600 3ـ550 الدانا 29
 ----- ----- ----- ----- ----- بكقفة 30

 3ـ400 ----- ----- 3ـ250 3ـ150 ذات التالؿ 31

 3ـ950 ----- 3ـ400 3ـ300 3ـ250 األعمارأكائؿ  32

 3ـ1400 3ـ350 3ـ350 3ـ350 3ـ350 األماف 33

 3ـ600 ----- ----- 3ـ300 3ـ300 أعمار الجبؿ 34

 3ـ500 3ـ125 3ـ125 3ـ125 3ـ125 الميابط 35

 ----- ----- ----- ----- ----- المنارة 36

 ----- ----- ----- ----- ----- الشعمة 37

 ----- ----- ----- ----- ----- لمسالتيا 38
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 ـ

 

 
 المحجر الكسارة أك

  نكع المادة كاإلنتاج اليكمي
جمالي إ

 اإلنتاج
الحصى 

 كالشرشكرأ
ك أ البيسكرس الككلينا أسككندينا

 المخمكط
 ----- ----- ----- ----- ----- لدبكسيا 39

 ----- ----- ----- ----- ----- العمامي 40
 ----- ----- ----- ----- ----- اليراـ 41
 ----- ----- ----- ----- ----- الخضراء لمتربة 42

 3ـ350 ----- ----- 3ـ200 3ـ150 القمة 43
 3ـ750 ----- 3ـ200 3ـ300 3ـ250 الثقة 44

 3ـ400 ----- 3ـ100 3ـ150 3ـ150 الرخاء 45

 3ـ18420 3ـ1175 3ـ4535 3ـ6515 3ـ6195 المجمكع 

 2013،عمي الدراسة الميدانية ان عتمادا*المصدر : مف عمؿ الباحث 

 

كيتضػح  ةع المػادة ككميتيػا كػؿ محجػر عمػي حػدنػك  حسب محجر فً كلولتوزٌع كمٌة اإلنتاج        

كنػػكع الكسػػارة أك عػػدد الكسػػارات فػػي  كيػػتحكـ فػػي ذلػػؾ  حسػػب المحجػػر اإلنتػػاجالتفػػاكت بػػيف كميػػات 

التػػي تحػػدد كميػػػة اإلنتػػاج كنػػكع اإلنتػػاج كالمػػا كانػػػت الكسػػارات أكثػػر عػػددا كممػػا كػػػاف  ىكىػػ المحجػػر

 10 -7بػػػيف)تتكسػػػط عػػػدد سػػػاعات العمػػػؿ كىػػػي فػػػي الغالػػػب  ىاإلنتػػػاج أكبػػػر كالعكػػػس ، باإلضػػػافة إلػػػ

 ساعات( ألغمب المحاجر قابمة لإلضافة

كأكبػػر  مثػػؿ محجػػر) الصػػفاء كالصػػحراء( ( لمنػػكع الكاحػػد3ـ100نتػػاج ىػػي ) إيتضػػح أف أقػػؿ نسػػبة ك    

المػكاد لممحجػر  نتػاجإجمػالي إلأمػا بالنسػبة  مثػؿ محجر)الػدانا( ( لمنكع الكاحد3ـ600نتاج ىي )إنسبة 

 مثؿ محجر)األماف( (3ـ1400)إلي( مثؿ محجر )الصحراء(  3ـ300الكاحد تبدأ مف )
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 كىػػي محػػاجر غيػػر كاقفػػة عػػف العمػػؿ لكػػف ال اإلنتػػاجأف ىنػػاؾ محػػاجر غيػػر محػػددة  ىإلػػ باإلضػػافة   

ـ نػتمكف لػلعػدة مشػاكؿ  عمػؿت المػف المحػاجر  ان ف ىنػاؾ عػددإتكجد تقدير لكمياتيا اليكمية كغير ذلػؾ 

 ( %35.5) إلي نسبتيا تنتاجيا كقد كصمإمف معرفة كمية 

كنسػػػػبتيا  ان ( محجػػػػر 29كعػػػػددىا ) الحصػػػػىمػػػػادة  كنالحػػػػظ مػػػػف الجػػػػدكؿ أف غالبيػػػػة المحػػػػاجر تنػػػػتج   

 كالككلينػػػا ك االسػػػككندينا الحصػػػى اإلنتػػػاجمػػػف  أنػػػكاعمنيػػػا تنػػػتج ثالثػػػة  ان ( محجػػػر 14)ف ام ك  %(64.4)

 كاالسػػككندينا الحصػػىكىػػي  اإلنتػػاجنكعػػاف مػػف  تنػػتج منيػػا ( محػػاجر8)ف كمػػا أ، ك  %(31كبنسػػبة )

 بمػػػػا فييػػػػا المخمػػػػكط األنػػػػكاعج جميػػػػع فقػػػػط مػػػػف ىػػػػذه المحػػػػاجر تنػػػػت (7ف)إحيػػػػث ،  %(18كنسػػػػبتيا)

 %(.15.5كبنسبة)

 مسػػتكم صػػغير ك متكسػػط ك كبيػػر كمػػا يظيػػر كجػػكد ثالثػػة مسػػتكيات مػػف اإلنتػػاج كىػػي ىباإلضػػافة إلػػ

 (16الجدكؿ رقـ )

 ـ2013)يكميا( سنة بيارألا منطقة( مستكيات إنتاج محاجر ككسارات 16جدكؿ )
 % المحاجر عدد كمية اإلنتاج مستكم إنتاج المحاجر الرقـ
 %40 18 3ـ7680 3ـ600-3ـ300مستكم صغير مف  1
 %9 4 3ـ3140 3ـ900-3ـ601مستكم متكسط مف 2
 %15.5 7 3ـ7600 فأكثر 3ـ901مستكم كبير مف  3
 %35.5 16 ____ غير محدد 4
 %100 45 3ـ18420 اإلجمالي 5

 2013،عمي الدراسة الميدانية ان عتمادا*المصدر : مف عمؿ الباحث 
%( 40كبنسبة ) ان ( محجر 18كيتمثؿ في ) 3ـ600-3ـ300الصغير مابيف اإلنتاج لكيتمثؿ المستك    

كيتمثػػؿ  3ـ900-3ـ601بػػيف  نتػػاج متكسػػط مػػاإ( كىنػػاؾ محػػاجر ذات 3ـ7680نتػػاج بمػػغ )إكبمجمػػكع 

ف المحػػاجر ذات اإلنتػػاج أ( كمػػا 3ـ3140نتػػاج بمػػغ )إ%( كبمجمػػكع 9( محػػاجر بنسػػبة )4فػػي ذلػػؾ )
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، (3ـ7600%( كبمجمػكع إنتػاج بمػغ )15.5( محػاجر كبنسػبة)7فػأكثر تتمثػؿ فػي ) 3ـ901مػفالكبير 

 (%35.5) ىإل نسبتيا تفكصم اإلنتاجمحددة البينما المحاجر غير 

الشرشػػكر  أك لمحصػػىالسػػنكم  اإلنتػػاجالسػػنكم لممػػكاد كػػال حسػػب النػػكع فبمػػغ  اإلنتػػاجفػػي حػػيف بمػػغ     

( سػػنكيا ،كبينمػػا 3ـ2026165) ىإلػػ السػػنكم لالسػػككندينا اإلنتػػاج( سػػنكيا ، كبمػػغ 3ـ1926645) ىإلػػ

ك أ السػػػنكم لمبيسػػػػكرس اإلنتػػػاج( سػػػنكيا ، كبمػػػغ 3ـ1410385) ىإلػػػ السػػػنكم لمككلينػػػا اإلنتػػػاجكصػػػؿ 

لعػػدة ظػػركؼ  السػػنكم تقريبػػي نظػػران  اإلنتػػاجلجميػػع المحػػاجر كىػػذا  ( سػػنكيان 3ـ365425) ىإلػػالمخمػػكط 

 .العمؿ عمى اإليقاؼ عدا العطؿ الرسميةتجبر  مف الظركؼ التيكالصيانة كغيرىا  األعطاؿمثؿ 
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 المالية العوائد

ف المػػػردكدات الماليػػػة الجيػػػدة التػػػي تحققيػػػا المحػػػاجر كالكسػػػارات جعمػػػت السػػػكاف يمارسػػػكف ىػػػذا إ    

النشاط االقتصادم ، فقد أفاد أصحاب المحػاجر كالكسػارات التػي أجريػت معيػـ مقػابالت شخصػية أف 

حسب حجـ الكسارة أك عدد الكسارات في المحجر حيث تتنكع  لخر ألاإليرادات تتفاكت بيف الكسارة كا

الماليػػة فػػي حالػػة تػػكفر المشػػاريع  العكائػػدالكسػػارات مػػف حيػػث الحجػػـ كالقػػدرة اإلنتاجيػػة ،ككػػذلؾ تتفػػاكت 

نشػاء إت ـ( كىي مػف السػنكات التػي شػاىد2010-ـ 2009كذلؾ في سنة)  المكاد ىكزيادة الطمب عم

الماليػػة فػػي ذلػػؾ الكقػػت لممحػػاجر  العكائػػدكقػػد كصػػمت  مشػػاريع ضػػخمة فػػي مدينػػة بنغػػازم خصكصػػان 

كصػؿ مردكدىػا  يكميػان  (3ـ2000) ىإلػالكبيرة التي تمتمؾ خمػس كسػارات كبقػدرة إنتاجيػة يكميػة تصػؿ 

دينػػار( عممػػا بػػأف المصػػركفات الشػػيرية لمكسػػارة متمثمػػة فػػي مرتبػػات العمػػاؿ  350,000) ىإلػػالشػػيرم 

 200,000كذلػػؾ بصػػافي ربػػح يقػػدر ) دينػػار( شػػيريان 150,000) ىإلػػكالصػػيانة كالمحركقػػات كصػػمت 

 . 1 دينار( شيريان 

التػػي تمتمػػؾ كسػػارة كاحػػدة كىػػي تعتبػػر بالمحػػاجر ذات  لخػػر ألكتقػػدر المػػردكدات الماليػػة لممحػػاجر ا    

 ىإلػػكتصػػؿ مردكداتيػػا فػػي حالػػة كجػػكد مشػػاريع  األخػػرلالعػػادم الػػذم عميػػة سػػائر المحػػاجر  اإلنتػػاج

 .دينار( شيريان  120,000أم حكالي ) دينار ( يكميان  4000)

كجػػكد مشػػاريع كيكػػكف بينمػػا يتػػراكح المػػردكد المػػالي اليػػكمي لجممػػة المحػػاجر تقريبػػا فػػي حػػاؿ عػػدـ     

دينػػار(  750) ىإلػػالمػػكاطنيف كالمصػػانع كغيرىػػا ، حيػػث كصػػؿ المػػردكد المػػالي  ىالسػػكؽ معتمػػد عمػػ

 . دينار( شيريان  23,000، أم حكالي ) يكميان 

                                                           
1

 اجوٌدة ، بوذهب ، مشرف عام كسارة رأس الغزال ، مقابلة شخصٌة -
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خر حيث تختمؼ المػكاد فػي أسػعارىا كأف آلمف ارتفاع أسعار المكاد بيف الحيف كا اإليراداتكتأتي ىذه 

ىػػذه األسػػعار غيػػر ثابتػػة حيػػث أنيػػا ترتفػػع كتػػنخفض حسػػب الطمػػب عمييػػا فػػي السػػكؽ ككػػذلؾ سػػرعة 

( 17جػػدكؿ رقػػـ ) عػػرض ألسػػعار المػػكاد المنتجػػة فػػي السػػكؽ بالػػدينار الميبػػي كسػػيتـتكفيرىػػا لمسػػكؽ ، 

الضػرائب كالرسػـك الحككميػة المطمكبػة  عمما بػأف أصػحاب ىػذه المحػاجر فػي الفتػرة األخيػرة ال يػدفعكف

منيـ ككذلؾ ال امتياز لمعامميف سكاء مف حيث تكفير الغذاء كالمسكف الالئؽ ألغمبيـ يستثنى في ذلؾ 

 . بيار كبنغازمألالميبيكف الذيف يعشكف مع أىميـ في أماكف في مدينة ا

 ( أسعار منتجات المحاجر كالكسارات بالدينار الميبي 17جدكؿ ) 

 ـ2015سعر المادة بالدينار ـ2010سعر المادة بالدينار المادة ـ

 3دينار لممتر 7 – 5بيف  ما 3دينار لممتر 12 - 10بيف  ما مـ20 – 10الحصى أك الشرشكر 1

 3دينار لممتر 10 – 8بيف  ما 3دينار لممتر 12 - 10بيف  ما مـ 10 –  5أسككندينا 2

 3دينار لممتر 8/ 3دينار لممتر 1 3دينار لممتر 8/ 3لممتردينار  1 مـ 5-0مـ / ك  3 – 0ككلينا  3

 3دينار لممتر 7 – 5بيف  ما 3دينار لممتر 7 – 5بيف  ما مـ40 – 0المخمكط  أك البيسكرس 4

 2013،الدراسة الميدانية ىعم ان عتمادا*المصدر : مف عمؿ الباحث 
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 :دور الحكومة في دعم المحاجر

يعد دكر الحككمة في دعـ كمتابعة المحاجر كالكسارات في مدينة األبيار ذا أىمية كبيرة كالمتمثؿ     

يخصػيا ، كقػد كانػت المؤسسػة  كالمتابعػة لممحػاجر ككػؿ مػا لةئك المسػ الجيػةفي مؤسسة التعديف كىػي 

التػػػي تراقػػػب ىػػػذه الصػػػناعة مػػػف حيػػػث الػػػدعـ مػػػف تػػػكفير المػػػكاد المتفجػػػرة كتسػػػييؿ عمميػػػا  الجيػػػةىػػػي 

التػػراخيص لممحػاجر ككػػذلؾ  إصػدارفػي المدينػػة كأيضػا  لةئك المسػػبالتنسػيؽ مػع جميػػع الجيػات األمنيػة 

منح األذف في العمؿ مف عدمو  ككذلؾ ردع المخالفيف كليا كامؿ الصالحيات في ىذا المجاؿ ، كقػد 

فبرايػػػر  حيػػػث كانػػػت مؤسسػػػة  17ر الحككمػػػة أك المؤسسػػػة كاضػػػحان خصكصػػػان مػػػا قبػػػؿ ثػػػكرة  كػػػاف دك 

كىػك مػا يعػرؼ   بالجبايػة   كىػي  إجباريػةالتعػديف تػتحكـ فػي المحػاجر كتفػرض عمييػا ضػرائب سػنكية 

 دينػػار  3000ضػػريبة سػػنكية تػػدفع لممؤسسػػة مػػف قبػػؿ أصػػحاب المحػػاجر كتقػػدر ىػػذه الجبايػػة بمبمػػغ   

نسػػبة  ى  كىػػي ضػػريبة تػػدفع عمػػ األتػػاكل   باسػػـخػػر مػػف الضػػرائب يعػػرؼ آ، كىنالػػؾ نػػكع ليبػػي سػػنكيان 

  .1  لممتر المربع   درىـ 500كتقدر   اإلنتاجكمية 

 ىفبراير   لـ يعد ليا أم  سػمطة عمػ 17كقد أصبح دكر الحككمة غائبان في ىذا المجاؿ بعد ثكرة      

في العمػؿ  اإلذفى كف الرجكع لممؤسسة كالحصكؿ عمالمحاجر فأصبح عدد المحاجر في تزايد كبير د

بػػػػاقي المحػػػػاجر المرخصػػػػة فػػػػي دفػػػػع الضػػػػرائب  التػػػػزاـالتػػػػراخيص لممحػػػػاجر ككػػػػذلؾ  إصػػػػدارككػػػػذلؾ 

 المفركضة عمييا كالتي كانت تدفعيا في السابؽ كذلؾ لغياب السمطة عف ىذا المجاؿ .

 

 
                                                           

1
 م2116-11-21ناصر ، العقٌلً ، رئٌس مؤسسة التعدٌن األبٌار ، مقابلة شخصٌة ، -



  81 
 

 
 
 
 
 
 
 

 الفصؿ الرابع
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يمكػف لممخطػط كصػاحب المشػركع  تعتبر العمالة أحد عكامؿ التكطف الصناعي الرئيسية كالتػي ال    

ك  كمػػاالصػػناعي أف يتجاىػػؿ أثرىػػا فػػي تحديػػد منػػاطؽ مزاكلػػة النشػػاط الصػػناعي فتػػكفر عنصػػر العمػػؿ 

تػكطف الصػناعات المختمفػة سػكاء مػف حيػث  ىتمثػؿ جكانػب رئيسػية فػي تػأثيره عمػ تكاليفػوكتبػايف  نكعا

نػػػكع الصػػػناعة المتكطنػػػة أك مػػػف حيػػػث المكقػػػع الجغرافػػػي المناسػػػب لتكطنيػػػا كىػػػي أمػػػكر تتػػػأثر بحجػػػـ 

  1السكاف كخصائصيـ الديمكغرافية كاالقتصادية كبتكزيعاتيـ الجغرافية  

ا النػكعي فينػاؾ أنػكاع مػف العمػؿ فػي جانبيػ احتياجاتيػاككذلؾ تتبايف الصناعات كفقا لنكعيا في      

عػػداد كبيػػرة مػػف العمالػػة الفنيػػة كمػػف المسػػتكيات التعميميػػة العميػػا ، فػػي حػػيف أ ىإلػػمػػف الصػػناعة تحتػػاج 

كمػػا ىػػك الحػػاؿ فػػي العمالػػة  كثيػر مػػف الميػػارة ىإلػػنجػد بعػػض الصػػناعات التػػي ال تحتػػاج فػػي مزاكلتيػػا 

الجيػد كقيػادة  ىأغمبيػا عمػفػي  المزاكلة كالخبرة كىي تعتمد ىإلتحتاج  إنما،  التي تشتغؿ في المحاجر

عاليػػػة  كفػػػاءةنكعيػػػة عمالػػػة معينػػػة متخصصػػػة أك ذات  ىإلػػػككػػػذلؾ الصػػػيانة فيػػػي ال تحتػػػاج  اآلليػػػات

 ىككػػذلؾ تعتمػػد ىػػذه الصػػناعة عمػػ فنيػػةذلؾ نجػػد أكثػػر العمػػاؿ لػػيس لػػدييـ مسػػتكيات لػػكمتخصصػػة ك 

يبية كذلؾ لصعكبة العمػؿ كمشػقتو ككػذلؾ طػكؿ سػاعات العمػؿ العمالة الم ىكليس عم األجنبيةالعمالة 

 شػػػتاءن البػػركدة فػػي الطقػػس  ىكبجانػػب ذلػػؾ صػػعكبة التعػػكد عمػػ يكميػػان ( سػػاعات 10) ىإلػػالتػػي تصػػؿ 

كىػػي سػػاحات  ف أكثػػر أكقػػات العمػػؿ فػػي سػػاحات المحػػاجرأل نظػػران الغبػػار  انتشػػار كان  صػػيؼكالحػػرارة 

الكسارة أك المحاسبة كىي تعتبر مف  ىعم اإلشراؼأعماؿ  ى، حيث تقتصر العمالة الميبية عممفتكحة 

 ىإلػػ، ككػػذلؾ تقتصػػر العمالػػة الميبيػػة فػػي شػػاحنات نقػػؿ المػػكاد مػػف المحجػػر  نسػػبيان المريحػػة  عمػػاؿألا

نمػػػاالسػػػكؽ كىػػػي عمالػػػة خاصػػػة ال تػػػرتبط بصػػػاحب المحجػػػر  ت خاصػػػة بػػػالمكاطنيف أك ىػػػي شػػػاحنا كام

 شركات نقؿ .
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 نوع العمالة

تتكػػػكف العمالػػػة الصػػػناعية كغيرىػػػا مػػػف أم عمالػػػة فػػػي مختمػػػؼ القطاعػػػات االقتصػػػادية مػػػف ذكػػػكر     

نػػػاث  تكجػػػدلطبيعػػػة الصػػػناعة كمكاقعيػػػا الجغرافيػػػة ، حيػػػث  ان ة كفقػػػيكيتبػػػايف تركيػػػب العمالػػػة الصػػػناع كام

صػػػػػناعات تناسػػػػػب العنصػػػػػر النسػػػػػائي كصػػػػػناعات المػػػػػكاد الغذائيػػػػػة كصػػػػػناعة المالبػػػػػس كغيرىػػػػػا مػػػػػف 

كصػناعة مػكاد البنػاء كالحديػد  المػرأةطبيعػة  ناسػبت( ال قػد  لالصناعات ، في حيف نجػد صػناعات أخػر 

نكع العمالة فيك عنصر أساسي في تكفر العمالة  ى  كما أف لعامؿ المسافة أثره عم1كالصمب كغيرىا  

العمػػؿ  إلػػى لسػػيكلة الحركػػة مػػف ك نظػػران السػػكنية  حيػػاءألافػػي أم مشػػركع يكػػكف قريػػب مػػف المدينػػة أك 

التػي تحػدد نػكع  المػؤثرةكذلؾ بأسيؿ الطػرؽ كىػي متمثمػة فػي رحمػة العمػؿ اليكميػة ،كلعػؿ مػف العكامػؿ 

العمؿ عػف ككذلؾ بعد منطقة  كمشقتوالعمالة ليذه الصناعة ىـ فئة الذككر فقط كذلؾ لصعكبة العمؿ 

ف كجػدت ىػػذه الكسػػائؿ إك  متػػكفرةلعػػدـ كجػكد كسػػائؿ نقػؿ  انظػػران  إليػوالمدينػة كأيضػػا صػعكبة الكصػػكؿ 

كصػعكبة التنقػؿ فػي  كالعػكدةرحمػة العمػؿ اليكميػة بػيف الػذىاب  ىإلػنيا تككف مرتفعة األسػعار بنسػبة اف

ك تػكفير السػكف ككافػة متطمبػات  ةقامػإ ىإلكلذلؾ يمجأ أصحاب ىذه المحاجر  الطرؽ الترابية الكعرة ،

ف العػامميف يقكمػكف إذلػؾ بتػكفير حاجيػاتيـ األساسػية مػف الغػذاء حيػث فػي العماؿ داخؿ الكسارة كبمػا 

، كمػػػف ىػػػذا المنطمػػػؽ نجػػػد أف صػػػعكبة العمػػػؿ ككػػػذلؾ بعػػػد المسػػػافة كالحالػػػة  بأنفسػػػيـ طعػػػاميـبأعػػػداد 

 عمػػاؿألار بػػالرغـ مػػف أف مرتبػػات ىػػذه االجتماعيػػة تحػػكؿ دكف كجػػكد عمالػػة ليبيػػة كثيػػرة فػػي المحػػاج

أكثػػر مػػف الميبيػػيف كيقتصػػر  األجانػػب ىمرتفعػػة كمغريػػة ، حيػػث نجػػد العمالػػة فػػي المحػػاجر تقتصػػر عمػػ

 . كقيادة لعربات كاآلالت  اإلدارية اإلعماؿ ىدكر العامؿ الميبي عم
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نػكع كعػدد ى تػـ التعػرؼ عمػ األبيػاركالكسػارات مدينػة  المحػاجر ىكعف طريؽ الدراسة التػي أجريػت عمػ

 :(18كما ىك الحاؿ في الجدكؿ رقـ ) العمالة داخؿ المحاجر

ىذه الصناعة  تعتبرحيث  لممرأةفي ىذه الصناعة كذلؾ لصعكبتيا كعدـ مناسبتيا  لممرأةال دكر  -1 

غيػػر مناسػػبة كػػالحرارة كالغبػػار  كأجػػكاءكمجيػػدة كتعتمػػد عمػػي القػػكة كالكجػػكد فػػي ظػػركؼ مناخيػػة  شػػاقة

فػػي منطقػػة يمكػػف تكاجػػد فييػػا  إداريػػان  كجػػد مكانػػان ي كغيرىػػا ، كىػػذه الصػػناعة تكجػػد فػػي اليػػكاء الطمػػؽ كال

ففػي ىػذه الصػناعة العمػؿ اإلدارم فييػا يقػػـك  %100 إلػػينسػبة الرجػاؿ فػي العمػؿ تصػؿ  فأ ذإ المػرأة

 إال لشخصػيف أك ثػالث عمػي األكثػركال يتسػع في حجرة كاحدة صػغيرة أك ) أتريمػو( كىػي مبنػي متنقػؿ 

ف العمػػؿ فػي ىػػذه المحػاجر كعمميػػة البيػع كالحجػػز تػتـ مباشػػرة داخػػؿ أفيػػو فػرص الراحػػة كمػا  تتػكفركال 

 .المحجر كال تكجد مكاتب أك إدارات ألم محجر خارج مكاف اإلنتاج

لمجمػكع  4/5أكثػر مػفأغمب العمالة المكجكدة داخؿ ىػذه المحػاجر ىػي عمالػة أجنبيػة تقػدر بنحػك -2

%( كالعمالػة الميبيػة نحػػك 88العمالػة المشػتغمة فػي ىػذه المحػاجر حيػث شػكمت العمالػة األجنبيػة نحػك )

طبيعة العمؿ كنكع المحاجر كالظركؼ المحيطة بالعمؿ كالتي ال يتحمميا إال  ى%( كيرجع ذلؾ إل12)

 .لة مؤقتة اعم تعتبرمرخص ليا بالعمؿ كالتي الغير  خصكصان العمالة الكافدة ك 
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 2013سنة  األبيار منطقة( نكع كعدد العمالة في محاجر ككسارات  18جدكؿ ) 

 %العمالة  األجنبية أجنبي ليبي عدد العمال المحجر أو الكسارة ـ
 %72.2 13 5 18 ذات العماد 1
 %81.8 9 2 11 تاقزلت 2
 %90 9 1 10 كادم جازة 3
 %100 9 --- 9 التضامف العربي 4
 %50 6 6 12 الصحراء 5
 %88.5 31 4 35 كادم بكشتية 6
 %86.6 13 2 15 رأس الغزاؿ 7
 %91.6 11 1 12 البحيرات 8
 %92.3 12 1 13 الخبرات الكطنية 9

 %100 12 --- 12 البركاف 10
 %100 10 --- 10 الحجارة 11
 %85.7 6 1 7 تميز االرتفاع 12
 %83.3 10 2 12 الخضراء 13
 %93.3 14 1 15 الريـ 14
 %100 9 --- 9 قكراكادم المع 15
 %90.0 10 1 11 الفرساف 16
 %93.7 15 1 16 الشكاىؽ 17
 %73.3 11 4 15 الصفاء 18
 %91.3 21 2 23 بداع بنغازمإ 19
 %93.7 15 1 16 زةيمتم عاتفمرت 20
 %88.8 8 1 9 الدانا 21
 %81.8 9 2 11 ذات التالؿ 22
 %78.5 14 2 16 عمارألأكائؿ ا 23
 %95 19 1 20 مافألا 24
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 %العمالة  األجنبية أجنبي ليبي عدد العمال المحجر أو الكسارة ـ
 %90 9 1 10 عمار الجبؿأ 25
 %94.7 18 1 19 الميابط 26
 %83.3 15 3 18 القمة 27
 %92.3 12 1 13 الثقة 28
 %100 10 --- 10 الرخاء 29
 %88.4 360 47 407 المجمكع 

 2013،الباحث اعتمادا عمي الدراسة الميدانية إعدادالمصدر : مف      
 

( 29فػػي عػػدد العػػامميف بيػػا فقػػد بمػػغ عػػدد العػػامميف فػػي ) اختمفػػتكمػػا يظيػػر مػػف الجػػدكؿ أف المحػػاجر 

، ككػػاف عػػدد العمػػاؿ فػػي المصػػانع  ع(مػػاؿ( 407كالتػػي أكػػدت لنػػا عػػدد العػػامميف بػػأف عػػددىـ ) ان محجػػر 

 النحك التالي: ىكقد أختمؼ عدد العامميف في كؿ محجر عم (عامالن  35 –7بيف ) يتبايف ما

( محػػاجر كبنسػػبة 9( عمػػاؿ بمػػغ عػػددىا )10قػػؿ مػػف )أمحػػاجر صػػغيرة عػػدد العػػامميف فييػػا   -1

(31)%. 

 ان ( محجػػػر 18) إلػػػىبمػػػغ عػػػددىا ( عامػػػؿ 20-10بيػػػا مػػػف ) محػػػاجر متكسػػػطة عػػػدد العػػػامميف  -2

 .%(62كبنسبة )

كبنسػػػبة  فقػػػط محجػػػريف بمػػػغ عػػػددىا ( عػػػامالن 21تزيػػػد فييػػػا العمالػػػة عػػػف )محػػػاجر كبيػػػرة التػػػي  -3

(7.)% 

بنسػبة  ك ( محػاجر5) تكجػد بيػا عمالػة ليبيػة بمغػت المحػاجر التػي ال فامف حيث العمالة الميبية ف أما

،ككمػػا  %(45) بنسػبة ان ( محجػر 13) المحػاجر التػي يكجػد بيػا عامػؿ ليبػي كاحػد بمغػت فام %( ، ك 17)

 .%( 38كبنسبة ) ان ( محجر 11)( عماؿ بمغت 6-3بيف ) أف المحاجر التي تكجد بيا عمالة ليبية ما
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 بمػغ عػددىا( عمػاؿ لممحجػر الكاحػد  10أقػؿ مػف )  األجانبالمحاجر التي عدد عماليا  كفي حيف أف

 %(34كبنسبة ) ( محاجر 10) 

 بمػغ عػددىالممحجػر الكاحػد  ( عامالن  20 ىإل 10مف )  األجانبعدد عماليا  بمغ المحاجر التي بينما

(  40 ىإلػ 20) مف األجانب، ككذلؾ المحاجر التي عدد عماليا  %(59بنسبة ) أم ان ( محجر  17) 

 . %(7كبنسبة )(  محجراف)  بمغ عددىالممحجر الكاحد  عامالن 

ذا ما نظرنا إل     العناصر الميمة في جممة تمثؿ تكاليؼ العمالة الصناعية أحد تكاليؼ العمالة   ىكام

عنػػد التخطػػيط لممشػػركعات الصػػناعية سػػكاء مػػف  رئيسػػيان  دكران نيػػا تمعػػب االتكػػاليؼ الصػػناعية كبالتػػالي ف

المختمفػة بقصػد  األمػاكفجممة تكػاليؼ تنفيػذ المشػركع أك مػف حيػث المفاضػمة بػيف  ىحيث التعرؼ عم

نمػاكر التي يدفعيا المصػنع لمعمػاؿ تعني فقط األج تكطيف المشركع الصناعي ، كتكاليؼ العمالة ال  كام

 ىيصػرؼ عمػ األجكر مف تكاليؼ الخدمات المقدمة لمعماؿ بما فييا السكف ككؿ مػا ىإلما قد يضاؼ 

عنصػػر العمػػؿ مػػف تكػػاليؼ ماليػػة سػػكاء بطريقػػة مباشػػرة أك غيػػر مباشػػرة  كمػػا أف تكػػاليؼ العمالػػة قػػد 

  1  األحياففي بعض  سائدةكمف الممكف أف تككف  اإلنتاجيةتككف في معظـ المشاريع 

أف ىنالػػؾ عػػدة عكامػػؿ تكػػكف مسػػاعدة أك غيػػر مسػػاعدة لتػػكفر العمالػػة فػػي صػػناعة مػػا  مػػكـمػػف المع   

لمعمالػة  اإلضػافيةالخػدمات  بتقػديـنجاحيا مما يجعؿ أصحاب ىذه الصناعة أك المشػاريع إككذلؾ في 

ة أك المصػػنع كلعػػؿ ىػػذه الظػػركؼ التػػي أحسػػاب المنشػػ ىكذلػػؾ لجػػذب كتػػكفير الراحػػة لمعمػػاؿ كذلػػؾ عمػػ

 ىإلػطركف ضػتكاليؼ العمالة في ىذا المجاؿ ىي بعد الكسارات عف المدينة أم أف العماؿ ي مفترفع 

العمػؿ  ىإلػمػف العمػؿ كذلػؾ لبعػد المسػافة فػي حالػة الػذىاب كالعػكدة  االنتيػاءالبقاء داخؿ الكسارة بعػد 

كػؿ كسػارة يكجػد بيػػا لأف  تظيػر الدراسػةأسػعارىا ،  ارتفػاععػدـ تػكفر كسػائؿ النقػؿ ككػذلؾ لكىػذا يرجػع 
                                                           

1
 121محمد عبد السالم عمار ، مرجع سابق ،ص -
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ر سػػكف خػػاص بالعمػػاؿ كىػػك مكػػاف مجػػاني ككػػذلؾ يكجػػد بيػػا مطػػبخ خػػاص كيكػػكف ىنالػػؾ عامػػؿ قػػم

 األجانػبيجعػؿ العمػاؿ  كىػذا مػا تقدـ مجانا لمعػامميفخاص بالطبخ لعماؿ الكسارة ككؿ ىذه الخدمات 

 ىف أجػػكر العػػامميف غيػػر ثابتػػة ك محػػددة كتتغيػػر مػػف فتػػرة إلػػإفػػي ىػػذا المجػػاؿ ، حيػػث عمػػال  األكثػػر

( 19ف الجػدكؿ )اصػاحب الكسػارة رغػـ بعػض االمتيػازات التػي سػبؽ ذكرىػا فػ ىكتشػكؿ ثقػؿ عمػ لأخر 

ـ كذلػؾ لكثػرة عػدد العػامميف 2015ـ كسػنة 2010بػيف سػنة  يظير األجػكر قػد تغيػرت بشػكؿ كبيػر مػا

فبراير كصعكبة الحصكؿ عمييا لإلجراءات  األمنية كالصحية كزيادة  17البالد بعد ثكرة الذيف غادركا 

ف بعػػػض المحػػػاجر ألأيػػػاـ العمػػػؿ  بعطػػػي حسػػػف كانػػػت األجػػػكر ت( ام ـ ك 2013كثافػػػة العمػػػؿ بعػػػد عػػػاـ 

تتعطػؿ بسػػبب األعطػاؿ أك عػػدـ تػػكفر الطمػب كلػػذلؾ بعػػض العمػاؿ يبقػػكف فتػػرة بػدكف مرتػػب أك ينتقمػػكا 

 خر مؤقت.آ لمعمؿ لمحجر
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سنة  بيف ما الميبيبالدينار  األبيار منطقةعماؿ المحاجر كالكسارات  أجكر (19جدكؿ)
 ـ2015–ـ2010

   2015المرتب  2010المرتب  الكظيفة ـ
 دينار 1000 دينار 1000 مشرؼ الكسارة 1
 دينار 1200 دينار 900 محاسب 2
 دينار 1200 دينار 700 سائؽ حفار 3
 دينار 850 دينار 625 سائؽ كاشيؾ محجر 4
 دينار 900 دينار 725 سائؽ كاشيؾ ساحة 5
 دينار 700 دينار 500 عالفوسائؽ  6
 دينار 700 دينار 450 مشغؿ الكسارة 7
 دينار 1200 دينار 700 يميكانيك 8
 دينار 800 دينار 500 يميكانيكمساعد  9

 دينار 900 دينار 600 حداد 10
 دينار 500 دينار 300 الكسارةحارس  11

 2013،الباحث اعتمادا عمي الدراسة الميدانية إعدادالمصدر : مف  
ـ كبنسػػػػبة كصػػػػمت 2015-ـ2010بػػػػيف العػػػػاميف  فػػػػي الزيػػػػادة مػػػػف خػػػػالؿ الجػػػػدكؿ نالحػػػػظ الفػػػػارؽ   

 دينػػار 300-200بػػيف  كخاصػػة بالنسػػبة لسػػائؽ الحفػػار أمػػا بػػاقي الزيػػادات كانػػت مػػا دينػػار 500ىإلػػ

 ىككػػذلؾ أعمػػ إنتاجيػػةقػػدرة  ىأف مػػف أفضػػؿ السػػنكات التػػي كصػػمت فييػػا أعمػػ،كيتضػػح  حسػػب الكظيفػػة

 حسػػب مػػا ىعمػػ اإلنتػػاج ىإلػػلػػـ ترتفػػع بالنسػػبة  األجػػكرـ كأف 2010الماليػػة ىػػي فػػي سػػنة  اإليػػرادات

أجكر  ارتفعتعادية كمع ذلؾ  إنتاجيةـ كالتي تعرؼ بفترة 2015في سنة  األجكر ارتفاع إليوكصمت 

أجكر  ارتفاع ىإلىذا النقص  لفبراير كأد 17نقص العمالة كخاصة بعد ثكرة  ىإلالعمالة كذلؾ يرجع 

عمػػػاؿ ألخبػػػرة ك ميػػػارة فنيػػػة كا ىكيظيػػػر أف ىنػػػاؾ فػػػرؽ كبيػػػر بػػػيف الكظػػػائؼ التػػػي تحتػػػاج إلػػػ العمالػػػة

عمػػاؿ عػػادييف كمػػا ىػػك الحػػاؿ بػػيف سػػائؽ الحفػػار كحػػارس المكقػػع قػػد  ىاألخػػرل  التػػي ال تحتػػاج إال إلػػ
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ىػي عمالػو  األجنبيػةغمػب العمالػة أالدراسػة بػأف  أظيػرتكقػد . دينػار شػيريا 700أكثر مػف  ىتصؿ إل

العمػػؿ كلػػذلؾ  ثنػػاءأ فػػي مػػف قػػدرتيـ ااسػػتفادك غمػػبيـ أالعاديػػة ك  باإلعمػػاؿغيػػر مؤىمػػة كأغمػػبيـ يقكمػػكف 

ينتقؿ مف محجر  كأكثرىـ،  تمقييـ التدريبات في ىذا المجاؿيدؿ عمي  أك مايحمؿ شيادات  يـ الاغمب

فك  الميمػػة األمػػكركمػػف  أجػػكرخػػر حسػػب مػػا يقػػدـ ليػػـ مػػف أل يػػدفعكف ال  مبػػالغ مقطكعػػة ال أجػػكرىـ ام

 تقاعد  الضرائب ك ال ال
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 كاسػتمرتالمكارد الطبيعيػة التػي يمارسػيا السػكاف  استغالؿيعد التحجير مف األنشطة القديمة في      

 كاإلسػػػػمنت اإلنشػػػائيةالخػػػدمات التػػػي تػػػدخؿ فػػػي الصػػػناعات  ىالكقػػػت الحاضػػػر لمحصػػػكؿ عمػػػ حتػػػى

كأحجػػار البنػػاء التػػي ليػػا أىميػػة بالغػػة فػػي التنميػػة العمرانيػػة بالمنطقػػة كالمرتبطػػة بػػالنمك السػػكاني كتزايػػد 

حاجػة السػكاف مػف الكحػدات السػكنية كالمرافػؽ العامػة كالبنيػة التحتيػة ، فقػد شػيد قطػاع البنػاء كالتشػػييد 

العمرانػػػي الػػػذم ترافػػػؽ مػػػع نمػػػك لمكاجيػػػة التطػػػكر  مسػػػتمران  ال يػػػزاؿفػػػي العقػػػكد الماضػػػية ك  كبيػػػران  تكسػػػعان 

 ىالسػكاني كاالقتصػادم كصػاحب ىػذا التطػػكر تزايػد فػي أعػداد المحػػاجر كالكسػارات كزيػادة الطمػب عمػػ

 مكاد البناء بشكؿ كبير 

البيئػػة يػػأتي فػػي مقػػدمتيا تػػدمير الغطػػاء النبػػاتي  ىعمػػ السػػمبيةتتعػػدد أكجػػو مؤثراتػػو  خطػػران  يجعمػػوممػػا 

، كتػؤدم  اإلنتػاجالتػي تتصػاعد مػف عمميػة  ةتربػالغبػار كاأل ىإلػ ةباإلضػافكتدىكر خصػائص التربػة ، 

 . 1 بالتجمعات السكانية  لإلنساف صحيةتمكث البيئة كاألضرار بالغطاء النباتي كحدكث مشاكؿ  ىإل

 المحاجر والكسارات انتشارالناجمة عن  البيئية اآلثار

المحػػاجر فػػي تػدمير الغطػػاء النبػػاتي بسػػبب الحركػة العشػػكائية لمسػػيارات كالمعػػدات  انتشػػاريتسػبب  -1

نشػػاء إمسػػاحات كاسػػعة مػػف الغطػػاء النبػػاتي لغػػرض  كاكتسػػاح(  18شػػكؿ )  الثقيمػػة العاممػػة فييػػا

لقػػػاء   *يعػػػرؼ   بالتشػػػكيف المحػػاجر كتجميػػػع المنتجػػػات مػػػا  األىميػػػةمخمفػػػات التحجيػػػر عديمػػػة  كام

 العمميػػة ىػػذهكالمركبػػات الكيميائيػػة التػػي تتصػػاعد مػػف  كاألتربػػةالغبػػار  ىإلػػ باإلضػػافةاالقتصػػادية 

كىذا ما نراه كاضحان فػي منطقػة الدراسػة مػف  ، بالغطاء النباتي كاإلضرارتمكث البيئة  إليكتؤدم 

   تمكث بيئي كتأثر النباتات في ىذه المنطقة كنالحظ ىذا التدىكر في الغطػاء النبػاتي كممػا اتجينػا 

                                                           
1

 1،ص 2115صالح ، أبراهٌم البدري ، تصور مبدئً لمعالجة مشكلة الكسارات والمحاجر االبٌار ،تقرٌر ، -

ٌقصد بالتشوٌن  هو فرز وتجمٌع المادة فً مكان واحد عن طرٌق االلٌات  -* 
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بيػار كمدينػة سػمكؽ كىنػاؾ يمكػف ألالطريػؽ الػرابط بػيف مدينػة ا إلػىجنكب منطقػة الدراسػة كصػكالن 

أنيػا فػي بعػض األحيػاف  ىحتػ النباتات في تمؾ المنطقػة ىالطريؽ كعم ىعم كانتشارهرؤية الغبار 

 .عندما تككف ىنالؾ رياح يؤثر الغبار عمي الرؤية 

كميػة مػف  ىي كحدة المساحة أثبتت النتائج أف أعمػ كمف خالؿ قياس كمية الغبار المترسب عم  

/شػير 2(جػـ أم حػكالي كيمػك جػراـ/ـ1035) إلىالغبار كانت بالقرب مف المحاجر حيث كصمت 

/شػػير 2(جػػـ/ـ140خػػر داخػػؿ المنػػاطؽ السػػكنية كصػػمت كميػػة الغبػػار الػػي )آ، كبينمػػا فػػي مكقػػع 

  .1المدة الزمنية لرياح القبمي حيث تزداد ىذه الكمية داخؿ المناطؽ السكنية حسب االتجاه ك 

 
 المحاجر منطقة األبيار ( يكضح انتشار الغبار بسبب حركة الشاحنات في مكقع18شكؿ ) 

 

                                                           
1

 43ع سابق ،صرافع ، حامد بوقرٌن ،مرح -
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 تػأثيران كالمركبات الكيميائيػة الناتجػة عػف المحػاجر كالكسػارات  كاألتربةيؤثر اليكاء الممكث بالغبار  -2

العامميف فييا  إصابةحيث يتسبب في  باستمرارالذيف يتعرضكف لو  األشخاصصحة  ىعم سمبيان 

 ىإلػ باإلضػافة أمراض الجيػاز التنفسػيكػ مػراضألاالقريبة منيػا بالعديػد مػف  حياءألاكالسكاف في 

البريػػة  حيػػاءألاككػػذلؾ تعػػرض الكثيػػر مػػف  ( 19السػػكنية الشػػكؿ )  حيػػاءألاحجػػب الرؤيػػة داخػػؿ 

تيجة لتدىكر الغطػاء النبػاتي الػذم نشاء المحاجر لالختفاء نإالتي كانت تعيش بالقرب مف مكاقع 

يعػػد الغػػذاء كالمػػأكم ككػػذلؾ التمػػكث الضكضػػائي النػػاتج عػػف حركػػة الشػػاحنات  كعمميػػات التفجيػػر 

 .مناطؽ أخرم إلىأك انسحابيا  انقراضيا ىإل لأدمما 

 
 في منطقة األبيار ( يكضح انتشار الغبار كحجب الرؤيا في المناطؽ السكنية 19شكؿ ) 
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التربػة تعػػاني التربػة فػي مكاقػػع المحػاجر كالكسػػارات مػف االسػتنزاؼ كىػػذا االسػتنزاؼ فػػي  اسػتنزاؼ -3

، فػي كاحػدان  يتسبب في فقداف كميات كبيرة مف التربة خالؿ مدة زمنية قصيرة قد تككف يكمػان  ككنو

كيعد ىذا ( 20شكؿ )  في عممية بطيئة كمعقدة طكيالن  زمنان حيف أف تككيف التربة نفسيا يستغرؽ 

مؤثراتػػو السػػمبية كالتػػي مػػف  أكجػػوالنػػكع مػػف الممارسػػة االسػػتغاللية لممػػكارد الطبيعيػػة خطػػران تتعػػدد 

أىميػا تػدىكر الغطػاء النبػاتي كالتربػػة معػان ككمػا تتكقػؼ أحيانػان بعػػض المحػاجر عػف عمميػا تاركػػة 

 ألعمػػاؽ خمفيػػا أثػػار بيئيػػة تدميريػػة يصػػعب معالجتيػػا مػػع الػػزمف بسػػبب تغمغػػؿ فػػي كسػػح التربػػة

 .( متر تقريبان 33عمؽ) أليتتجاكز الطبقة األـ مف التربة كالتي تصؿ 

 

 في منطقة األبيار ( يكضح الحفر الكبيرة التي أنشأتيا المحاجر 20شكؿ ) 
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كميػات كبيػرة مػف  انبعػاثعنػد حػدكثيا نتيجػة  ةتمكث اليكاء الجػكم كتزايػد شػدة العكاصػؼ الغباريػ -4

الكسػػػارات  ىإلػػػثػػػـ تنقػػػؿ  ( 21شػػػكؿ )  العمػػػؿ بتفجيػػػر المػػػكاد المحجريػػػة يبػػػدأ إذ كاألتربػػػةالغبػػػار 

تكسػػير الصػػخكر الجيريػػة كفػػرز  ىبكاسػػطة شػػاحنات مكشػػكفة كتفػػرغ حمكلتيػػا تعمػػؿ الكسػػارة عمػػ

 ىػذهتصاعد كميػات كبيػرة مػف الغبػار فػي جميػع  إلىكميات الركاـ بعضيا عف بعض مما يؤدم 

 .المراحؿ 

 

 في محاجر مدينة األبيار ( يكضح انتشار الغبار أثناء عممية التفجير 21شكؿ) 
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الممكثػػة كالمسػػتخدمة فػػي عمميػػة التعػػديف  الميػػاهالجكفيػػة كينػػتج ذلػػؾ مػػف جػػراء تسػػرب  الميػػاهتمػػكث  -5

 الميػػاهكفاعميػػة مخػػزكف  جػػدكلحيػث تتػػأثر  األرضسػػطح كبػػاطف  ىإلػػ كاألدكاتكغسػيؿ المعػػدات 

تتػػدىكر التربػػة  ىإلػ باإلضػػافةالممكثػػات البيئيػة  ىػذهالجكفيػة المسػػتخدمة لعمميػة الشػػرب مػف تػػكافر 

يتبعػػو مػػف تغييػػر لطبيعػػة منطقػػة  كمػػا كاألخاديػػدمػػف جػػراء عمميػػات الحفػػر كشػػؽ القنػػكات  كاألرض

  1التربة السطحية   إزالةالكسارات بكاسطة 

 اإلزعػػاجالضػػجيج كالضكضػػاء يفتػػرض كاقػػع االحتػػرازات كاالشػػتراطات البيئيػػة البعػػد عػػف مصػػادر  -6

المسػػتخدمة فػػي صػػناعة التعػػديف بالمحػػاجر ،  كاآلالتكالمتمثمػػة فػػي مكلػػدات الكيربػػاء كالمعػػدات 

 األخػػػػذيسػػػػمح أف يزيػػػػد معػػػػدؿ الضػػػػجيج فػػػػي المحجػػػػر عػػػػف المعػػػػايير المناسػػػػبة ككػػػػذلؾ  حيػػػػث ال

المعػػػػدات كأف تكػػػػكف فػػػػي مكاقػػػػع مغمقػػػػة كمعزكلػػػػة ، مػػػػع  ليػػػػذهصػػػػيانة الدكريػػػػة باالعتبػػػار عمػػػػؿ ال

مالحظة أف أكثر الفصكؿ التي يتأثر بيا السكاف مف أنكاع الممكثػات فػي فصػؿ الصػيؼ كمػا أف 

    2 ىي أكقات الصباح كالظييرة األكقاتأكثر 

نتاجيةك النفايات الصمبة تؤثر بعض النفايات المستخدمة كالمخزنة في طبيعة عمؿ  -7 المحاجر  ام

 اإلجراءاتسالمة كصحة البيئة بالمنطقة حيث تفرض  ىيخدـ المحافظة عم كالزيكت كغيرىا ال

عادة تأىيؿ المكقع إجمع كأتالؼ النفايات ككذلؾ  األنظمةالعممية كالمينية المنصكص عمييا في 

كب اكم استخدمت حيث تبمغ مساحة المحاجر الميجكرة كالتي  مف صناعة التعديف االنتياءبعد 

المخمفات الصمبة في البيئة  انتشار( ىكتار كيؤدم 17) إلى كصمت لمقمامة في منطقة الدراسة

 . 3أضرار صحية كبيئية جسيمة   إلىالطبيعية كعدـ التعامؿ معيا بطريقة سميمة 

                                                           
1

 2سلٌمان ،بن عبدالعزٌز المشعل ،المخاطر البٌئٌة والصحٌة للمحاجر والكسارات فً منطقة حرٌمالء ،تقرٌر ، بدون تارٌخ ،ص -
2

 3سلٌمان ،بن عبدالعزٌز المشعل ، مرجع سابق ، ص  -
3

  71رافع ، حامد بوقرٌن ،مرجع سابق ،ص -
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 ىإلػػػتػػػأثر الطػػػرؽ كحمايػػػة كسػػػائؿ النقػػػؿ، عمميػػػة نقػػػؿ المػػػكاد المنتجػػػة كالصػػػخكر مػػػف المحػػػاجر  -8

صػػالت  فػػي حػػاؿ عػػدـ االبيئػػة النظيفػػة كالمناسػػبة كطػػرؽ المك تخػػدـ تػػكافر  السػػكؽ الع أك المصػػان

شػػػركط  فيػػػوالمينيػػػة المطمكبػػػة حيػػػث يتطمػػػب ذلػػػؾ تػػػكافر طريػػػؽ مميػػػد تتػػػكفر  بالضػػػكابطااللتػػػزاـ 

ك كضكح الرؤية ككما تمتـز الشاحنات المخصصة لنقؿ الحمكلة بشركط الكزف المسػمكح  السالمة

، أمػػا بالنسػػبة لكثافػػة الشػػاحنات ت ككػػذلؾ التغطيػػة الشػػاممة لمحمكلػػةصػػالابػػو مػػف كزارة النقػػؿ كالمك 

بأعػػػدادىا فػػػي المنطقػػػة كبسػػػبب تركػػػز معظػػػـ  إحصػػػائياتلعػػػدـ كجػػػكد  كنظػػػران فػػػي منطقػػػة الدراسػػػة 

فرصػة  ىيػأتكف لمحصػكؿ عمػ األبيػارف معظػـ السػائقيف مػف خػارج مدينػة امنطقة فالمحاجر في ال

 .(22شكؿ) مف خدمات إليةيحتاجكف  عمؿ كما

ف عمميػػة اف حركػػة السػػيارات تمػػر البكابػػة الرئيسػػية لممدينػػة كتػػـ الػػدخكؿ كالخػػركج منيػػا فػػإحيػػث  

السػػاعة  ىإلػػ صػػباحان البكابػات مػػف السػػاعة السادسػة  ىػػذهالشػػاحنات تمػت مػػف خػػالؿ  ىػػذه إحصػاء

فػي  تقريبػا( شػاحنة 370) ىإلػحيث كصؿ العدد  مةالرجكذلؾ مف محطة مكازيف  مساءن السادسة 

ككذلؾ متكسػط السػرعة التػي  ان ( طن 70 – 55اليكـ كتـ تقدير متكسط الحمكلة لكؿ شاحنة مف )

ف كػػػـ /السػػػاعة ( كعنػػػد خركجيػػػا مػػػ 50الشػػػاحنات أثنػػػاء دخكليػػػا حيػػػث كانػػػت ) ىػػػذهتسػػػير بيػػػا 

كػـ /السػاعة  120كـ /الساعة ( كأثناء مركرىا عبر الطريؽ السريع كانت ) 30المنطقة كانت ) 

عمميػػة ىبػػكط كتكسػػير فػػي  فػػي فاآلفيػػذه ليػػا مخاطرىػػا عمػػي الطػػرؽ كالتػػي تسػػتمر    1  تقريبػػا( 

غمػػػب ىػػػذه أ إفكثػػػرة الحػػػكادث حيػػػث  ىإلػػػ باإلضػػافةكيمكػػػف مشػػػاىدة ذلػػػؾ مباشػػػرة  أجزائيػػػاأغمػػب 

التضع الغطاء المطمكب كبالتالي أحيانػا  إنيا، كما يعة كعدـ االلتزاـ بقكاعد المركرسر الشاحنات 

الطريػؽ ككػذلؾ  ىتسػقط عمػ الحصػىكبيرة مػف  أجزاء إفخمفيا كما  السيارات ىتحجب الرؤية عم
                                                           

1
 42رافع ، حامد بوقرٌن ،مرحع سابق ،ص -
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قػػرار مػػف قبػػؿ مػػدير  إصػػدار كقػػد تػػـ  ككانػػت سػػبب فػػي بعػػض الحػػكادث منػػاطؽ غباريػػة إحػػداث

بيػػار بفػرض غرامػػة ماليػػة أك مخالفػة عمػػي زيػادة الحمكلػػة لمشػػاحنات ألصػالت اامكتػب النقػػؿ كالمك 

كذلؾ عف طريؽ فػرض المخالفػة عمػي الكسػارة التػي تقػكـ بزيػادة الحمكلػة لمشػاحنة كالغػرض منيػا 

صاحب الكسػارة عمػي تحديػد كمراقبػة حمكلػة الشػاحنة ، كأف قيمػة المخالفػة تعػكد الػي مكتػب  إلزاـ

بيػػػار كذلػػػؾ لمحػػػد مػػػف ىػػػذه الظػػػاىرة التػػػي دمػػػرت الطػػػرؽ كالشػػػكارع داخػػػؿ النقػػػؿ ك المكاصػػػالت األ

  1 المدينة 

 التمكث اليكائي الناتج عف صناعة اإلسمنت كمكاد البناء: - 9

تعتبػػر صػػناعة اإلسػػمنت مػػف أكثػػر الصػػناعات فػػي العػػالـ التػػي تسػػبب مشػػاكؿ التمػػكث البيئػػي نتيجػػة 

، كذلؾ بداية  اإلسمنتالنبعاث الغبار كالغازات الناتجة مف احتراؽ أنكاع الكقكد المختمفة بداخؿ أفراف 

الممكثػات لميػكاء كتنبعػث  اإلسػمنتالمرحمة األخيرة مف إنتػاج  إلىمف المراحؿ األكلي بخطكط اإلنتاج 

ىيئة مسحكؽ ناعـ بعػد حػرؽ لمػكاد الخػاـ فػي األفػراف ، حيػث ينػتج عػف العمميػة اإلنتاجيػة غبػار  ىعم

اإلسػػمنت بكميػػات أكبػػر مػػف أفػػراف اإلسػػمنت فيسػػير الغبػػار النػػاتج فػػي أقنيػػة كبيػػرة نحػػك أجيػػزة التقنيػػة 

 لحػػػػدإلكػػػػكف صػػػػناعة اإلسػػػػمنت المتمثمػػػػة فػػػػي المرسػػػػبات الفالتػػػػر القماشػػػػية أك الفالتػػػػر الكيربائيػػػػة ،ك 

غبػار اإلسػمنت  ىف تمكيثيا لمبيئة ال يقتصر عمػاالتحكيمية  التعدينية  الثقيمة ف ةاالستراتيجيالصناعات 

النػػػػاتج عػػػػف عمميػػػػة الصػػػػناعة فقػػػػط ، بػػػػؿ يبػػػػدأ مػػػػف اسػػػػتخراج المػػػػكاد األكليػػػػة )الخػػػػاـ( كنقميػػػػا لممنشػػػػأة 

الصناعية بسبب التفجيرات في المحاجر كاألتربة المتطايرة أثناء النقؿ باآلليات ك الشاحنات كما ينػتج 

ناتجػػة عػػف مخمفػػات خطػػكط اإلنتػػاج عنػػد اسػػتغالؿ منطقػػة المحػػاجر القديمػػة فػػي تفريػػغ المػػكاد القمكيػػة ال

                                                           
1

 م3/11/2116مقابلة شخصٌة ، نوري بوقرٌن ، مدٌر مكتب النقل والمواصالت األبٌار ، -
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منػػػاطؽ  إلػػػىلمحػػاجر اكىػػذه المػػػادة ليػػا خصػػػائص السػػػيكلة كالتطػػاير حيػػػث تنقميػػػا الريػػاح مػػػف منطقػػػة 

مختمفة بالمصنعيف كالمناطؽ األخػرل المحيطػة بػو كمػا ينػتج عنيػا أيضػا مػف تسػرب لممػكاد عنػد نقميػا 

 –مرصكفة كىـ مصانع ) اليكارم  خاصة كأف منطقة المحاجر كالطرؽ التي تربطيا بالمصنعيف غير

  1بنغازم (  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1

فاطمة، الودانً ، االعتبارات البٌئٌة فً النشاط الصناعً بمدٌنة بنغازي وضواحٌها ، دراسة فً التخطٌط البٌئً ، رسالة ماجستٌر غٌر  -

 146،ص 2116منشورة، جامعة قارٌونس ، كلٌة اآلداب ،قسم الجغرافٌا ،
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 في منطقة األبيار( يكضح حركة الشاحنات كقت دخكليا المحاجر  22شكؿ ) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 في محاجر منطقة األبيار رنتشار الغبار أثناء سحؽ كقطع الصخك ايكضح (23شكؿ ) 
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 .المطموب توافرها لمحد من التموث البيئي لصناعة المحاجر واإلجراءاتالخطوات 
 اإلنتػػاجخػػر لغػػرض آمػػف المعمػػـك لػػدينا أف نشػػاط الكسػػارات ىػػك نشػػاط تنمػػكم شػػأنو شػػأف أم نشػػاط   

 ليػذهتباع الشركط الفنية كالشركط البيئية ىػي السػبب الرئيسػي إكالمصانع كالكرش كالمزارع كلكف عدـ 

 كخصكصػاجميع المستثمريف كعمي جميع مراحؿ التشغيؿ ك المناكلػة  عمي االلتزاـ ك ضركرة المشاكؿ

 فاآلكصػػمت  حتػػىيتزايػػد عػػددىا  األخيػػرة اآلكنػػةبػػدأ فػػي  األبيػػارأف المحػػاجر كالكسػػارات فػػي منطقػػة 

 في : كاإلجراءاتالخطكات  ىذهكيمكف تمخيص  ان (محجر 45) إليتقريبا 

مقابػػػؿ الجػػػدكل االقتصػػػادية  المنفعػػػة االقتصػػػادية    االىتمػػػاـ بالجػػػدكل البيئيػػػة   المنفعػػػة البيئيػػػة    .1

تقػؿ  االقتصػادم الضػار أىميػة ال التكجػوعطاء مكضكع درجة حماية البيئػة مػف إكذلؾ مف خالؿ 

 عف المنفعة المادية التي تحققيا المحاجر كالكسارات 

المالحظػات صحاب المحاجر كالكسارات كالعامميف فييا مف خػالؿ طػرح ألتكثيؼ التكعية البيئية   .2

 شعارىـ بخطكرة تمؾ المشكالتام كتقييـ سير العمؿ ككشؼ أكجو التطكر في معالجة البيئة ك 

المنػػػاطؽ السػػػكنية  ىمكاقػػػع المحػػػاجر كالكسػػػارات فػػػي ظػػػؿ الريػػػاح السػػػائدة التػػػي تيػػػب عمػػػ اختيػػػار .3

 عف المناطؽ السكنية  بعيدان المجاكرة لضماف أبعاد الممكثات اليكائية مثؿ الغبار 

 المكاقع كمنطقة صناعية  ىذهكزارة الصناعة كالمعادف تصنيؼ  ىأف تتكل  .4

 المحاجر كمعرفة كمياتيا. ىذهحصر المكاد الخاـ في   .5

نشػاء مكقػع لمميػزاف الخػاص بمراقبػة الحمكلػة كأف يكػػكف ىػذا المكقػع فػي بدايػة الطريػؽ عنػد مكقػػع إ .6

 غازمك بن األبيارالطريؽ الرابط بيف  ىالمحاجر كذلؾ لتأثير الشاحنات عم

 المحاجر بردـ المكقع بعد االنتياء مف العمؿ كتجميع النفايات ىذهفي  عماؿألامتابعة  .7

 الكبير لمغبار كانتشارالمناطؽ السكنية بضرارىا ألعمميات التفجير في الكسارات كذلؾ  إيقاؼ .8
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ص حنة لممكقػع مػف قبػػؿ قسػـ المػركر كالتػػراخيقػؿ كتغطيػػة المػكاد قبػؿ مغػػادرة الشػامتابعػة عمميػة الن .9

 كتحديد ساعات معينة لمحركة كفي طرؽ معينة كمخصصوككذلؾ الحمكلة الزائدة 

 سكانيال االزدحاـعادة تكطيف ىذه المحاجر بعيد عف مناطؽ إ .10

امتصػاص حبيبػات الغبػار  ىالتػي تسػاعد عمػ األشػجارقامة عدة مناطؽ كأحزمة خضراء مف إ .11

 كتخفيض حدة الضجيج الناتج عف محركات الشاحنات

 في المحاجر لترطيب المكاد كتخفيض نسبة الغبار المتطاير في الجك المياهكضع منظكمات  .12

يقافيا في حالة الرياح القكية .13  تحديد ساعات كأياـ العمؿ كام
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 اتمةالخ

فػػػػػي التنميػػػػػة االقتصػػػػادية كىػػػػػي مػػػػػف  كبيػػػػران  ف لممحػػػػػاجر الصػػػػػخرية دكران أاتضػػػػح مػػػػػف خػػػػػالؿ الدراسػػػػة 

 كاإلشػراؼلصناعات التي تطكرت بشكؿ كبير كمف ىنا البػد مػف االىتمػاـ بيػذه الصػناعة  كتنظيميػا ا

 أعمػػار إعػػادةعمييػػا كخصكصػػا فػػي الكقػػت الحػػالي كذلػػؾ بعػػد تحريػػر مدينػػة بنغػػازم كالبػػدء فػػي عمميػػة 

 كميػات ضػخمة ىإلػ األعمػارمدينة بنغازم كما شاىدتو المدينة مػف دمػار جػراء الحػركب كيحتػاج ىػذا 

مػػف المػػكاد كىػػذا مػػا يجعػػؿ المحػػاجر قػػادرة عمػػي تػػكفير ىػػذه المتطمبػػات كمػػف ىنػػا جػػاء دكرا المحػػاجر 

 كنػةآلابيار في تكفير مكاد البناء لمدينة بنغازم  التػي شػيدت تطػكر كبيػرا فػي ألامنطقة الصخرية في 

( 45) ىإلػػػبيػػػار كصػػػؿ أل، كقػػػد تبػػػيف فػػػي ىػػػذه الدراسػػػة عػػػدد المحػػػاجر الصػػػخرية فػػػي مدينػػػة ا األخيػػػرة

ف ام %( ك 64.5ف غالبية ىذه المحاجر تعمػؿ بنسػبة )ام ك  ـ( كىي في تزايد كبير2013في عاـ ) ان محجر 

المػكاد  تحديػد ىإلػ، ككذلؾ تكصمت ىذه الدراسػة  %(35.5نسبة المحاجر المتكقفة عف العمؿ بمغت )

 مخمػػػػكط (كالككلينػػػػا ك البيسػػػػكرس أك ال كىػػػػي ) الحصػػػي ك االسػػػػككندينا فػػػػي ىػػػػذه المحػػػػاجر األساسػػػية

( 3ـ6515) ىإلػػ الحصػػىالمحػػاجر مػػف مػػادة  إنتػػاج إجمػػاليكصػػؿ  إذ اإلنتػػاجكميػػات  ىإلػػ باإلضػػافة

جمػػػالي،  ( يكميػػػان 3ـ6195) إلػػػى نتػػػاج المحػػػاجر مػػػف مػػػادة االسػػػككنديناإ إجمػػػالي، كاف  يكميػػػان   إنتػػػاج كام

 .يكميان ( 3ـ1175) ىإلالبيسكرس كصؿ  إنتاج إجمالي، بينما  ( يكميان 3ـ4535) ىإل الككلينا

أنػػو ال دكر لمحككمػػة فػػي دعػػـ المحػػاجر ككسػػارات مدينػػة األبيػػار  إلػػىكقػػد تكصػػمت ىػػذه الدراسػػة       

ىػذه المحػاجر فػي دفػع الضػرائب  أصػحابىػذه المحػاجر كذلػؾ لعػدـ التػزاـ  ىكذلؾ لغيػاب السػمطة عمػ

 17ـ ، حيػث كػاف دكر الحككمػة مػا قبػؿ ثػكرة 2011جيات االختصاص كذلؾ منذ عػاـ  إلىالسنكية 
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بالعمػػؿ كالتػػراخيص ككػػذلؾ تػػكفير المػػكاد المتفجػػرة ليػػذه المحػػاجر تحػػت  اإلذفرايػػر متمثػػؿ فػػي مػػنح فب

ف امف حيث العكائد الماليػة ليػذه المحػاجر فػ أماشراؼ حككمي ك بالتنسيؽ مع جيات االختصاص ، إ

مػردكد مػالي  ى( كسارات فػأف أعمػ5)إلى عددىا  ؿكبر عدد مف الكسارات كيصأي تمتمؾ المحاجر الت

(ألػػؼ دينػػار شػػيرم كذلػػؾ فػػي السػػنكات التػػي تػػكفرت فييػػا مشػػاريع ضػػخمة فػػي مدينػػة 350.000ىػػك )

العػػادم فيصػػؿ  اإلنتػػاجتمتمػػؾ كسػػارة كاحػػدة كىػػي كسػػائر الحػػاجر ذات  التػػيف المحػػاجر ام بنغػػازم ، ك 

 (ألؼ دينار شيرم  120.000) لىإمردكدىا المالي 

داخؿ  كاألجانب الميبييفحاجر تكفر فرص عمؿ لمعماؿ الم أفالدراسة  مف حيث العمالة تكصمتك     

%( كبينمػا نسػبة العمػػاؿ 88)إلػىكأف غالبيػة العمػاؿ مػف جنسػية أجنبيػة كقػػد كصػمت نسػبتيـ  المحػاجر

( فرصة عمػؿ لسػائقي 370، ككذلؾ تكفر حكالي ) %( مف العمالة داخؿ المحاجر12الميبييف بمغت )

 بيار كضكاحييا .ألا منطقةالشاحنات مف خارج المحاجر كىـ مف 
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 النتائج

جد كتزايد ىذه المحاجر اك تفي  كبيران  لتكفر المكاد الخاـ في ىذه الصناعة كىي الصخكر دكران  إف– 1

حياف كبير في ىذه المنطقة كفي بعض األ حيث أف ىذه المادة الخاـ تتكفر بشكؿ في مدينة األبيار

كقد أصبحت ىذه المحاجر في تزايد كبير  األخرلحفر كالتكاليؼ  إلىال تحتاج السطح ك  ىتكجد عم

 . بيار ك مدينة سمكؽألالرابط ما بيف مدينة ا الطريؽ إلىبيار ألكخاصة باتجاه الجنكبي لمدينة ا

بشكؿ  عدادىاأسيمت في زيادة أىذه المحاجر  أصحابالمالية الضخمة التي يجنييا  رباحألا ناإ– 2

كذلؾ لغياب دكر الحككمة في مراقبة ىذه الصناعة كعدـ دفع الضرائب كالمستحقات المالية  كبير

 .ـ2011ىذه المحاجر مف قبؿ أصحابيا كذلؾ منذ عاـ  ىالمفركضة عم

مما جعؿ مدينة بنغازم  في تكطف المحاجر أيضان سيـ أقرب مدينة األبيار مف مدينة بنغازم  – 3

 . ىي السكؽ األكبر  استيالكان لمكاد البناء

الشرشكر(  أك الحصىمعرفة المكاد التي تنتجيا المحاجر كىي)  ىإلتكصمت الدراسة  – 4

اإلنتاج اليكمي كالسنكم لممحاجر حسب ك  المخمكط (  أكك)االسككندينا ( ك)الككلينا ( ك)البيسكرس

( 3ـ300نتاج لممحاجر لجميع المكاد ىك )اإلحيث كصؿ أقؿ أجمالي  استخداماتيانكع المادة ككذلؾ 

( 3ـ1400) إلىنتاج لممحاجر لجميع المكاد يصؿ إيكميا كىك محجر )الصحراء( كأف أكبر أجمالي 

 .كىك محجر )األماف( يكميان 
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نسبة المحاجر إلى ، كتـ التكصؿ ان ( محجر 45عدد المحاجر في منطقة الدراسة كىي ) تحديد– 5

%( مف جممة المحاجر كأف ىناؾ محاجر ال تعمؿ كىي 64.5التي تعمؿ بشكؿ يكمي كىي بنسبة)

 .%(35.5متكقفة عف العمؿ لعدة أسباب بنسبة )

ف أ( ك 2ـ4359مساحتو ) صغر محجر يبمغأف أالمساحة المستثمرة لكؿ محجر ك  إلىالتكصؿ – 6

 ( .2ـ50000كبر محجر يبمغ مساحتو )أ

كأف أغمب العمالة المكجكدة داخؿ المحاجر ىي  حجـ كنكع القكة العاممة في المحاجر تـ تحديد– 7

%( كذلؾ لعدة 12%( كالعمالة الميبية داخؿ المحاجر تقدر بنحك )88عمالة أجنبية كيقدر بنحك )

تحديد جنس العماؿ داخؿ ىذه المحاجر كذلؾ بأنو ال دكر  أيضاأسباب منيا صعكبة العمؿ ، كتـ 

كىي  ( سائؽ شاحنة تقريبان 370) ىجر فرصة عمؿ إلفي ىذه المجاؿ ككذلؾ أيضا تكفر المحا لممرأة

 تدخؿ المحاجر بشكؿ يكمي .

حككمة في ىذه الكال دكر لشركات  %(100ممكية المحاجر كىي ممكية خاصة بنسبة ) تحديد– 8

 . فبراير 17األقؿ بعد ثكرة  ىالمجاؿ عم
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 التوصيات

تصنيؼ مكاقع المحاجر كمنطقة صناعية كمراقبتيا مف التجاكزات كاالنتشار العشكائي مف قبؿ  – 1

 كزارة الصناعة .

 كمعرفة اإلنتاج اليكمي كالسنكم ليذه المكاد . األساسيةحصر المكاد  – 2

 نكعية كجكدة المكاد كتصنيؼ المكاد كتكثيقيا. ىجراء الدراسات كالتحميؿ عمإ– 3

تباعلمحاجر بأضرار المحاجر تكعية أصحاب ا – 4  ط السالمة البيئية .شرك  كام

لمدكلة كليست  الميمةالمكاد الخاـ الصخكر ىي مف المكارد الطبيعية  بأفتكعية السكاف  – 5

 شخص معيف . ىمحسكبة عم

 مراقبة كمكازنة أسعار المكاد بحيث تتناسب مع المكاطف . – 6
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 المراجع    
 

 أوالً :

 الكتب

أمػػيف ، المسػػالتي ، التطػػكر الجيكلػػكجي كالتكتػػكني   فػػي كتػػاب الجماىيريػػة دراسػػة فػػي الجغرافيػػا   – 1

الطبعػة األكلػي  ، تحرير اليادم بكلقمة ، سعد القزيػرم ،سػرت ، الجماىيريػة لمنشػر كالتكزيػع كاإلعػالف

،1995 

منشكرات الجامعة  بنغازم، الميبية ، األراضي جكدة ، حسنيف جكدة ،أبحاث في جيكمكرفكلكجية - 2 

 ـ . 1973الميبية، كمية اآلداب كالتربية ،الجزء األكؿ ، الطبعة األكلي 

 .1963شرؼ ، عبدالعزيز طريح ، جغرافية ليبيا ،اإلسكندرية ، مؤسسة الثقافة الجامعية  – 3

الجغرافػي ، طػرابمس ، المنشػاة العامػة لمنشػر كالتكزيػع  اإلحصػاء عبداا ، مبػادئ فياض ، فتحي - 4

 .1983،  كاإلعالف

 

 ثانٌاً :

 الرسائل العلمٌة

كميػة  ، أمغيب ، كريده مفتاح ، الجغرافيا الطبية لمدينػة األبيػار، أطركحػة ماجسػتير، غيػر منشػكرة– 1

 . 2011-2010اآلداب ، جامعة بنغازم،

رافػػػع حامػػػد ، تػػػأثير غبػػػار المحػػػاجر عمػػػى نبػػػات السػػػدر بمنطقػػػة جنػػػكب األبيػػػار رسػػػالة بػػػكقريف ،  -2

 .2012ماجستير غير منشكرة ، جامعة بنغازم ، كمية العمـك ، قسـ عمـ البنات ، 
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الحاسػػػػي ، خالػػػػد عبػػػػد الحميػػػػد عبػػػػد اا ، الصػػػػناعات الغذائيػػػػة فػػػػي شػػػػعبية بنغػػػػازم دراسػػػػة فػػػػي  -3

ماجسػػػتير غيػػػر منشػػػكرة ، جامعػػػة قػػػاريكنس ، كميػػػة اآلداب قسػػػـ خصػػػائص الييكػػػؿ كالتػػػكطف ، رسػػػالة 

 .2005 – 2004الجغرافيا ، 

، رسػالة  األبيػار، أىمية البعد البيئي في التخطػيط العمرانػي فػي مدينػة  عبد اامحمد  ، الحامدم -4

 . 2009الدراسات العميا فرع بنغازم ، كمية عمـك كىندسة البيئة ،  أكاديميةماجستير غير منشكرة ،

الزائدم ، عبد السالـ مختار ، النمك السػكاني كأثػره فػي تركيػب كتكزيػع السػكاف فػي مدينػة األبيػار  -5

ـ ، رسػػػالة ماجسػػتير غيػػػر منشػػػكرة ، جامعػػة قػػػاريكنس ، كميػػػة اآلداب ، 2005-ـ1973خػػالؿ الفتػػػرة 

 ـ .2005قسـ الجغرافية ، 

كالكسػػػارات بقريػػػة األبػػػيض جنػػػكب الباطنػػػة  الصػػػقرم ، عبػػػد اا ، تقيػػػيـ اآلثػػػار البيئيػػػة لممحػػػاجر -6

بسػػػمطنة ع(مػػػاف ، رسػػػالة دكتػػػكراه ، جامعػػػة الخمػػػيج العربػػػي ، ك(ميػػػة اآلداب ، قسػػػـ الجغرافيػػػا ، ع(مػػػاف 

2005 

العرفي ، مريـ  محمد ، التفاكت المكاني في مخصصات مشاريع التنمية بػيف المػؤتمرات الشػعبية  -7

( ، دراسػػػػة فػػػػي جغرافيػػػػة التنميػػػػة ، رسػػػػالة ماجسػػػػتير غيػػػػر 2006-1998األساسػػػػية لمدينػػػػة بنغػػػػازم )

 اآلداب  ، قسـ الجغرافيا .   منشكرة ،جامعة بنغازم ، كمية 

تجاىات التكسع العمراني لإلقميـ الحضرم بنغازم ، رسالة ماجستير الفيتكرم ، أسماء سميماف ، ا -8

 ـ. 2012غير منشكرة ، جامعة بنغازم ، كمية اآلداب ، قسـ الجغرافيا ، 
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الفيتػػكرم ، عمػػي  محمػػكد ، جيمكرفكلكجيػػة المنطقػػة الممتػػدة مػػف خػػط تقسػػيـ الميػػاه بحػػكض كادم  -9

زم شماالن شػرؽ ليبيػا ،رسػالة دكتػكراه غيػر منشػكرة ،كميػة الحدكد الجنكبية لسيؿ بنغا إلىالقطارة جنكبان 

 ـ .2013البنات ، جامعة عيف شمس ،

الػػكداني ، فاطمػػة مفتػػاح ، االعتبػػارات البيئيػػة فػػي النشػػاط الصػػناعي بمدينػػة بنغػػازم كضػػكاحييا -10

 دراسػػة فػػي التخطػػيط البيئػػي ، رسػػالة ماجسػػتير غيػػر منشػػكرة ، جامعػػة قػػاريكنس ،كميػػة اآلداب ، قسػػـ

 . 2006الجغرافيا ،

شػػػاىيف ، صػػػالح منصػػػكر ، اإلقمػػػيـ الػػػكظيفي لمدينػػػة طبػػػرؽ دراسػػػة فػػػي جغرافيػػػة المػػػدف رسػػػالة  -11

 . 2014ماجستير غير منشكرة ، جامعة بنغازم كمية اآلداب ، قسـ الجغرافيا ، 

عمػػار، محمػػد عبػػد السػػالـ ، العمالػػة كأثرىػػا عمػػى تػػكطف الصػػناعات التحكيميػػة فػػي منطقػػة سػػيؿ  -12

 . 2005بنغازم ، رسالة ماجستير غير منشكرة ، جامعة قاريكنس ، كمية اآلداب ، قسـ الجغرافية ،

 : ثالثاً 

 الدورٌات والمجالت

 

البدرم ، صالح إبراىيـ ، تصكر مبدئي لمعالجة مشكمة الكسارات كالمحاجر األبيػار كرقػة بحثيػة  – 1

2009  . 

كأضػػػرارىا عمػػػى المنػػػاطؽ السػػػكانية كالمرافػػػؽ تقريػػػر مكتػػػب البػػػدرم ، صػػػالح إبػػػراىيـ ، المحػػػاجر  -2

 . 2009المتابعة كضماف الجكدة كالمراقبة األبيار ، 
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عمػػي رجػػب ، اقتنػػاء األثػػر البيئػػي لممحػػاجر فػػي السػػاحمية غػػرب مدينػػة طػػرابمس ، كرقػػة  البكػػكش، -3

 .  2012بحثية جامعة الزاكية ، كمية اليندسة ، قسـ اليندسة البيئية ، 

سيمي ، عبد اا محمد ، المحاجر كأصدقاء البيئة كالسياحة ، الصحيفة االقتصادية االلكتركنيػة ال -4

 . 2011العدد الخامس ، يناير 

الصػػغير ، عبػػد الػػرحمف عبػػد اا ، عكاصػػؼ مػػف صػػنع أيػػدينا ، صػػحيفة الريػػاض ، العػػدد الثػػاني  -5

 .  2006كالعشركف ، جامعة القصيـ ، مؤسسة اليمامة ،  

،المخػػاطر البيئيػػة كالصػػحية لممحػػاجر كالكسػػارات فػػي منطقػػة  زيزالمشػػعؿ ، سػػميماف  بػػف عبػػدالع -6

 حريمالء ، تقرير.

 ـ . 2006 – 6 – 9تقرير لجمعية حماية البيئة ، فرع القاىرة الكبير ،  -7

عبد الصمد ، نكرم عطية ، كأبك عصارة ، محمد مػيالد ، اآلثػار البيئيػة السػتغالؿ المحػاجر فػي  -8

  2008شماؿ ليبيا ، كرقة بحثية ، 

 لكحػػػػة ، الكتػػػػاب التفسػػػػيرم ، 1:250,000، خريطػػػػة ليبيػػػػا الجيكلكجيػػػػة مركػػػػز البحػػػػكث العمميػػػػة ،-9

 . 1974 ، طرابمس ،34-14ش ذ  بنغازم
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- The study interested for the type of this quarries localization. This region, its measure 

its importance , the production quantity and quality. The study showed that the 

naturals conditions had an essential role in the existence of these quarries in this 

region.  For that its localization was random without any official plan to evaluate the 

region by the responsible competent authorities  of this sector (which is mining 

sector) 

- The study showed that all the production is transported to the city of Benghazi and its 

neighborhood. This region is now the main source of these materials , which formerly 

come from the region of Tika west of Benghazi. The most of these quarries moved 

out to this region. Especially after the revolution of 17th February. As the supervision 

and follow-up is neglected by the responsible and locals administrations           
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type of rock quarries in the region of El Abiar : study in the mining 

geographic 

By 

Mohamed Ali Mersal Suleiman 

Supervisor 
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Abstract 

- This study attended especially to the mining industry, which is a new part of the 

industrial geography , known as rock quarries, the causes of its localization, the 

methods of work in it. And the importance of these quarries as an important element 

in economic activity in the city of Benghazi , which perceive a huge  economic  

development , and a request increase for construction materials. For that comes the 

study in aim to know the essential materials used in construction, the site of quarries, 

its availability . The type and form of these quarries and its localization. Its rock 

quarries, appeared and started to fast spread in the region of El Abiar. Its   number is 

(45) quarries.  Also the type of product materials, which is stones, ascondina, colina, 

biscris or mixed. The evaluation of daily and yearly production according to the type , 

the materials prices, the financial income. And the study of the quarries workforces , 

its number and type . In these quarries the total number of these employee reached to 

(407) employees (47) of them are Libyans their average is (12 % ) and (360) foreign 

employees their average is (88%). 

- The study  is interested  also to environmental effects of these quarries its fast and 

random spread , the careless, the non- 

- awareness of its proprietors, and the population , of its dangerousness. Its effects on 

the around environment and the region far from the city of El Abiar. 
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