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  درــــــــــكر والتقـــــــــالش
يل مجيــع أعضـاء هيئــة التــدرس اــن دم جبزیــل الشــكر والشـكر والعرفــان إأتقـ

وشــكري  اجلغرافــاقسـم  ، بادلكيــة اآل ـ تتلمـذت ــيل أیـدهيم جبامعــة بنغــازي
املرشـف ـيل  لعبيـديسـامل فـرج سـامل ا/ كتـوراالفاضـل  ألستاذيل اوتقدري إ
كام أشكره يل سعة  ، ي اكن لتوجهياته األر الواحض يف اجناز الرسااالرسا و 

  .استفسارايت اكرية رمغ مشاصدره وصربه يل 

 ين بأیــة معلومــة أو ســهل يل مــيت امليدانيــةلك مــن أمــدوال یفــوتين أن أشــكر 
  .يف الصاحل العامين وقهتم ملا هو  ن أعطواملتعلقة لبحث  واصة ا

 ً   .مين جزیل الشكر والعرفان وهلم لفضلأرتف هلم  إيل هؤالء مجيعا

  

  

  الباحث
   



  ملخـص الدراسة

  

معتمـداً   ،حث بدراسة التحليل المكاني لمحطات الوقود بمدينة طبـرق االب لقد اهتم
من الوصول إلي نتائج  لتساؤالت وضعها الباحث بغية تمكينهبذلك علي مجموعة من ا
  .مهمة في هذا الموضوع

قام الباحث بجمع البيانات والمعلومات عن طريق المراجع والكُتـب والـدوريات   
باإلضافة إلي تصميم استمارة استبيان لجمع البيانات المختلفة التي ال تتـوفر إال عـن   

  .طريق هذه االستمارة
  : إلي عدة نتائج منها لقد توصل الباحث

م بنسبة وقـدرها   2007إلي عام  1997الزيادة في أعداد المركبات اآللية من عام  .1
)269.7(%.  

الزيادة في أعداد المركبات اآللية مع الزيادة في إنشاء الطرق حيث بلغت لم تتماش  .2
  .من إجمالي المساحة المبنية%) 7.2(مساحة استخدامات الطرق وخدمات النقل 

م مما يدل  2010حتى عام  2006محطات الوقود منذ عام ارتفاع مستوي مبيعات  .3
  .علي الزيادة المستمرة في استهالك مختلف المشتقات النفطية

ن التوزيع الجغرافي لمحطات الوقود في المدينة ال يتفق والكثافات السكانية التـي  إ .4
 م 2006نسمة عام  28,028سكانهافمحلة المدينة مثالً بلغ عدد  ،تمثلها أحياء المدينة

نسمة  47,863فقد بلغ عدد سكانها  شاهر روحهأما محلة  ،وال يوجد بها أية محطة
  .في نفس العام ويقع بها عدد ثالث محطات وقود

  .يري أن محطات الوقود بالمدينة غير كاف%) 66.3(ن ما نسبته إ .5
تم إعطاء بعض التوصيات  ،بحثوبناء علي النتائج التي تم التوصل إليها في هذا ال

  .التي تبرز بعض الحلول للمشكلة
 

 



Abstract 
 
 

This researcher has concentrated on place location analysis forfuels 
stations at Tobruk city. He has depended on a number ofquestions 
andenquiries which he has set to enable him to achieveimportant results 
related to  this subject . 

The researcher has collected the required related information and data 
through references, books and periodicals,Healso has designed a 
questionnaire Form to collect the required differentdata which are 
available only through this form. 

The researcherhasachieved a reached  number of results such as: 

1- There is an increase at the rate of (269.7%) in number of vehicles 
during the period from :1997 to 2007 . 

2- The increase in number of vehicles does not match with increase 
in roadsconstruction,whereas the used area forroads and transport 
services reached (7.2%) of  the  total constructed area .  

3- There is an increase of sales in fuel stations during the period from 
2006 to 2010.  This indicates that there is a continuous increase in 
consumptions of deferent oil derivatives. 

4- The geographical distribution of fuel stations in the city is 
compatible with population densities in the cityquarters, for 
example the number of population in the central business District 
(C.B.D) in 2006 was 28,028 people and there no fuels stations in 
this area. On the other hand Shaheruha quarter which its pollution 
was 47,863 people in the same year and there are three fuel 
stations in that area.  

5- (66.3%) ofthe questionnaire respondents think that the number of 
fuel station in the city is not enough.Therefore, according to the 
achieved results in this research the researcher suggested some 
recommendations and proposals to solve the study problem.     
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  :المقدمة  
تطور الطلب على الطاقة في ليبيا بشكل ملحوظ ومضطرد خالل العقـود الثالثـة   

، ولكن ليس بصورة ) السبعينات والثمانينات والتسعينات ( األخيرة من القرن الماضي 
ما هو عائد لعوامل داخليـة مرتبطـة   ودون تذبذب وذلك ألسباب عدة منها  متواصلة

مرت بها الدولة ، ومنها ما هو عائد لعوامـل   التيبالتغيرات االقتصادية واالجتماعية 
كانت سائدة في العالم وكان لهـا   التيخارجية مرتبطة بالتقلبات السياسية واالقتصادية 

 استخدامشهدت الدولة نمواً مضطرداً في فقد ومن ثم . انعكاساتها على االقتصاد الوطني
شوباً ببعض التذبـذب،  مالمنتجات النفطية  استخدامالكهرباء ، ونمو شبه مضطرد في 

وبصفة عامة فقد . راً في استخدام الغاز الطبيعي كمصدر للطاقة يكما شهدت توسعاً كب
المضطرد في عدد السكان مـن جهـة،   جاءت هذه التطورات نتيجة التزايد الطبيعي و

يضا بسبب ارتفاع المستوي المعيشي للسكان نتيجة النمو االقتصـادي واالجتمـاعي   وأ
  . في الدولة وما نجم عنها من عائدات من جهة ثانية ر اكتشاف النفطالذي تحقق أث

في الدولة على مواكبة هذا التطور، لذا فقـد تـم شـق     لقد حرص صانعو القرار
كما هو معلوم إن ليبيـا  و، البرية لخدمة المدن وربطها ببعضوتعبيد العديد من الطرق 

 هذه المسـاحة   منء ال يتجزأجزبر مدينة طبرق توتع. مساحة شاسعة من األرضتحتل 
ذ أنها منطقة حدودية موقعها الجغرافي إ ألهميةوخاصة الجزء الشرقي من الدولة نظراً 

والعديد من ومطار مدني  بها إلى وجود ميناء تجاري باإلضافة، ن ليبيا و مصرتربط بي
تقـع  الحضـارية التـي   المدينة العديد من التجمعات إقليم ضم الخدمات األخرى، كما ي

دارية، وقد توسعت المدينة والقرى المحيطة بها مؤخراً وبشكل كبير ضمن حدودها اإل
ى فقد ازدادت الحاجة إللزيادة المضطردة في عدد السكان، ونظراً لهذا التطور لنتيجة 

حجام للتنقل ونقل البضائع من وإلى الدولة، وكان من المركبات من مختلف األنواع واأل
محطات توزيع الوقود داخل وخارج المدينة من بعاً لذلك العديد من أن تنتشر ت الطبيعي

  . أجل تزويد هذه المركبات والشاحنات بمختلف أنواع المحروقات
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وتعتبر مدينة طبرق أحد المدن التي ينتشر على مساحتها عدد من المحطات سواء 
عشـوائياً  ت في داخلها أو على أطرافها، إال أنه من المالحظ أن هذه المحطات قد وزع

  . بشكل ال يتناسب مع التوزيع الجغرافي للسكان
يظهر بصورة تحتاج إلى دراسة مـن   الحالي لهذه المحطات وبالتالي فإن التوزيع

تهدف هذه الدراسة إلى التحليل المكاني لمحطات الوقـود لمدينـة   و. مختلف الجوانب
لقـد خصـص    . 2013 – 1973طبرق دراسة في جغرافية الخدمات ما بين عامين 

الفصل األول لدراسة الخصائص الطبيعة والبشرية لمنطقة الدراسة، أما الفصل الثـاني  
فيعنى بدراسة شبكة الطرق من حيث تطور شبكة الطرق، وكثافتها وكذلك خصائصها 
العامة إضافة إلى دراسة كافة وسائل النقل بالمدينة ومعرفة مدى مساهمتها في حركـة  

  . النقل بمنطقة الدراسة
التركيز في الفصل الثالث على محطات الوقود من حيث النشأة والتوزيـع  بينما تم 

الجغرافي للمحطات من حيث الكم والكيف وتطور المبيعات والعاملين واألثـر البيئـي   
أما الفصل الرابع فقد خصص بالكامـل لتحليـل بيانـات الدراسـة     . لمحطات الوقود

نتائج ، والتوصيات، والمصـادر ، والمراجـع   الميدانية، باإلضافة إلى الخالصة ، وال
  . والمالحق

  
   



4 

  : مشكلة الدراسة
تكمن مشكلة الدراسة في أن بعض محطات الوقود في مدينة طبرق تشهد ازدحاما 

في الوقت الذي نجد فيـه   ،ملحوظا من قبل المترددين عليها ولساعات متأخرة من الليل
وهناك الكثيـر مـن    ،أن بعض المحطات األخرى ال يرتادها إال القليل من المواطنين
وربما يكون مرد ذلـك  .المواطنين يقطعون مسافات طويلة للوصول إلي هذه المحطات

وربما يكون السبب هـو الزيـادة   أ،هو التوزيع غير العادل لمحطات الوقود في المدينة
  .تي أصبحت أسرع من تطور هذه المحطات وزيادة أعدادهاالسكانية ال

  : تساؤالت الدراسة
  ؟ قع محطات الوقود بالمدينةاأساس تم اختيار مو أيعلي  )1
السكاني الـذي تمثلـه           في لمحطات الوقود متجانس مع التوزيعهل التوزيع الجغرا )2

لكل السكان القاطنين بعيداً أو  واالتصال أحياء المدينة بحيث تكون سهلة الوصول
  ؟ قريباً من محطات الوقود في المدينة

وهل لكمية  ؟ ما هي محطات الوقود الموزعة داخل أحياء المدينة األكثر بيعاً للوقود )3
  ؟ الوقود المباع عالقة بموقع المحطة

على تقديم  ثار البيئة المترتبةاآلو ؟ما هي الكيفية المتبعة للتخلص من مخلفات الوقود )4
  ؟ في المدينة هذه الخدمات 

  : أهداف الدراسة 
  .لمحطات الوقود في مدينة طبرق دراسة التوزيع المكاني )1
  .التعرف علي المشاكل والصعوبات التي تعاني منها محطات الوقود في المدينة )2
التعرف علي مدى كفاءة وكفاية محطات الوقود في ظل الزيادة السكانية التـي   )3

  .التي ترتب عليها زيادة في عدد المركبات  المدينةتشهدها 
تسليط الضوء علي اآلثار البيئية الناجمة عن هذه المحطات ومحاولـة إيجـاد    )4

  .في المدينة  الحلول للحد من هذا التلوث البيئي
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  : أهمية الدراسة
تأتي أهمية هذه الدراسة كونها تسلط الضوء علي جانب مهم من الخـدمات التـي   

 ،واسعة من المواطنين وبشكل يومي أال وهي خدمات محطـات الوقـود   تمس شريحة
ومنطقة الدراسة تحتاج إلي دراسة من هذا النوع كون أن خدمات محطات الوقود لـم  

األمر الذي يجعل هذه الدراسة تسهم ولو بقدر بسيط في سـد   ،تكن مدروسة في السابق
الدراسات واألبحاث المتعلقة بهذا  نتيجة لقلة المجال فيهذا الخاصة النقص في المعلومات

بالرغم من حيويـة هـذا   ، الجانب من الخدمات وخاصة في المكتبة الجغرافية الليبية 
وأيضا محاولة الكشـف عـن بعـض     ،وتكون نقطة بداية لدراسات أخري ،الموضوع
  .حلول لها التي تعاني منها هذه الخدمة واقتراح المشاكل

  : منهجية الدراسة
إعطاء مقدمة عن أهمية خدمات محطات الوقود فـي تسـيير حركـات    هنا يجب 

االقتصاد بالمدينة فلوال محطات الوقود لما تحرك السكان في كـل مجـاالت الحيـاة    
  .لخ ا... دية واالجتماعية والترفيهية االقتصا

ي ينبغي أن تكون هـذه  أبمنأى عن سكان المدينة وضواحيها لذلك ينبغي أال تكون 
  .ة من السكان ومناطق وجودهم المحطات قريب
مخصصة لمناقشة وتحليل مواقع محطات الوقود الخمـس   كانتفالدراسة  وبالتالي

  .ها المستقبلية الموجودة بمدينة طبرق ودراسة آفاقالحالية 
الخـدمات  ) جودة(الهدف الرئيسي هو إعطاء صورة كاملة على كمية ونوعية  إذن

ها بزيارة مواقعها ومعرفة ما يجري فيهـا ومـا   المقدمة بهذه المحطات من خالل تقييم
لمعرفـة   ها من خالل إجراء دراسة استبيانيهثم تقييم ،وضوابط بنائها يتفق مع شروط

  .آراء السكان المترددين عليها من كافة شرائح المجتمع 
واالجتماعيـة   يـة راسة مفصلة لمعرفة العوامـل الديموغراف يجب إجراء د وعليه

  .واالقتصادية التي تفرض على السكان الحركة واالستفادة من خدمات هذه المحطات 
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فبالرغم من أن كل منطقة سكانية ينبغي أن تتوفر بها محطة وقود لخـدمتها فـي   
إال أن الحرية مطلقـة لسـكان كـل    مجاالت متباينة من احتياجات سكان تلك المنطقة 

ة محطة يرغبون في التردد عليها بغض النظر مـن بعـد   المناطق من االستفادة من أي
  .المسافة أو قربها 

التي تقول أن كل  مدى جدوى تطبيق الفرضية المألوفةتم تحليل وفي هذه الدراسة 
فالهدف .مواطن سيبدي تصرف مكاني مناسب وهو التردد على المحطة األقرب للسكن 

هذه الدراسة تنصب على دراسة األساسي هو قياس هذه الفرضية ألن مرامي وأهداف 
ي مجال التوزيع تقييم محطات الوقود بوصفها مشاريع تخطيطية إدارية لتنميه واعدة ف

  . العادل لخدمات محطات الوقود
   -: جمع البيانات : أوالً 

  -:طريقة اختيار العينة  -أ 
يتم االعتماد على مصادر المعلومات من المراجع والكتـب والـدوريات التـي           

تتناول موضوع الدراسة باإلضافة إلي التقارير التي تصـدرها الجهـات الرسـمية ،    
والمخططات العامة الصادرة من قبل الشركات والمؤسسـات االستشـارية ، وكـذلك    

ق النفط ، والرسائل العلمية والتقـارير  اإلحصائيات المتوفرة لدي شركة البريقة لتسوي
واالسـتعانة   والمقابالت الشخصية مع مشرفي المحطات واستمارة االستبيان  والندوات

  .    ببعض الزمالء
تعد عملية اختيار العينة من العمليات المهمة التي قام بها الباحث وتطلبت منـه  

حجم العينة يمكـن االطـالع علـى    ولتحديد .الدقة نظراً ألهمية النتائج المترتبة عليها 
  )1(.الذي يوضح العالقة بين حجم العينة والمجتمع كله ) 3(الشكل المرفق بالملحق

مـا بـين     كانومن خالل ما يشير إليه الشكل نجد أن حجم العينة لهذه الدراسة 
 105,434، حيث إن حجم المجتمع الذي سيتم دراسـته  )نسمة(مفردة )  400 -390(

                                                             
(1) - Krejcie R, and Margon D (1970) Determining  Sample Sige for Research Activities,  
Edncationel, psychological  measure ment (30) P.607.   
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فقد تم زيادة  نتمكن من تجنب أخطاء التعيين التي تحصل بمحض الصدفةنسمة وحتى 
  .مفردة  500إلى  حجم العينة

وللحصول على أفضل النتائج قام الباحث بتوزيع استمارة االستبيان على جميع 
محالت المدينة، عن طريق العينة الطبقية النسبية في سحب مفردات العينة من مجتمع 

  -:الدراسة كاآلتي 
  %26.5=  100×  = نسبة التمثيل : محلة المدينة  .أ

  مفردة 133=  500×  .= عدد المفردات من محلة المدينة 

ولقد تم تطبيق نفس المعادلة على بقية المحالت األخرى، حيث بلغ عدد مفردات 
ـ  228العينة من محلة شاهر روحه  بة مفردة، وأخيراً محلة سوق العجاج التي كان نس

  .مفردة  140التمثيل فيها 
  

  -:طريقة جمع البيانات  -ب 
سلط الضوء على المظاهر المتعلقة بعملية االنتفاع من خدمات نفي هذه الدراسة 

تنبثق أهمية هذه الخدمات بوصفها القـوة المحركـة   و .محطات الوقود بمدينة طبرق 
لعامة التي أكثر الخدمات ا لحركة النقل الخاص والعام والنقل الثقيل والخفيف وبأنها من

من أجل التزود بالوقود لمحركات السـيارات   باختالف أنواعهم يتردد عليها المواطنون
  .األخرى  غاز والكيروسين وغيرها من االحتياجاتوال

وتجدر اإلشارة إلى أن هذه الدراسة لم تكن معدة لالهتمام بأنواع محطات الوقود 
، وإنما منصبة على كيفيـة   طنين أو جودتها فحسبوخدماتها المستخدمة من قبل الموا

وما هي العوامل المؤثرة في حجم هذا  ، المتوفرةالستفادة من خدمات محطات الوقود ا
إضافة إلى تقييم هذه المحطات المهمة في تسـيير حركـة النقـل     .االنتفاع من عدمه؟

  .ان المدينة ومدى عدالة توزيعها من حيث الكفاية والكفاءة لخدمة سك ،بالمدينة
ن توفرها من خالل اسـتجواب المتـرددي   والبيانات المراد االعتماد عليها ينبغي

يقة مدروسـة لهـذا   سلفاً بطر ، واإلجابة على استبيان معدعلى محطات الوقود أنفسهم
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وأسلوب الطلب  ، فة وجهات نظر عينة من السكان من هذه الخدماتالغرض، بغية معر
المباشرة، ومقابلـة ومناقشـة   العتماد بدرجة أقل على المالحظة على هذه الخدمات، وا

  . لين علي المحطات في المدينةون على هذه الخدمات والمسئالمترددي
أسابيع في أثناء فصلي الربيعوالصيف  لمدة خمسة لقد أجريت الدراسة الميدانية

ـ ستفادة ممثل هذه الدراسة الخاصة بمدى اال إلجراء ول األفضلالفص وهذه دمات ن خ
يانات ن نوعية البيانات المجمعة هي من نوع البحيث إ و. محطات الوقود بمدينة طبرق

ـ أو البيانات الترتيبية فلم يكن هناك من خيار سوى تطبيق اختبار مربـع   ةسمياال  ياك
وقد استعان الباحث، إضـافة إلـى   . لهذا النوع من البيانات غير البارامترية لمالءمته

ة ببعض المصادر الرئيسي والدوريات المتخصصة بغية الوصول إلـى  الدراسة الميداني
  .شاكل التزود بالوقود ث وتطلعاته في إيجاد الحلول لبعض منتائج تتفق وأهداف البح

  .عاقة لسير الدراسة م تنفيذ الدراسة الميدانية خالل الجدول المحدد دون أية إت
  -:سم االستبيان إلى األقسام التالية وقد قُ

القسم األول يعني بجمع المعلومات الخاصة باألمور اإلدارية والعوامل المؤثرة في  - 
بالعالقة االجتماعية  صلة الوصول إلى هذه المحطات مثل المسافة والزمن أو ما له

 .الخاصة باالستبيان 12إلي  1وهي األسئلة منواالقتصادية 

نة من حيث العمـر والنـوع   كان يهتم بمعلومات تتعلق بكل أفراد العي األول القسمو -
 .الخاصة باألسئلة الشخصية  7إلي  1وهي من ومستوى التعليم والوظيفة وغيرها 

كان مخصص الستنباط معلومات خاصـة بـآراء ووجهـات نظـر      نيالقسم الثا -
 13 من )الرضا من عدمه(  المستجوبين تجاه خدمات محطات الوقود بصورة عامة

 . 29إلي 

 ن على عينة الدراسة قام بتوزيـع توزيع استمارة االستبيا وقبل أن يبدأ الباحث في
استبيان على عينة تجريبية، وذلك لمعرفة مواطن الخلل في االستبيان وتوضيح بعـض  

بعد التأكد مـن أنـه   العبارات التي قد تكون مبهمة وغير واضحة لدى المستجوبين، و
ها، وذلك بعد أن تم شـرح  م توزيع االستبيان على العينة المراد دراستجاهز للتطبيق ت

بأن  ثين مع التوضيحالهدف من االستمارة والغرض الذي صممت من أجله لدى المبحو
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المعلومات التي سوف تدون في استمارة االستبيان لن يطلع عليها أحد سوى الباحـث  
  .مكن االستفادة منها مستقبالً يولن تستخدم إال في األغراض العلمية التي 

، أغلب اإلجابة على األسئلة اختيارية بحيث تعطـى  سؤاالً 29من يتكون االستبيان 
بعد ما . فرصة للمبحوث في اختيار اإلجابة التي يرى بأنها هي األنسب دون أية إضافة

 المتـرددون ( ةتم التأكد من أن استمارة االستبيان جاهزة لتوزيعها على العينة المستهدف
 م الخمـيس دراسة الميدانية التي بدأت يو، قام الباحث بال)على خدمات محطات الوقود

يوماً تم فيها تعبئة  15محلة شاهر روحه التي استغرقت الدراسة فيها ب ،2013.05.02
أيـام،   10استمارة، ثم بعد ذلك محلة سوق العجاج، حيث استغرقت الدراسة فيها  228

أيام،  8سة فيها ي استغرقت الدرااستمارة، وأخيراً محلة المدينة، الت 140تم فيها تعبئة 
  .انتهت الدراسة الميدانية  2013.06.05استمارة وبتاريخ  132تم فيها تعبئة 

ربط بـين  البعد ذلك تم تفريغ البيانات وإدخالها إلى الحاسب اآللي، وذلك من أجل 
بعض المتغيرات لمعرفة تأثيرها على التردد على خدمات محطات الوقـود واالنتفـاع   

ها كما هو موضح في الفصل التعليق عليصل إلي بعض النتائج والتو بخدماتها، وقد تم
  . الرابع
  
  : المناهج المتبعة : ثانياً

إن للدراسة الجغرافية مناهج وأساليب تبرز من خاللها أهداف دراستها ومن خاللها 
  :لدراسة مجموعة من المناهج منهاسوف تنتهج هذه ا

  : المنهج التاريخي .1
المراحل التي مرت بهـا محطـات   التطور التاريخي وويستخدم هذا المنهج لتتبع 

ومعرفة مدي توافق هذا التطور مـع   ،الوقود وتوزيع تلك المحطات في منطقة الدراسة
  .األهداف التي حددتها خطط التنمية
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  : األسلوب الوصفي .2
وهو يعد من األساليب المهمة في دراسة الظواهر الجغرافية ال سيما في األمـاكن  

وفي هذه الدراسة يستخدم هذا األسلوب  ،يتعذر فيها الحصول علي البيانات الكميةالتي 
كـذلك وصـف حالـة     ،لوصف الحالة التي عليها التوزيع الجغرافي لهذه المحطـات 

  .الخدمات بها
  : األسلوب الكمي أو التحليلي .3

علي  تم االعتمادفي المرحلة األخيرة من الدراسة  دقيقه للوصول إلي نتائج علمية
عن طريق االسـتبيان فـي المرحلـة     جمعت ألساليب لتحليل البيانات التيالعديد من ا

 ،والمتوسـط الحسـابي  "  X2"ومربع كاي  ،منها السالسل الزمنية ،األولي من الدراسة
واستخدام معادلـة   ،وغيرها وذلك بغرض الكشف عن العالقات المختلفة بين المتغيرات

بالعديد من األشكال البيانية والخرائط بوصفها  لك االستعانةكذ تموقد .خط االتجاه العام
  .مهماً تمثيالً كارتوجرافيا

  : نطقة الدراسة ومبررات اختيارهام
وهي تطل علي ساحل البحر المتوسط علي  ،تقع مدينة طبرق في شمال شرق ليبيا 

امتـداد  أما أقصي . كم  9.3باتجاه طولي من الشرق إلي الغرب لمسافة شكل مستطيل 
وهي  2كم 53.94كم ، وتبلغ مساح المدينة  5.8لها بين الشمال والجنوب فيبلغ حوالي 

  . تعد مركزاً إلقليم كبير المساحة قليل السكان 
كم ، وعن مدينة  140مدينة طبرق عن حدود جمهورية مصر العربية بنحو وتبعد 
كم عن مدينة  475و كم عن مدينة البيضاء ، 272كم ، وتبعد بحوالي  175درنة بنحو 

وقد تـم   .كيلومتراً  350بنغازي ، وعن الجغبوب التي تقع في جنوب المدينة بحوالي 
  :جراء هذه الدراسة لألسباب التاليةاختيار مدينة طبرق إل

األمر الذي يدعو للبحـث   ،تدني حالة خدمات محطات تعبئة الوقود في المدينة )1
  .لعمل علي تحسين أدائهاعن أسبابها و ا
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وكذلك تحسن المستوي االقتصـادي الـذي    ، التزايد الكبير لسكان مدينة طبرق )2
والتي تحتاج بدورها إلي التـزود   ،امتالك المركبات اآللية نسبة أدي إلي ارتفاع

  .بالوقود
 ،محدودية األرض في مدينة طبرق وذلك إلحاطتها بالبحر من ثـالث جهـات   )3

  .األمر الذي يدعو إلي االستخدام األمثل لألرض
إعادة التوزيع الجغرافي لبعض الخدمات ومنها خدمات محطات تعبئة الوقود في  )4

 ،بحيث يكون التوزيـع متـوازن   ،بعض األحياء السكنية المهمة أو بالقرب منها
وذلك تحقيقاً للعدالة االجتماعية لجعل هذه الخدمة الحيوية في متنـاول جميـع   

  .سكان المدينة
ن له إلمام بهذه المشـكلة واآلثـار المترتبـة    كون الباحث من منطقة الدراسة فإ )5

  .هذه المشكلة مع إمكانيات ومجهودات الباحث باإلضافة إلي تناسب ،عليها
  : المجال الزمني

 _ 1973"  يالدراسة في الفترة الممتدة ما بـين عـام   يتمثل اإلطار الزمني لهذه
العام الذي يقوم الباحـث  ت الالزمة لدراسة المنطقة ولكونه وذلك لتوفر البيانا"  2013

  .بالدراسة فيه
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  .لبطنان والدولةا مدينة طبرق لبلديةموقع  )1(الشكل 
  

  
  :عمل الباحث استنادًا إلى: المصدر

 .مصلحة التخطیط العمراني فرع طبرق -1
 .1966دس أعمال جرد، محافظة درنة، متصرفیة طبرق، امؤسسة دوكسی -2
 .2006التعداد العام للسكان  -3
 .لتسویق النفط فرع طبرق شركة البریقة -4
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  : الدراسات السابقة
تمثل الدراسات السابقة نقطة انطالق جوهرية ألية دراسة علمية فهي تضفي الكثير 

إجراءات خاصة بحل مشكلة  من األفكار واألدوات واالختبارات التي يمكن أن تُفيد في
االتجاهات التـي   ، وهناك العديد من الدراسات التي تناولت الخدمات بمختلفالدراسة

أجريت علي المستوي المحلي واإلقليمي لكل منها جانب بغرض الوصول إلي نتيجـة  
  : بغاية تحقيق هدف معين حسب طبيعة وظروف كل منطقة ومن هذه الدراسات

العوامل البشرية والطبيعية التي تـؤثر علـي    )1989(جوادقسم الباحث فضل األ
متمثلـة فـي   األول عوامل طبيعيـة  : ي قسمينلبري في ليبيا إلشبكة الطرق والنقل ا

األشكال العامة لسطح األرض، والثاني متمثل في الظروف المناخية السائدة، كما أشار 
إلي أنه ال يمكن تناسي ارتباطها بالعوامل البشرية كما أكد الباحث علي أهمية الدراسة 

ـ   ركات المنفـذة  الجغرافية عند إنشاء الطرق ومنشآت النقل البري حتى تسـتطيع الش
التعرف علي االنحدارات والطبقات الصخرية والتربة والمجاري المائية وكذلك معرفة 

  )1(.الظروف المناخية بالمنطقة
ان إلي مشكلة النقل في وسط مدينة عم  )1990(جع الباحث صقر الحروب وقد أر

كما أثر ذلك  عدم انتظام استخدام األراضي في مدينة عمان نتيجة لطبوغرافية المنطقة،
ليـة،  علي الخصائص العامة لشبكة الطرق مثل زيادة درجة االنحـدار للشـوارع الجب  

ان، كما أكد الباحث علي ضـرورة تطبيـق قـانون    وكذلك ضيق الشوارع بمدينة عم
المرور، وكذلك تدريس مناهج النقل والمرور في المدارس األردنية لخلق الوعي عنـد  

  )2(.انب التنظيمي لحركة المرورالمواطنين والتركيز علي الج
في مدينة طنطا  النقل الداخليفي دراسة بعنوان )1992(لقد أكد سامي عبد الرحمن

، علي أن النمو العمراني غير المنظم وانتشار العشوائيات في مدينة ةومشكالته الرئيسي
شار إلي ضيق الشوارع وعدم مرور العديد من المركبات اآللية بها، كما أ أدت، طنطا 

                                                             
العدد   مجلة الثقافة العربیة،   فضل األجواد، العوامل الطبیعیة وأثرھا علي شبكة الطرق ووسائل النقل في لیبیا،           ). (1

 . 44ـ  40، ص 1989العاشر، 
اإلسكندریة، كلیة اآلداب، قسم ، جامعة "جغرافیة النقل في مدینة عَمان الكبرى " صقر عبد الفتاح الحروب، ). (2

 . 239 – 236، ص لة ماجستیر غیر منشورة، رسا1990الجغرافیة، 
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إلي سوء توزيع الخدمات بالمدينة فهي تتركز في أجزاء معينة من المدينة، مما يـؤدي  
، كما أكد الباحث علي أن مدينـة طنطـا ال   دحام حركة المرور في هذه األماكنإلي از

ولكنها تحتاج  ،تحتاج إلي إضافة وسائل نقل في الوقت الحاضر سواء العام أو الخاص
الوسائل الحالية بالصورة التي تتالءم مع متطلبـات حركـة   إلي إعادة تخطيط وتوزيع 

  )1(.األفراد داخل المدينة

نقل المشتقات النفطية وتوزيعهـا فـي   عن )2000(أشارت دراسة إبراهيم دخيل 
المنطقة المحصورة بين مصراته والزاوية إلي أن الموقع الجغرافي له دور كبير فـي  

 الرئيسـية قعة في المدن وعلي الطـرق  فالمحطات الوا ،ارتفاع نسبة إيرادات المحطة
مقارنة بتلك التي تقع علي الطرق  ،يكون معدل تشغيلها جيداً ومستوي إيراداتها مرتفعاً

كمـا   ،الفرعية التي يحتاج بعضها إلي الدعم والمتابعة لتغطية الحد األدنى من الـدخل 
سـكانية والموقـع الجغرافـي    أشار إلي السعة التخزينية للمحطة تتم وفـق الكثافـة ال  

  )2(.للمحطة
الوظيفة الصحية في مدينة الزاوية، وذلك  )2000(لقد درست الباحثة كريمة عمار

للتعرف علي قدرة المدينة علي تلبية احتياجات سكانها من الخدمات الصحية، باإلضافة 
نـة  إلي معرفة طبيعة الموازنة المكانية في توزيع المرافق الصـحية بـين أحيـاء مدي   

الزاوية، وطبيعة المصاعب والتسهيالت التي تخلقها مواقع تلك المرافق، وقد خلصـت  
الدراسة إلي وجود نقص كبير تعاني منه مدينة الزاوية في المرافق الصحية، باإلضافة 
إلي عدم توافق التوزيع المكاني للخدمات الصحية مع توزيعالسكان، عالوة علي عـدم  

  )3(.ية والجغرافية في توزيع الخدماتمراعاة االعتبارات التخطيط
محطــات توزيــع الوقــود    عن ) 2002(اتبعت دراسـة أحمـد الماقوري 

والتلـوث البيئـي، الجانب الميداني علي أساس معرفة مدي مساهمة هذه المحطات في 
التلوث البيئي من خالل تسرب الوقود من الخزانات إلي باطن األرض وصـوال إلـي   

                                                             
جامعة طنطا، كلیة اآلداب،    ، "النقل الداخلي في مدینة طنطا ومشكالتھ الرئیسیة        " سامي إبراھیم عبد الرحمن،  ). 1(

 . 241ـ  218ـ  71، ص ، رسالة ماجستیر غیر منشورة1992، اقسمالجغرافی
إبراھیم الھادي فرج دخیل، نقل المشتقات النفطیة وتوزیعھا في المنطقة المحصورة بین مصراتة والزاویة، رسالة    ). (2

  .140، ص 2001ـ  2000ماجستیر غیر منشورة، قسم الجغرافیا، كلیة اآلداب، جامعة بنغازي، بنغازي، 
في جغرافیة المدن، جامعة الزاویة، كلیة اآلداب،        دراسة :كریمة مصطفي عمار، الوظیفة الصحیة لمدینة الزاویة  ).(3

  . 255 – 240، ص ، رسالة ماجستیر غیر منشورة2000 قسم الجغرافیة،



15 

وما تسببه من آثار سلبية علي البيئة بوجه عام، حيث خرجت الدراسـة   المياه الجوفية،
بمجموعة من النتائج أبرزها، أن اختيار موقع المحطة يتم وفق أسس تجارية وخدميـة  

  )1(.بحتة وال يراعي في االختيار األثر البيئي الذي قد تسببه هذه المحطات
بتحليل أهم خصائص الحركة اليوميـة فـي    )2003(وقام الباحث صالح الفوزان

مدينة الرياض وما ينتج عنها من مشاكل عند زيادة حجم حركة المرور، وكذلك ربـط  
بين زيادة عدد السكان في مدينة الرياض وتحسن المستوي االقتصادي الذي يؤدي إلي 

تحليـل  زيادة أعداد المركبات وما ينتج عنها من مشاكل مرورية متعددة، وكذلك قام بال
  )2(.الكمي للظاهرة وقدم العديد من التوصيات للحد من هذه المشكلة

رافق النقل التي من بينها محطات أهمية م ىإل )2004(وأشارت دراسة بن رمضان
عبئه  الوقود والتي يؤدي عدم توفرها إلي تدهور حركة وسائل النقل أو تدني ساعات ت

ة معايير تنتشر علي أساسـها محطـات   التشغيل، كما أشارت الدراسة إلي أن هناك عد
الوقود استنادا إلي ظروف المنطقة التي من أهمها نوعية واستخدام المباني المجـاورة  

إلي نتيجـة مفادهـا أن االنتشـار     كما توصل الباحث وسعة الموقع وحركة المرور،
 الوقود وآلية عملها لخدمة وسائل النقل تعد مناسـبة لحركـة   تعبئةالجغرافي لمحطات 

الوسائط وطبيعة عملها، حيث إن الزيادة في استهالك الوقود يأتي مواكبة للتطور فـي  
  )3(.أعداد السيارات

إلي التركيز علي التوزيع المكاني للخدمات  ىفقد سع )2005( البرعصي أسامةأما 
سواء كانت التعليمية أم الصحية، وما مدي توافقه مع التوزيع الجغرافي للسكان بحيث 
تصل هذه الخدمات لكل السكان القاطنين بعيداً أو قريباً من مركز المدينة ومدي تناسبها 

هجين الوصفي والتحليلي بعد استخدامه للمن باحثمع معدالت نمو السكان، كما توصل ال
إلي أن هناك تبايناً في توزيع الخدمات بالمنطقة مما اضطر كثير من السكان إلي قطع 

                                                             
، السنة 13، العدد مجلة البیئةأحمد بشیر سعد الماقوري، محطات الوقود والتلوث البیئي، الھیئة العامة للبیئة،  ). (1

 . 35ـ 34، ص 2002الثالثة، طرابلس 
تأثیر زیادة حجم الحركة المروریة علي مدینة الریاض التحدیات والفرص المتاحة       " صالح عبد العزیز الفوزان، ). (2

  .406ـ  404جامعة الكویت، ص . 2003، العدد الثاني، مجلة العلوم االجتماعیة، "
لیة آلثر العوامل الطبیعیة     جمال إبراھیم محمد بن رمضان، شبكات النقل في منطقة مصراتة دراسة جغرافیة تحلی  ). (3

رسالة ماجستیر   والبشریة علي أنظمة النقل، قسم الجغرافیة، كلیة اآلداب والعلوم، جامعة السابع من أكتوبر، زلیتن،  
 .    203،ص 2004 غیر منشورة،
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مسافات طويلة للوصول إليها، كما أوضح أن المنطقة تمر بمرحلة نمو سريعة مما أدي 
إلي الضغط علي الخدمات في بعض األحياء، وإن هناك قدرة استيعابية في أحياء غير 

  )1(.ة بالشكل المطلوبمستغل
الكشف عن طبيعة وخصائص  )2005(الشيباني عبدالجليل وكان الهدف من دراسة

القوى العاملة وترشيد استغاللها بشكل أمثل وذلك من خالل دراسة وصـفية وتحليليـة   
أشار إلي األنشطة الخدمية بمنطقة غريان والتي من بينها محطات تعبئه الوقود، كمـا  

محدودية خدمات الطاقة والمياه وعدم انتشارها في جميـع أجـزاء    أشار الدراسة إلي
المنطقة من المشاكل التي تعاني منها، في ظل وجودها وتركزها في مركـز المدينـة   
وبعض المناطق المجاورة، مما يعني وجود مناطق مازالت لم تلبي حاجاتها من هـذه  

  )2(.الخدمات
بدراسة للتعرف علي طبيعـة الموازنـة    )2005( وقام الباحث اوخن عمر الدادة

الجغرافية للوحدات الصحية في منطقة وادي الحياة، وهل هذا التوزيع يتناغم مع البيئة 
الجغرافية والظروف االجتماعية واالقتصادية للسكان، وقد أوضحت نتائج الدراسـة أن  

أن اغلـب   المرافق الصحية ال تتوزع بشكل عادل داخل منطقة الدراسة، باإلضافة إلي
المترددين علي المرافق الصحية يفضلون المرافق القريبة بالرغم من أنها ليسـت فـي   
المستوي المطلوب، كذلك يري اغلب المترددين علي المرافق الصحية بان الخـدمات  

  )3(.المقدمة فيها متوسطة األداء
مدينـة   النقل الداخلي فـي  في دراسة عن) 2006( وأشار الباحث ريمون شوقي

، إلي أن هناك عالقة قوية بين النمو السكاني وما تبعه مـن  ويس ومشكالته الرئيسهالس
حيث كانت كثافـة الشـوارع    ،نمو عمراني ومن تطور شبكة الطرق بمدينة السويس

م، كما أكد علي أن شبكة الطرق تتأثر 1960عام  2كم/كم طولي 2.5بالنسبة للمساحة 
مناطق قليلة االنحدار وتقـل حيـث توجـد    باستواء سطح األرض فتزيد كثافتها في ال

                                                             
الجغرافیة، كلیة    أسامة خیراهللا البرعصي، التباین المكاني للخدمات الصحیة والتعلیمیة بمدینة المرج الجدیدة، قسم    ). 1(

 . 145، ص 2005رسالة ماجستیر غیر منشورة،  اآلداب، جامعة بنغازي، بنغازي،
علي الحیاة االقتصادیة واالجتماعیة بمنطقة       هحلیل المكاني للقوي العاملة وأثرعبدالجلیل محمد مفتاح الشیباني، الت). 2(

  . 14، ص2005 رسالة ماجستیر غیر منشورة، ة،غریان، قسم الجغرافیة، كلیة اآلداب، جامعة الزاویة، الزاوی
اوخن عمر الدادة، الوحدات الصحیة في مدینة اوباري ومدي كفایتھا وكفاءتھا لمتطلبات سكان وادي الحیاة،    ). (3

 .203 – 196، ص  ، رسالة ماجستیر غیر منشورة2005 بنغازي، جامعة بنغازي، كلیة اآلداب، قسم الجغرافیة،
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السفوح والمنحدرات، كما أرجع الباحث ارتفاع الحوادث المرورية في مدينة السـويس  
منها زيادة أعداد المركبات، ووجود العديد من أوجه القصور في شبكة  ةإلي أسباب عد

  )1(.الطرق، وعدم االلتزام بأخالقيات القيادة المطلوبة عند بعض السائقين
ه الوقود التي إلي أن التوزيع المكاني لمحطات تعبئ )2006(وتوصل الصغيركذلك 

ن محطة يظهر بصورة غير منتظمة ويبتعد كثيراً عن التوزيع لي عشريوصل عددها إ
ن مسـاهمة  أ ، كمـا تبـين  غريانزيع خدماتها علي كافة أجزاء منطقة الذي يضمن تو

 باحـث ال وقـام  توزيع هذه المحطـات، العوامل الطبيعية والبشرية كانت حاضرة في 
بالتعرف علي األثر البيئي الناجم عن استهالك الوقود إضافة لمختلف وسائل النقل وما 

 هتقوم به محطات تعبئه الوقود من خدمات ينتج عنها مخلفات بمختلف أنواعها من صلب
  )2(.هوسائل

ية في مدينة التباين المكاني للخدمات الصح )2007(البرعصي زالباحث فائتوصل 
، إن التوزيع الجغرافي للخدمات الصـحية فـي   ، إلي مجموعة من النتائج منهارقطب

، كمـا أثبتـت   لسكاني الذي تمثله أحياء المدينةمنطقة الدراسة ال ينسجم مع التوزيع ا
وذلك من خالل  ، د تدني في مستوي الخدمات الصحية في منطقة الدراسةوالدراسة وج

، تبين أيضا من خالل ت صحية بالمعايير المعتمدة محليامقارنة ما هو موجود من خدما
مسـتوي   دراسة معدل الفرد من األرض المخصصة للخدمات الصحية سواء كان علي

، ومن خالل تحليل بيانات الدراسة الميدانية وجـود عالقـة   منطقة الدراسة أو محالتها
، ومستوي الخدمات المقدمة في المرافق المسافة(ات المتمثلة في قوية بين بعض المتغير

  )3(.)المواصالتالصحية ووسيلة 
علي أن النقل من أهم الدعائم التي تعتمـد   )2007(طيحسين عبد العاأكد الباحث 

كما أكد الباحث علي أن ارتفاع  ،عليه األنشطة الصناعية والسياحية في محافظة دمياط
كما أشار  ،حجم الحركة المرورية يؤدي إلي ارتفاع نسبة تلوث الهواء بعوادم السيارات

                                                             
، جامعة عین شمس،    "دراسة جغرافیة    :ةدینة السویس ومشكالتھ الرئیسیالنقل الداخلي في م"شوقي،ریمون سمیر ).1(

 . 264، ص جستیر غیر منشورة، قسم الجغرافیا، رسالة ما2006، اربیة، قسم الجغرافیكلیة الت
افیا، كلیة اآلداب،  إبراھیم محمد محمد الصغیر، التوزیع المكاني لمحطات الوقود في شعبیة غریان، قسم الجغر          ).(2

  .  110ـ  109، ص  2006ماجستیر غیر منشورة،  جامعة طرابلس، طرابلس، رسالة
فائز ادم محمد خلیفة البرعصي، التباین المكاني للخدمات الصحیة في مدینة طبرق، رسالة ماجستیر غیر منشورة، ). 3(

 . 158ـ  157ص  2007معة بنغازي، بنغازي، قسم الجغرافیا، كلیة اآلداب، جا
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إلي تأثر بعض عناصر المناخ تأثيراً سلبياً علي النقل مثل الضباب حيث ينـتج عنـه   
  )1(.انخفاض مستوي الرؤية مما يؤدي إلي ارتفاع معدالت الحوادث

محطـات تعبئـه    إلي التعرف علي مدي أثر) 2007(باش سوالفة الباحثةوهدفت 
وما ينتج عنه من تأثير  ،الوقود في تلوث البيئة من خالل تلويثها للتربة والمياه والهواء

سلبي علي حياة اإلنسان والحيوان والنبات التي أصبحت ظاهرة ملموسة تتطلب التركيز 
ومن خالل دراسة ميدانيـة   ،ل استفحالهاعليها والمساهمة في إيجاد حلول جذرية لها قب

واستطالعية قامت الباحثة بالكشف عن مدي مساهمة محطات تعبئه الوقود بالعراق في 
وكـذلك   ،تلوث البيئة من خالل تسرب الوقود والزيوت لباطن األرض والمياه الجوفية
 ،السـائلة اآلثار السلبية للتخلص غير السليم من مخلفات محطات تعبئه الوقود الصلبة و

إلي مجموعة من النتائج من أهمها أن أسس توزيع المحطات يأتي في  ةباحثال توتوصل
وأن الكثير من مشرفي المحطات ليس لديهم  ،اختيار الموقع وفق أسس تجارية وخدمية

  )2(.المعلومات الكافية عن نوعية الخزانات والعمر االفتراضي لها وتاريخ وضعها
   

                                                             
، جامعة اإلسكندریة، "جغرافیة النقل في محافظة دمیاط ودورھا في التنمیة االقتصادیة " حسین عطیة عبدالعاطي، ). 1(

  . 218، ص  ة ماجستیر غیر منشورة، رسال2007كلیة اآلداب، قسم الجغرافیة، 
الحلة، كلیة الھندسة، جامعة بابل، بحث منشور سوالفة عامر باش، محطات توزیع الوقود والتلوث البیئي في مدینة ). (2

  .                 www.iraqgreen.net ( ،2007( تحت موقع " االنترنت" علي شبكة المعلومات الدولیة 

http://www.iraqgreen.net
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  : مقدمة
فعند القيام بعمليـة   ،دراسة الخصائص الطبيعية على درجة كبيرة من األهمية تعد

يجب دراسة المكان المراد التخطيط  له من الناحيـة   ، ألية منطقة نيالتخطيط العمرا
وبمـا أن   ،وما يرتبط بها من طبوغرافية ذلك المكان وظروفه المناخيـة  ، الجغرافية

فإن هذا التفاعل يشمل كـل مـا    ،ئة المحيطة بهالتخطيط هو تفاعل بين اإلنسان والبي
وحتى تكون عمليـة التخطـيط    ،وكل ما يستغله من بيئته المحيطة به ،يحتاجه اإلنسان

دراسة الخصائص الطبيعية للمنطقة المراد  ية على أسس سليمة فإنه من الضروريمبن
ـ    ،دراستها ك وذلك لما لها من أهمية في إعطاء صورة واضحة للمخططـين عـن تل
  .المنطقة

  
  : الخصائص الطبيعية : أوالً

  
  : الموقع )1

شماالً مـع   32.45عند تقاطع دائرة عرض  تقع مدينة طبرق في شمال شرق ليبيا
شرقاً ، وتعد المدينة مركزاً إلقليم كبير توجد به مساحات شاسـعة   23.58خط طوال 

منطقة جذب لسكان القـرى واألريـاف القريبـة    قليلة السكان ، مما جعل من المدينة 
والبعيدة من المدينة ، وذلك لسد احتياجاتهم التجارية واإلدارية والثقافية ، وخالل العقود 
الثالثة الماضية شهدت المدينة نمواً مفاجئاً وسريعاً في عدد السكان نتيجة الهجرة مـن  

فـي مسـتوي الخـدمات     الريف إلي المدينة األمر الذي أدي إلي حدوث عجز واضح
  .  وبمختلف أنواعها ، ومنها خدمات محطات تعبئة الوقود 
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  :مظاهر السطح ) 2
م فوق سـطح البحـر،    200تقع مدينة طبرق ضمن هضبة ال يزيد ارتفاعها عن 

ريجياً نحو الصحراء وانحداراً تد ،داراً شديداً نحو الساحل ينحدر سطح هذه الهضبة انح
يفصل الهضبة عن البحر في بعض المواضع خصوصاً من الغـرب سـهل ضـيق     ،

كم، يضم سـطح الهضـبة    40ال يزيد عموماً عن  ،يختلف اتساعه من مكان إلي أخر
) سقيفة(عدداً كبيراً من المنخفضات الطويلة التي يطلق األهالي على الواحدة منها اسم 

وفي هذه المنطقة  ،)اججالح(اسم والتي يفصلها عن بعضها ارض مرتفعة يطلق عليها 
يأخذ الساحل اتجاهاً عاماً بين الشمال والجنوب وساحل البحر في جملته كثير التجاويف 

وقد تكـون عنـد هـذه     ،التي تمثل مصبات األودية الكثيرة التي تقطع سطح الهضبة
  .)1(المصبات خلجان صغيرة تحدها رؤوس بارزة من األرض

أما الـتالل  ملية في الغالب لونها رمادي فاتح، طينية ريغطي سطح الهضبة تربة 
ولكن مغطاة بتربة طينية رمادية اللون هي تتكون من أحجار جيرية بيضاء، المحيطة ف

ترجع التكوينات الجيولوجية لهذه .خرىورمادية فاتحة في الجهات األ في بعض السفوح
من الصـخور   %90حوالي تكوين الفائدية  حيث يمثليوسيني، المنطقة إلي العصر الم

والتي تكون الجروف والمصاطب والرؤوس البحرية التـي   ، التي تظهر علي الشاطئ
ويمثل الجزء السفلي من تكوين الفائدية  ،تمثل أهم الظواهر الجيومورفولوجية الساحلية

أما الجزء العلوي فيتألف  ،طبقة من الطين أو المارل تميل إلي االخضرار أو االصفرار
  )2(.حبيبات متوسطة إلي كبيرة الحجم نقي ذي من حجر

  : الظروف المناخية) 3
يعد المناخ من العناصر الطبيعية ذات التأثير الكبير علي النشاط البشري وتطوره 
وذلك ألنه العامل الرئيسي الذي يكون الحياة النباتية ويحدد مظاهر االرتبـاط النبـاتي   

                                                             
  .57 -56،ص)1996مصر، منشأة اإلسكندریة للكتاب، (، 2ط جغرافیة لیبیا،عبدالعزیز طریح شرف،  (1)
الھادي مصطفي بولقمة، سعد    ) تح(،1طالساحل اللیبي ، في كتاب، "جیومورفولوجیة الساحل " فتحي احمد الھرام، )(2

  .91ص ) 1997جامعة قاریونس، منشورات مركز البحوث واالستشارات، (خلیل القزیري، 
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النطاقات المناخية الرئيسة علـي سـطح األرض   ولذلك فإن ،لبيئة الطبيعيةوالحيواني ل
  )1(.تكون اإلطارات الرئيسة التي تتمثل بها أوجه النشاط البشري
المناخ الصحراوي الذي  ،تتميز مدينة طبرق بوجه عام بتأثرها بنوعين من المناخ

ومناخ البحر المتوسط الذي يظهر تـأثيره   ،يظهر تأثيره واضحاً في األطراف الجنوبية
ينة طبـرق  ونظراً الن السطح في معظم مد. علي األطراف الشمالية والشمالية الشرقية

لهذا فانه ليس هناك اثـر كبيـر    ،م فوق مستوي سطح البحر200ال يزيد ارتفاعه عن 
كما أن موقع المدينة في ظـل المطربالنسـبة    ،لهذا السطح في تعديل درجات الحرارة

للجبل األخضر كان له األثر الكبير في نقص كميات األمطار علي مدينة طبرق بصورة 
  )2(.خاصة وهضبة البطنان بصورة عامة

ن للمناخ دور كبير في التأثير علي النشاط البشري سيتم التطـرق لـبعض   وبما أ
التأثير علي حركة السكان وتـنقالتهم داخـل   عناصر المناخ ذات األهمية الكبيرة في 

  .المدينة
  : األمطار. 3.1

ومعظم األمطار  ،تسقط األمطار في مدينة طبرق بفعل الرياح اإلعصارية العكسية
وعادة ما تختلف األمطار من سنة إلي أخري سواء في الكمية  ،تسقط في فصل الشتاء

أن المعدل السـنوي  ) 1(الجدول  يتضح من خالل بيانات.أو التوزيع علي أشهر الشتاء
قد بلغ نحو  )2003_  1985(لكمية المطر الساقطة علي مدينة طبرق خالل الفترة من 

حيـث   ،، ولقد تباين مجموع كمية المطر السنوي من سنة إلي أخـري اًملليمتر 176.5
 266حيث بلغ مجموع المطـر السـنوي    ،1988هو عام   كان أكثر األعوام أمطاراً

 72.6اقل كمية مطـر، حيـث بلغـت     1999في الوقت الذي سجل فيه عام ،اًملليمتر
  .ملليمتراً
  

                                                             
صر، دار المعرفة الجامعیة    م( قواعد الجغرافیة العامة الطبیعیة والبشریة،     جودة حسنین جودة، فتحي ابوعیانة،    )  (1

  .347ص ) اإلسكندریة، غیر مؤرخ
  . 42سیور، مصدر سابق، ص )  (2
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  ةمجموع كمیة األمطار بالملیمتر حسب السنوات في محطة األرصاد الجوی) 1(جدول رقم 

  .)2003_  1985(طبرق من 

  مجموع كمیة األمطار بالملیمتر  السنوات  مجموع كمیة األمطار بالملیمتر  السنوات
1985  175  1995  118.1  
1986  253  1996  154.5  
1987  164  1997  257.6  
1988  266  1998  190.1  
1989  156.4  1999  72.6  
1990  169.6  2000  188  
1991  187.8  2001  153.6  
1992  203.7  2002  105.6  
1993  175.2  2003  157.3  
1994  205.7      
  .)2003 – 1985( منشورة ،لمدینة طبرق ، بیانات غیر د الجوي محطة الرص :المصدر

)2003 – 1985(توزیع كمیة األمطار حسب السنوات من  )2(شكل 

  
 - 1985( بیانات غیر منشورة، ، طبرقلمدینة  د الجوياد على بیانات محطة الرصعمل الباحث باالعتم :المصدر
2003(.  
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العام من المعدل  التي كانت فيها كمية األمطار اكبر يظهر الشكل السابق السنوات
 – 1991 – 1988 – 1986(: في منطقة الدراسة التي كانت علـي النحـو التـالي    

ثـل كميـة   بينما السنوات التـي تم .  )2000 – 1998 – 1997 – 1994 – 1992
" سنوات الجفاف" )1993 _1989_ 1987_ 1985( من المعدل العام هي األمطار اقل

.  
مطار لنفس الفتـرة يتضـح أن   أما فيما يتعلـق بالمتوسطـات الشهرية لكمية األ

حيث بلغ المتوسط الشهري , أعلى متوسط شهـري لكمية األمطار كان في شهر يناير
ثم بعــد ذلك يبــدأ هذا المعـدل في االنخفـاض خـالل شـهر   ,اً ملليمتر 48.5

, ى الصـفر في شهــر يوليـو وشهـر أغسطـسمارس وابريـل حتى يصـل إل
ملليمتر في شهر  35.1االرتفاع التدريجي حتى يصل إلى  يثم يعود المعدل من جديد ف

ديسمبر، وبذلك نجد أن المتوسطات الشهرية لتلك الفترة تأخذ شكل هرمي له قمة واحدة 
  .في شهر يناير

يتفق هذا التوزيع للمتوسطات الشهرية مع نظام المطر الشتوي المسيطر علي إقليم 
ت الجوية المطيرة مع تقدم فصل الخريف حيث يزداد نشاط االنخفاضا ،البحر المتوسط

ثم تخبو تدريجياً في الربيـع، وتتوقـف    ،إلى أن تصل إلى ذروتها في منتصف الشتاء
  )1(.تماماً في فصل الصيف

تعد األمطار من عناصر المنُاخ ذات األهمية الكبيرة في التـأثير علـي اإلنسـان    
 ،وحيث إن منطقة الدراسة عبارة عن هضبة تتخللها العديد من األودية الجافـة  ،والبيئة

فإن هذه األودية تكون عرضة إلي الجريان في فصل الشتاء والخريف نتيجة إلي سقوط 
األمطار، وبالتالي تكون عائقاً في التنقل داخل المدينة مما يجعل هناك صـعوبة فـي   

وتزداد المشكلة تعقيداً كلما  ،حطات الوقودوخاصة خدمات م ، الحصول علي الخدمات
  .كانت أماكن السكن بعيدة عن مواضع الخدمات

  
                                                             

الھادي مصطفي بولقمة، سعد     ) تح ( دراسة في الجغرافیة،    :الجماھیریة ، في كتاب،"الُمناخ " محمد عیاد امقیلي،  (1)
  . 173ص) 1995سرت، الدار الجماھیریة للنشر والتوزیع، (، 1خلیل القزیري، ط
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  : درجة الحرارة. 3.2
بقيـة  حـال   ارة حالهايتسم مناخ مدينة طبرق باالعتدال النسبي في درجات الحر

وذلك بسبب وجود بعض السحب التي تعمل علي  ،ايبيالمدن الليبية المطلة علي ساحل ل
وبما أن التوزيـع  .المتوسط التقليل من اإلشعاع الشمسي باإلضافة إلي قربها من البحر

الشهري لدرجات الحرارة في المدن الساحلية يظهر في شكل منحني طبيعي توجد لـه  
الشهري  فهذا التوزيع ينطبق مع التوزيع )1(.ي شهري يوليو و أغسطس قمة واضحة ف

لي درجات حـرارة فـي شـهر    لدرجات الحرارة في منطقة الدراسة حيث سجلت اع
م في  17.5م، ثم تبدأ درجات الحرارة في الهبوط حتى تصل إلى  30أغسطس وهي 

 ،ثم تعود لالرتفاع من جديد حتى تصل إلي القمة فـي شـهر أغسـطس    ،شهر يناير
وانخفاضها في فصل  ،ي فصل الصيفوبالتالي فان االرتفاع النسبي لدرجات الحرارة ف

ر كبير في حركة السكان داخل أحياء المدينة طلباً للخدمات والتي من أثالشتاء يكون له 
  .بينها خدمات الوقود

  

  .)2003 -1985(رة في مدينة طبرق من المتوسط الشهري لدرجات الحرا) 3(شكل 

                                                             
  .190محمد عیاد مقیلي مصدر سابق، ص  (1)
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  .)2003 - 1985( ، بيانات غير منشورة،الجوى طبرقد حث باالعتماد على بيانات محطة الرصعمل البا :المصدر
  

  : الرياح 3.3

تُعد الرياح الوسيلة األساسية التي يستطيع الغالف الجوي بواسطتها أن يقوم بتوزيع 
هي الصورة فهي في الحقيقة  ،درجات الحرارة والرطوبة علي جهات األرض المختلفة

الغربية تسود الرياح  وفي فصل الشتاء ففي منطقة الدراسة)1(.حركة للغالف الجويالم
وهي رياح باردة تعمل علي خفض درجات الحرارة وعادة  و الغربية الشمالية الجنوبية

فنجد أن الريـاح   ،ل الصيف والخريف والربيعوأما في فص.ما تكون محملة باألمطار
وقد تؤدي إلي سقوط  ،وهي رياح جافة ،لرياح الشمالية والشمالية الشرقية السائدة هي ا

باإلضافة إلي ذلك تتعرض منطقة الدراسة إلي  .بعض األمطار في أواخر فصل الربيع
وهي رياح نشطة تهب في أواخر فصل الخريف وأوائـل فصـل    ،هبوب رياح القبلي

 ،باإلضافة إلي درجة حرارتها المرتفعة ، وهي عادة ما تكون محملة باألتربة ،الصيف
كما تنعكس أثارها السيئة علي  ،إعاقة حركة السكان داخل المدينة األمر الذي يؤدي إلي

  .الثروة الزراعية والحيوانية

                                                             
  .98ص) 1993طرابلس،منشورات الجامعة المفتوحة، ( مقدمة في الطقس والمناخ،محمد عیاد امقیلي،) (1
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من أمطار وحرارة ورياح تأثير كبير  ،مما تقدم يتضح أن للمناخ بعناصره المختلفة
، كما أن للرياح دور  علي السكان وتنقالتهم داخل المدينة طلباً للخدمات أياً كان نوعها

قل الكثير من الملوثات الهوائية المتطايرة وخاصة المنبعثـة مـن محطـات    كبير في ن
  .الوقود

  
  : الخصائص البشرية : ثانياً

تعد ليبيا احدي الدول التي شهدت زيادة سكانية كبيـرة خـالل األربعـين سـنة     
وما ترتب  ،الدولة بعد اكتشاف النفط لك نتيجة التطور الكبير الذي شهدتهوذ ،الماضية

والتي أثرت في زيادة معدل المواليد وانخفاض  ،علية من تحسن في األحوال االقتصادية
وتناقص عـدد المهاجرين المغادرين مــن الدولـة وتطـور عـدد      ،معدل الوفيات

للدولة  التطورات اثـر كبير في الكتلة السكانية ولقـد كان لهـذه ،المهاجرين الوافدين
  )1(.نمواً وتوزيعاً

  

  : تطور حجم السكان ونموهم في منطقة الدراسة) 1
ويؤثر نمو السكان  ،يعد نمو سكان أية منطقة دليالً علي نموها اقتصادياً واجتماعياً

علي خصائص السكان ويتأثر بمجموعة من العوامل تتمثل فـي المواليـد والوفيـات    
قاً لنتائج التعداد تعد منطقة الدراسة من ضمن المدن الليبية متوسطة الحجم طب.والهجرة

أن ) 2(ويتضح لنا من خالل االطالع علي بيانات الجدول  ،م 2006العام للسكان عام 
 ،نسـمة  34,257 ،1973إجمالي عدد السكان في منطقة الدراسة قد بلغ في تعداد عام 

أما فـي   .من جملة سكان البلدية% 58.7ي أإناث،  16,552و ،ذكور 17,705منهم 
 33,295مـنهم   ،نسمة 62,830قد بلغ عدد سكان منطقة الدراسة ف ،1984تعداد عام 

أما حجم  .من جملة سكان البلدية % 66.7نسبتهم وقد شكلت  ،إناث 29,535و  ،ذكور

                                                             
، الھادي مصطفي بولقمة، سعد     تحریردراسة في الجغرافیة،    :الجماھیریة ، في كتاب،   "السكان "منصور الكیخیا، )(2

 . 337 – 335ص ، ) سرت  الدار الجماھیریة للنشر والتوزیع( 1995خلیل القزیري، 
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وهي اكبر زيادة سـكانية   ،نسمة 28,573فقد بلغت  ،1984 -1973الزيادة السكانية 
ويرجع ذلك إلي ارتفاع معدل المواليد وانخفاض معـدل الوفيـات أو    ،المنطقة شهدتها

  .بسبب تحسن األحوال االقتصادية واالجتماعية والصحية
مـنهم   ،نسـمة  82,364فقد وصل عدد سكان المدينة إلـي   1995أما في تعداد 

ـ وقد  ،إناث 39,980ذكور، و 42,384 ة حـوالي  بلغت نسبتهم إلي جملة سكان البلدي
وقـد  .نسمة 19,534نحو  1995 - 1984بلغت نسبة الزيادة بين تعداد  ، وقد54.5%

، حيث بلغ عـدد  2006نسمة في تعداد عام  105,434تطور عدد السكان ليصل إلي 
وقد شكل عدد سكان المدينة في  ،نسمة 51,623وعدد اإلناث  ،نسمة 53,811الذكور 

  .من جملة سكان الشعبية% 66.1هذا التعداد نحو 
  
  
  
  
  

  
  .)2006 -1973(البطنان من دينة طبرق ونسبتهم إلي سكان بلديةتطور عدد سكان م) 2(ل جدو

  البیان
  
  التعداد

عدد سكان 
  ةالبلدی

  نسبة سكان منطقة  عدد سكان منطقة الدراسة
الدراسة إلي سكان 

  المجموع  إناث  ذكور  ةالبلدی
1973  58384  17705  16552  34257  58.7%  
1984  94006  33295  29535  62830  66.7%  
1995  151133  42384  39980  82364  54.5%  
2006  159536  53811  51623  105434  66.1%  
 -1984 -1973(لسكان لادا إلي بیانات التعدادات العامة أعداد الباحث استن : المصدر

1995- 2006.(  

بذلك نستطيع القول بأن عدد سكان المدينة قد زاد خالل الفترة الزمنية الفاصلة بين 
وممـا   ،نسـمة  71,177لتي تبلغ حوالي ثالث عقود بنحو ، وا2006 -1973 يتعداد
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خر في الضـغط علـي قطـاع    آالشك فيه أن هذه الزيادة السكانية قد أثرت بشكل أو ب
  .الخدمات في منطقة الدراسة والتي من بينها خدمات محطات الوقود

  : معدل النمو السكاني) 2
جة مباشـرة لتلـك التغيـرات    إن االتجاه العام لتطور نمو السكان ما هو إال نتي  

ونجد أن ليبيا حالها حال اغلب الدول النامية التي تميزت بالنمو  ،لكتلة السكانيةالحيوية ل
السكاني السريع الذي كان نتيجة الرتفاع معدل المواليد وانخفـاض معـدل الوفيـات    

يتضح لنا أن ) 3(ومن خالل االطالع علي بيانات الجدول )1(.ةواستقبالها الهجرة الوافد
قـد بلـغ   ) 1964 -1954( يمعدل النمو السكاني في منطقة الدراسة ما بين تعـداد 

وهذا المعدل مرتفع إذا ما قارناه بالمعدل العام لنمو السكان في الدولة الذي بلغ  ،6.9%
فقد انخفض  ،1973و 1964دادي الفترة الفاصلة بين تع أما خالل.لنفس الفترة% 3.7

في الوقت الذي ارتفـع   ،%5.8ان في منطقة الدراسة حيث بلغ المعدل العام لنمو السك
 .%4.2مو السكان في الدولة حيث بلغ فيه المعدل العام لن

وقد استمر معدل نمو السكان في منطقة الدراسة في االنخفاض حيـث بلـغ بـين    
معدل النمو السكاني للدولة في هذه الفترة فقد أما  ،%4.1نحو  1984و  1973تعدادي 

 1984أما في الفترة الفاصلة بـين تعـدادي    .%4.2احتفظ بمستواه المرتفع حيث بلغ 
متقـارب   بصورة عامـة  و السكاني لمنطقة الدراسة وليبيافقد كان معدل النم ،1995و

وهو معدل مـنخفض مقارنـة    ،%2.8 وفي ليبيا ،%2.2حيث بلغ في منطقة الدراسة 
وقد ارتفع معدل النمو السكاني في منطقة الدراسة بشكل نسبي حيث  ،بالسنوات السابقة

، في الوقت الذي سجل فيه معدل النمو في %2.6 ،2006و  1995وصل بين تعدادي 
  .%1.8انخفاضاً ملحوظاً حيث بلغ الدولة 
  .)2006 – 1954(بين تعدادي النمو في منطقة الدراسة والدولة مامعدل ) 3(جدول 

  البیان
  التعداد

  عدد سكان
  منطقة الدراسة

  الزیادة
  الكلیة

  الزیادة
  السنویة

معدل النمو      
  في منطقة
  الدراسة

  معدل النمو
  في الدولة

                                                             
    387مصدر سابق، ص ,منصور الكیخیا   1
 A2-    .100x N /A1/A1= معدل النمو  •

  .الفترة الزمنیة بین التعدادات  Nو  عدد السكان في التعداد األخیرA2=عدد السكان في سنة األساس، وA1=حیث إن 
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  ـ  ـ  ـ  ـ  4995  1954
1964  16374  11379  1137.9  6.9  3.7  
1973  34257  17883  1987  5.8  4.2  
1984  62830  28573  2597.5  4.1  4.2  
1995  82364  19534  1775.8  2.2  2.8  
2006  105434  23070  2307  2.6  1.8  

 - 1964 -1954(عمل الباحث باالعتماد علي بیانات التعدادات العامة للسكان       :المصدر
1973 - 1984 - 1995- 2006(.  

 وإذا ما نظرنا إلي ارتفاع معدل النمو في منطقة الدراسة في التعدادات األولي نجد
وزيادة عدد  ،ارتفاع معدل المواليد وانخفاض معدل الوفيات ،أنه راجع لعدة أسباب منها

  .المهاجرين إلي المدينة سواء من داخل اإلقليم أو من خارجه
أما سبب انخفاض معدل النمو وتراجعه في التعدادات األخيرة فيعزي لعدة أسـباب  

والذي كان نتيجة الرتفاع متوسط العمر عند  ،منها االنخفاض النسبي في معدل المواليد
أما بالنسـبة لإلنـاث    ،سنة بالنسبة للذكور 34حيث انه وصل إلي ما يقارب  ،الزواج

وذلك عما كان علية في  ،2006كما هو موضح في تعداد  سنة 28فوصل إلي حوالي 
قـرى  سنة، وكما أن للهجرة العكسية من المدن إلـي ال  24وهو  العشر سنوات السابقة

وذلك بسبب توفر العديد من الخدمات في القرى بعد مـا   ،دور في تناقص معدل النمو
  .كانت تفتقد إليها فيما مضي

  : توزيع السكان داخل المدينة) 3
يتضح لنا أن توزيع السكان داخل ) 5( والشكل) 4(االطالع علي الشكل من خالل 

حيث يتركز في محالت دون األخرى علي الرغم من اختالف نسبة  ،المدينة غير متساو
بلـغ عـدد    1973ففي تعداد عام .التركز بين المحالت وعدم ثباتها علي مر السنوات

أمـا   ،من جملة سكان المدينة %35.6نسمة بنسبة  12,194لمدينة حوالي سكان محلة ا
مـن جملـة    %41.6نسـمة بنسـبة     14,259حه فقد بلغ عدد سكان محلة شاهر رو

  .%22.8نسمة بنسبة  7,804غ عدد سكانها أما محلة سوق العجاج فقد بل ،السكان
نسـمة بنسـبة    21,211محلـة المدينـة   فقد بلغ عدد سكان  1984أما في تعداد 

ـ   ،من جملة سكان المدينة% 33.8 اهر في الوقت الذي وصل فيه عدد سكان محلـة ش
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عدد سكانها  محلة سوق العجاج فقد بلغأما  ،%40.6نسمة بنسبة  25,532روحه إلي 
  %.25.6نسمة بنسبة  16,087

نسـمة بنسـبة    24,490فقد بلغ عدد سكان محلة المدينـة   1995وفي تعداد عام 
 34,053في حين بلغ عدد سكان محلة شاهر روحه  ،من جملة سكان المدينة 29.7%

 23,821لعجاج في الوقت الذي بلغ فيه عدد سكان محلة سوق ا ،%41.3نسمة بنسبة 
  .%29نسمة بنسبة 

ـ  ،2006أما في تعداد عام   28,028لـي  ل إفقد زاد عدد سكان محلة المدينة ليص
وكذلك ارتفع عدد سكان محلة شاهر روحه وسوق العجاج ليصل  ،%26.6نسمة بنسبة 

  .%28و  %45.4نسمة بنسبة  29,541و  47,865عددهم علي التوالي 
.)2006 – 1973(تطور عدد السكان ونسبهم داخل محالت مدينة طبرق من ) 4(شكل 

  
 – 1984 – 1973(عداد الباحث استناد إلى بیانات التعدادات العامة للسكان        إ: المصدر

  .)م2006 – 1995
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من خالل ما تقدم يتضح لنا أن محلة شاهر روحه ضمت اكبر عدد مـن سـكان   
كما يتضح أن تطور  ،ثم محلة سوق العجاج ،ثم بعد ذلك محلة المدينة ،منطقة الدراسة

 ،األحيـاء األخـرى   تهعدد السكان في محلة المدينة لم يكن بنفس التطور الذي شـهد 
ن إحيـث   ،والسبب في ذلك راجع إلي موقع محلة المدينة الذي لم يساعدها علي النمو

سـوق  (ك وجود المحالت األخرى وكذل ،البحر يحيط بها من الشمال والشرق والجنوب
 ،باإلضافة إلي أنها تعد مركزاً تجارياً ،متاخمة من ناحية الغرب )شاهر روحه ،العجاج

ويأتي ذلك علي حساب المباني السكنية علـي   ،حيث ترتفع بها نسبة المحالت التجارية
حيـث نمـت    ،العكس من المحالت األخرى التي تنخفض بها نسبة المحالت التجارية

الـذي أدي إلـي    ، والسبب يرجع إلي موقعها الذي سمح لها بالنمو والتوسع العمراني
األمر الذي أدي إلي وجود ضغط علي الخدمات المقدمة بها والتـي   ،زيادة عدد سكانها

  .من بينها خدمات محطات الوقود
  .م2006توزيع السكان داخل محالت مدينة طبرق لعام ) 5(شكل 
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  : من عمل الباحث استنادًا :المصدر
  نسمة   1000           

 .2006التعداد العام للسكان  .1
 .2006فرع طبرق  صلحة التخطیط العمرانيم .2

  

  : السكاني التركيب) 4
يقصد بالتركيب السكاني مجموعة الخصائص المختلفة التي تتسم بها أية مجموعة       

سكانية ، وأكثر هذه الخصائص شيوعاً في التحليل هي التركيب العمري والنـوعي ،  
ولتقدير عدد سكان أية مجموعة البد من دراسة تكوينها العمري والنوعي ، وهي مـن  

ف عليها االختالف في المواليد والوفيات والهجرة أهم عناصر تكوين السكان التي يتوق
فهي تساعد علي فهم االتجاهات العامة للسكان وتحديد اإلمكانيات البشرية ، وعلي  )1(.

  .ضوئها يمكن رسم سياسة سكانية واقتصادية 
  : التركيب العمري والنوعي للسكان 4.1

شمل تركيب السكان أنواعاً كثيرة في مقدمتها التركيب العمري والنوعي وموقف ي
السكان من العمل وتوزيعهم وفق الحرف المختلفة وتوزيعهم بين الريـف والحضـر ،   

وثيقة الصلة بنمو السكان وبأحوالهم االقتصادية واالجتماعية وهذه العناصر مهمة ألنها 
  . )2(والخدمية 

والنوعي للسكان يكاد يكون من أهـم العوامـل المـؤثرة فـي     فالتركيب العمري 
حيث يؤثر توزيع السكان حسب فئات األعمار والنوع علي معـدل   ،التغيرات السكانية

وكذلك علي الزيادة غير الطبيعية  ،المواليد والوفيات ومقدار الزيادة الطبيعية من ناحية
ـ ) الهجرة( وتعـد دراسـة هـذا     ،ة أخـري وذلك الرتباطها بالقوة اإلنتاجية من ناحي

المصدر األساسي للمخططين في كافة المجاالت التعليميـة   )العمري والنوعي(التركيب
ويرجع اهتمام دارسي السكان بظاهرة التركيب . )3(اديةوالصحية واالجتماعية واالقتص

ين تفيد في أوصاف السكان أهمها أن المعطيات المتعلقة بالتكو ،السكاني إلي عدة أسباب
                                                             

.                                                                                      ) 1992بنغازي ، منشورات جامعة قاریونس ، ( جغرافیة لیبیا البشریة ،محمد المبروك المھدوي ،   )(1
  . 120، ص  1979ة والنشر ، ، بیروت ، دار النھضة العربیة للطباعفي جغرافیة السكانعبدالفتاح محمد وھیبة ،  (2)
  .                           319ص ) 2001اإلسكندریة، دار المعرفة الجامعیة، ( أسس جغرافیة السكان،فایز محمد العیسوي،  )(3
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المقارنة فيما بينهم، وأيضا تتيح الفرصة للتعرف علي الموارد البشرية  جراءتسمح بإو
  .)1(وفي فهم البناء االجتماعي وتغيرهفي المجتمع 

  
  : التركيب العمري .4.2

ويعد التركيب العمري  )2(.يقصد بالتركيب العمري عدد السكان في كل فئة عمرية
العوامل الديموغرافية فـي داللتهـا    المختلفة أهمعهم حسب فئات السن للسكان أو توزي

كما انه يشير إلي اتجـاه نمـوهم ويلقـي     ،علي قوة السكان اإلنتاجية ومقدار حيويتهم
 األساسـية  ثل العمر احد المتغيـرات إذ يم ،الضوء علي نسب المواليد والوفيات بينهم

  )3(.السكان كيةدوراً جوهرياً في تحليل دينامي المحددة لعملية اإلنجاب، ويلعب
التي يمكن  ،كما أن التركيب العمري يترجم الكثير من الخصائص المهمة للمجتمع

من خاللها التعرف علي الحالة الصحية، باإلضافة إلي التعرف علي حجم قوة العمـل  
وتقـدير االحتياجـات    ،في المجتمع، وعبء اإلعالة التي يتحملها السـكان المنتجـون  

ات علي اختالف أنواعها، ورسم خطط التنميـة االقتصـادية   الخاصة من السلع والخدم
واالجتماعية التي تهدف إلي االستفادة الكاملة من الموارد المتاحة في ضوء اإلمكانيات 

وتحليل العوامل التي تؤدي إلي التغيرات السكانية سواء في الحجم أو توزيعهم  ،البشرية
وهـي  عادة في التركيب العمري ة ندرس فئات العمر األساسي)4(.علي كافة الخصائص
  :ثالث فئات كما يلي

  .سنة 15وهي تشمل جميع األعمار األقل من  ،فئة صغار السن)  أ 
  .سنة 64 -15وهي تشمل األعمار من  ،فئة متوسطي السن)  ب
  .سنة فأكثر 65وهي تشمل األعمار من  ،فئة كبار السن)  ج

                                                             
  ،) 1984ة العربیة للطباعة والنشر،  بیروت، دار النھض ( علم اجتماع السكان، علي عبد الرازق جلبي،    )(1

  .164 – 163ص ص  
  . 17ص ) 1989اإلسكندریة، دار المعرفة الجامعیة (دراسات في الجغرافیة البشریة،فتحي محمد أبوعیانة،  )(2

  .                                                                                                                166جلبي، مصدر سابق، ص  (3)
نشورات جامعة   الكویت، م ( 2، طاإلحصاء السكاني والدیموجرافي، طرق التحلیل الدیموجرافي، مصطفي الشلقاني (4)

 .449ص ) 1994الكویت
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بدراسة كـل   الفئات العمرية سنقوموحتى نتمكن من التعرف علي كل فئة من هذه 
  :فئة علي حدة كما يلي

  : )سنة 14 – 0(فئة صغار السن ) أ
وهي الفئة التي تمثل قاعدة الهرم السكاني وتتصف بأنها فئة غير منتجة وتشـكل  
عبئاً علي من هم في سن العمل من السكان، كما أنها أكثر الفئات العمرية تأثراً بعاملي 

ر السـن فـي األعمـار    وذلك الن الوفيات ترتفع نسبتها بين صغا ،المواليد والوفيات
  .)1(المبكرة
  
  

ة صـغار السـن بـين    تؤكد كل التعدادات السكانية التي أجريت علي ارتفاع نسب
 ،، وإن هذه النسبة في زيادة مضطردة وارتفاع متواصل سنة بعد أخريالسكان في ليبيا

مـن جملـة   % 44سنة من  15فقد ارتفعت نسبة صغار السن الذين تقل أعمارهم عن 
حيث تمثل أكثـر نسـبة    ،1973في عام % 51.4إلي  1964في عام  السكان في ليبيا

حيـث   ،ثم بعد ذلك أخذت هذه النسبة في االعتـدال  ،وصل إليها صغار السن في ليبيا
فقد تراجعت هذه  ،1995عداد عام أما في ت ،1984في تعداد عام % 50.8وصلت إلي 

في تعـداد  % 32.4 ىلتصل إل ىثم انخفضت مرة أخر ،%39.05النسبة حيث بلغت 
2006.  

يتضح لنا أن نسـبة  ) 4(أما في منطقة الدراسة ومن خالل تحليل بيانات الجدول 
من إجمـالي  % 50.6حيث بلغت  ،1973صغار السن سجلت اكبر ارتفاع لها في عام 

حيث وصلت  1984في عام  ثم انخفضت هذه النسبة قليالً ،قة الدراسةالسكان في منط
سن انخفاضاً مفاجئاً حيـث  سجلت نسبة صغار ال 1995، وفي تعداد عام %49.6إلي 

 14 – 0(هذه الفئة العمريـة   ىكبر علأوحتى يمكن أن نتعرف بشكل .%40.9بلغت 
وألن هذه الفئة تساعد في التعرف علـي اإلمكانيـات الصـحية     ،نظراً ألهميتها )سنة

                                                             
  .207ص ) 1985بیروت، دار النھضة العربیة، (، دراسات في علم السكانفتحي محمد أبوعیانة،  (1)
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سوف نحلل هذه الفئة العمرية إلـي ثـالث    ،واالجتماعية الواجب توفرها في المجتمع
  : فئات عمرية فرعية هي

  .)سنوات 4 – 0(الفئة العمرية   .

  .)سنوات 9 – 5(الفئة العمرية   .

  .   )سنة 14 – 10(الفئة العمرية   .
ـ    )سنة 14 – 0(نسبة صغار السن  قد بلغت ام في منطقة الدراسة فـي تعـداد ع

 4 – 0(أما نسبة الفئة العمرية األولي مـن   ،من جملة السكان% 50.6حوالي  1973
من جملة فئـة  % 43.8نحو و ،من إجمالي السكان% 22.2فقد بلغت نسبتها ) سنوات

  .صغار السن
من جملة % 17.4وصلت نسبتها إلي ) سنوات 9 -5(أما الفئة العمرية الثانية من 

، بينما الفئة العمرية الثالثة %34.4السكان في حين بلغت نسبتها من جملة صغار السن 
  .من جملة صغار السن% 21.8وبحدود  ،من جملة السكان% 11بلغت نسبتها 

، )سـنة 14 -0(ر السن من علي نسبة صغا بسيط تغير ، حدث1984وفي تعداد 
 4-0(ئة العمريـة األولـي   لة السكان، بينما كانت نسبة الفمن جم% 49.6حيث بلغت

في الوقـت   ،من جملة فئة صغار السن% 37.2من جملة السكان، و% 17.4) سنوات
من جملة % 17.5قد بلغت ) سنوات 9-5(الذي كانت فيه نسبة الفئة العمرية الثانية من 

 -10(مرية الثالثة من من جملة فئة صغار السن، أما الفئة الع% 35.3وبنسبة  ،السكان
مـن جملـة فئـة    % 27.5، وبنسبة %14.7شكلت نسبتها من جملة السكان ) سنة 14

  .صغار السن
  .)1995 - 1973(نسبة صغار السن في مدينة طبرق ما بين تعدادي )4(جدول 

  فئة صغار  التعدادات
  السن

ة إلي النسب
  جملةالسكان

صغار  إلي فئةالنسبة 
  السن

النسبة              
  العامة

  
1973  

    %43.8  %22.2  سنوات 4 – 0
  %34.4  %17.4  سنوات 9 – 5  50.6%

  %21.8  %11  سنة 14 - 10

  
1984  

    %37.2  %17.4  سنوات 4 – 0
  %35.3  %17.5  سنوات 9 -  5  49.6%

  %27.5  %14.7  سنة 14 – 10
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1995  

    %33.7  %13.8  سنوات 4 – 0
  %33.3  %13.6  سنوات 9 – 5  40.9%

  %33  %13.5  سنة 14 – 10
 – 1984 -1973(للسكان،تعدادات العامة عمل الباحث استنادًا إلي بیانات ال  :المصدر

1995(.  

انخفاضاً  )سنة 14 - 0(سجلت نسبة فئة صغار السن من   1995وفي تعداد عام 
أما بالنسـبة للفئـات العمريـة     ،من جملة السكان% 40.9حيث وصلت إلي  ،مفاجئاً

مـن   %13.8نحـو  ) سنوات 4 -0(فقد بلغت نسبة الفئة العمرية األولي من  ،الفرعية
 -5(أما الفئة العمرية الثانية من  ،من جملة فئة صغار السن% 33.7و  ،جملة السكان

مـن جملـة   % 33.3وبنسبة  ،من جملة السكان% 13.6فقد بلغت نسبتها ) سنوات 9
مـن  % 13.5بلغت نسبتها ) سنة 14 -10(أما الفئة العمرية الثالثة من  ،صغار السن

  .%33بينما كانت نسبتها من جملة فئة صغار السن  ،جملة  السكان
  
  
  : )سنة 64 -15(فئة متوسطي السن ) ب

وهي تمثل الفئة المنتجة في أي مجتمع وعلي أكتافها تتم نهضة الدولـة وتحقيـق   
 تتأثر هذه الفئـة بدرجـة  و .الفئة العائلة لكبار وصغار السنبرامج التنمية، وهي بذلك 

وخاصة أن الهجرة لها أثر كبير علي تركيب السكان في فئـة أعمـار    ،الهجرةكبيرة ب
حيث ترتفع نسبة هذه الفئة في المجتمعات التي تستقبل أعـداد كبيـرة مـن     ،الشباب

  )1(.المهاجرين
  :ويمكن تقسيم هذه الفئة إلي مجموعتين

  .)سنة 44 -15(البالغون الصغار .  
  )2(.)سنة 64 – 45(البالغون الكبار . 

                                                             
) 1997القاھرة، دار الثقافة والنشر والتوزیع،    (، 8ط الجغرافیة،  تھ أسس علم السكان وتطبیقاأحمد علي أسماعیل، )  (1

       .                                                                                                                            146 -  145ص 
  .324 . 323ص ) 2007المعرفة الجامعیة، مصر، دار (،جغرافیة السكان أسس و تطبیقاتفتحي محمد ابوعیانة، )  (2
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في الوقت الذي سجلت فيه نسبة صغار السن ارتفاعاً نسبياً سجلت فئة متوسـطي  
، حيث بلغت )1984 -1964( كسياً علي مستوي الدولة ما بين تعداديالسن تطوراً ع

ثم تراجعـت   ،من مجموع السكان 1964في عام % 50.8) سنة 64 -15(نسبة الفئة 
،وفـي  )1(من مجموع السكان %46.4نحو  ،1984قليالً لتبلغ بعد عشرين سنة في عام 

مـن جملـة   % 58.6سجلت نسبة متوسطي السن ارتفاعاً كبيراً وصل إلي  1995عام 
  .السكان

الدراسة فقد سجلت نسبة متوسطي السن ارتفاعاً ملحوظاً من تعـداد  أما في منطقة 
من % 48.2وبحدود  ،1973من جملة السكان في عام % 46.8حيث بلغت  ،إلي آخر

مـن جملـة   % 56.6 ىلتصل إل ىثم ارتفعت مرة أخر ،1984جملة السكان في عام 
  .1995السكان في تعداد عام 

فقد ) البالغون الكبار –البالغون الصغار (قسمين  لق بتقسيم هذه الفئة إليأما فيما يتع
من جملـة السـكان عـام    % 38بلغت نسبة البالغين الصغار في منطقة الدراسة نحو 

ثم ارتفعـت مـرة    ،%40.3زادت هذه النسبة لتصل إلي  ،1984وفي تعداد  ،1973
أما فئة البالغين الكبـار فقـد    ،من جملة السكان% 48حيث بلغت  ،1995أخري عام 

إلي  1984ثم انخفضت في تعداد  ،1973من جملة السكان في تعداد عام % 8.7بلغت 
من % 8.6لغت سجلت ارتفاعاً نسبياً حيث ب 1995وفي عام  ،من جملة السكان% 7.9

  .جملة السكان
  .)1995 - 1973( فئة متوسطي السن في مدينة طبرق ما بين تعدادينسبة ) 5(جدول 

  التعدادات
  

  فئة متوسطي
  السن

النسبة إلي جملة 
  السكان

  النسبة إلي فئة
  النسبة العامة  متوسطي السن

  
1973  
  

15 – 44  38%  81.3%    
46.8%  
  45 – 64  8.7%  18.7%  

  
1984  
  

15  - 44  40.3%  83.6%    
48.2%  45 – 64  7.9%  16.4%  

  15- 44  48%  84.9%    

                                                             
 . 367الكیخیاء، مصدر سابق، ص منصور محمد   )1(
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1995  45 – 64  8.6%  15.1%  56.5%  

 -1984 -1973(عمل الباحث استنادًا إلي بیانات التعدادات العامة للسكان       :المصدر
1995(.  

 ،وبصفة عامة فقد سجلت نسبة متوسطي السن ارتفاعاً ملحوظاً من تعداد إلي أخر
فـي تعـداد   % 50.6إلي انخفاض نسبة صغار السن مـن  ويمكن تفسير هذا االرتفاع 

لتصل  1995في تعداد  ىثم انخفاضها مرة أخر ،1984في تعداد % 49.6إلي  1973
  .%41إلي 

وبما أن هذه الفئة العمرية تمثل نسبة كبيرة من السكان في منطقة الدراسة وصلت 
انية فإنها تمثل اكبر الفئات السـك  ،1995من جملة السكان في تعداد عام % 56.5إلي 

  .وبما في ذلك خدمات محطات الوقود طلباً للخدمات
  
  
  
  
  

  : )فما فوق 65(فئة كبار السن ) ج
كمـا أنهـا    ،وتعد هذه الفئة غير منتجة ،وهي الفئة التي تمثل رأس الهرم السكاني

وتشكل هذه الفئة عبئاً علي من هم في سـن   ،أكثر الفئات العمرية عرضة إلي الوفيات
الفئـة   وإذا ما قارنا هـذه )1(.وتضم عدداً كبيراً من اإلناث واألرامل ،العمل من السكان

بفئة صغار السن أو متوسطي السن نجدها منخفضة جداً سواء علي مسـتوي الدولـة   
بلغت نسبة هذه الفئة العمرية علي  1973ففي تعداد عام .منطقة الدراسة علي مستويأو

أما في تعـداد   ،1984في تعداد  ،%2.8وبنسبة  ،من جملة السكان %4مستوي الدولة 
  .%3.6ئة لتصل إلي فقد ارتفعت نسبة هذه الف 1995

                                                             
 مجلة كلیة اآلداب والتربیة،   ، " 1975ـ  1954التركیب العمري والنوعي للسكان اللیبیین،      " فتحي عبداهللا فیاض،  )(1

  .392ـ  391، ص ص 1982ا، بنغازي، ، لیبی21 العدد
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من جملـة   %2.5مستوي منطقة الدراسة فقد بلغت نسبة كبار السن نحو  ىأما عل
فقد انخفضت نسبة كبار السن بشـكل نسـبي    1984أما في تعداد  ،1973السكان عام 
أما .من جملة السكان% 2.5لتصل إلي  1995، ثم ارتفعت في تعداد %2.2حيث بلغت 

النسبة من كبار السن علي مستوي محالت منطقة الدراسة فقـد  فيما يتعلق بتوزيع هذه 
 ،1984من جملة السكان في تعداد % 0.6كانت متقاربة، حيث بلغت في محلة المدينة 

من جملة السكان في محلة شاهر روحة، أما محلة سـوق  % 0.8في حين وصلت إلي 
  %.0.7لنسبة فيها العجاج فقد بلغت ا

لعمرية الثالث الرئيسة يتضح أن مجتمـع الدراسـة   من خالل دراسة هذه الفئات ا
خر إال انه مجتمع آعلي الرغم من اتجاه فئة صغار السن إلي االنخفاض من تعداد إلي 

فتي بسبب ارتفاع نسبة صغار السن في جميع التعـدادات مقارنـة بفئـة متوسـطي     
عالة الـذي  اإلوهذه النتيجة تفسر لنا بعض الحقائق منها ارتفاع معدل  ،السنوكبار السن

باإلضافة إلي التعرف علي ما تحتاجه هـذه الفئـة    ،سوف نتطرق له في الفصل األول
العمرية من خدمات مختلفة ومنها خدمات محطات الوقود باعتبارهـا تشـكل أغلبيـة    

  .السكان في منطقة الدراسة
  
  

  : التركيب النوعي. 4.3
فكـل كتلـة    ،ذكور وإناث ،المقصود بالتركيب النوعي توزيع السكان إلي نوعين

سكانية تنقسم طبيعياً إلي ذكور وإناث، إال أن اختالف عدد الذكور عن اإلنـاث فـي   
مجموع السكان أو في كل فئة من فئات األعمار من األمور التي يهتم بها الباحثون في 

كان جغرافية السكان اهتماماً كبيراً، ألن هذا االختالف يؤثر تأثيراً بالغاً في أوضاع الس
فلكل واحد من النوعين احتياجاته ووظائفه االقتصادية واالجتماعيـة   ،واتجاه تطورهم
وهـي عـدد    ،ويدرس التركيب النوعي للسكان عن طريق نسبة النوع ،والديموغرافية

  :الذكور مقابل كل مئة من اإلناث وتحسب عن طريق المعادلة التالية



عدد الذكور  X 100= النسبة النوعية 
ددع األناث  .)1(  

فكلما فاقت النسبة النوعية مائة دل ذلك علي ارتفاعها وزيادة عدد الذكور في هذه 
الكتلة والعكس، أما أذا اتفقت نسبة الذكور مـع اإلنـاث اتسـم المجتمـع بـالتوازن      

  )2(.الطبيعي
حيث  ،لقد سجلت جميع التعدادات في ليبيا تفوق عدد الذكور علي اإلناث في الدولة

، وقد انخفضت هذه النسبة في تعداد 1973في تعداد ذكر لكل مائة أنثي  106.4بلغت 
بشكل ملحوظ  1995وقد انخفضت مرة أخري في تعداد  ،104.4، حيث بلغت 1984

 2006، أما في تعـداد عـام   100.8حيث بلغت  ،لتصل إلي مرحلة التوازن الطبيعي
  . 107.7إلي  لتصلارتفعت هذه النسبة 

في عام  107.1فقد بلغت نسبة النوع لليبيين وغير الليبيين  أما في منطقة الدراسة
، بينما نجدها في تعداد 1984في تعداد  112.7، وقد ارتفعت النسبة لتصل إلي 1973
إلـي   2006وتأخذ هذه النسبة في االنخفاض لتصل في عـام   ،106تصل إلي  1995

  .)7الشكل(ذكر لكل مائة أنثى  104.2
  
  

  ).1995 -1973(النوع للسكان في مدينة طبرق من توزيع نسبة ) 6(شكل 
  

  
 

 

 
                                                             

  .135ص ) 2003بنغازي، منشورات جامعة قاریونس، (، ط جغرافیة السكانمنصور محمد الكیخیا،  (1)
  .  396فیاض، مصدر سابق، ص  (2)

  

 لیبیین      غیر لیبیین      
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.)1995 – 1984 – 1973(بیانات التعدادات العامة للسكان  :لىعمل الباحث استنادًا إ :المصدر  

في تعـداد   105و ،1973في تعداد  105.3ليبيين بلغت بينما نجد أن نسبة النوع ل
ذكر لكـل مائـة    105.5لتصل إلي  1995ثم ارتفعت بشكل نسبي في تعداد  ،1984

ثم  ،1973في تعداد  123.7في الوقت الذي سجلت فيه نسبة النوع لغير الليبيين ,  أنثي
أما في تعـداد   ،198.2حيث بلغت  ،1984ارتفعت هذه النسبة بشكل ملحوظ في تعداد 

  .ائة أنثىذكر لكل م 111ة لتصل إلي انخفضت النسب 1995
ر كبير في ارتفاع وانخفاض نسبة النوع أثنسبة النوع للسكان غير الليبيين لقد كانل

ويمكن مالحظة ذلك بوضوح عند مقارنة نسـبة النـوع اإلجماليـة     ،اإلجمالية للسكان
حيث كانت أكثر وضوحاً  ،للسكان بنسبة النوع للسكان غير الليبيين في منطقة الدراسة

وهي تمثل اعلي نسبة نـوع   112.7بلغت نسبة النوع اإلجمالية عندما  1984في عام 
 198.2كانت نسبة النوع لغير الليبيين أيضاً مرتفعة حيث بلغـت  و،للسكان في المنطقة
بوجه عام نجد أن نسبة النوع للسكان غير الليبيين فـي منطقـة     .ذكر لكل مائة أنثي

ك إلي تطور خطط التنميـة  ويرجع ذل ،1984الدراسة كانت مرتفعة خصوصاً في عام 
مما كان له اثر كبير  ،االجتماعية واالقتصادية اثر اكتشاف النفط واالستفادة من عائداته

كما أن موقع المدينة الحدودي كان له اثر كبير في زيادة نسـبة   ،في خلق فرص عمل
ع ذلك راجع لعدم سرد نسبة النـو  2006أما عدم ذكر العام  النوع للسكان غير الليبيين

  .لنفس العام لغير الليبيين في التعداد العام للسكان
  .)2006 - 1973( ع للسكان في ليبيا ومدينة طبرق مابينتوزيع نسبة النو) 7(شكل 
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  .)2006 -  1995 – 1984 – 1973(بیانات التعدادات العامة للسكان عتماد علىعمل الباحث باال :المصدر

  : التركيب االقتصادي) 5
وذلـك ألنـه    ،التركيب االقتصادي للسكان علي قدر كبير من األهميةتعد دراسة 

كما يعد أساساً  ،يعكس قدرة اإلنسان علي استثمار خصائص البيئة وإمكاناتها من ناحية
فـي مجـال    ضرورياً لوضع خطط المستقبل في مشروعات التنميـة االقتصـادية أو  

  )1(.الخدمات من ناحية أخرى
التركيب االقتصادي إلي عدة تقسيمات من بينهـا أن   يمكن تقسيم السكان من حيث

 تضم كل األفراد الذين يمكن أن تستغل قـوتهم سـواء   التي ب عدد القوة البشرية،احس
وبهذا فإنها تضم كل السكان فيما عـدا األطفـال    ،اإلنتاجالبدنية أو العقلية في العمل و

  )2(.والشيوخ أو العجزة عجزاً تاماً

                                                             
البحرین، دار المسیرة للطباعة والنشر     ( سكان دولة البحرین، دراسة دیموغرافیة و جغرافیة،       وسیم عبد الحمید، ) (1

  . 236ص ) 1987
  . 168إسماعیل، مصدر سابق، ص أحمد علي  ) (2
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  : اقتصادياً الناشطين ت السكانمعدال. 5.1
وهو عبارة عـن   ،يرتبط التركيب العمري للقوة العاملة بمعدل النشاط االقتصادي

فقد .النسبة المئوية لألشخاص العاملين اقتصادياً إلي جملة السكان في فئة عمرية معينة
بالنسبة للذكور أقصـي   1984بلغ معدل النشاط االقتصادي في منطقة الدراسة في عام 

، حيث إن نسبة المشاركة )سنة 55 -25(وذلك في الفئة العمرية من  ،االرتفاعدرجات 
ويمكن مالحظة ذلك بوضوح من خالل الجـدول   ،%98في النشاط االقتصادي بلغت 

، في الوقت الذي كانت فيه نسبة المشاركين في النشاط االقتصادي منخفضـة فـي   )6(
، أما فـي تعـداد   )سنة فما فوق 65(، والفئة العمرية )سنة 24 -15(الفئة العمرية من

 55 -25(فقد انخفض معدل النشاط االقتصادي في الفئة العمرية الواقعة بـين   1995
حيث بلغت نسبة المشـاركة فـي النشـاط     1984، وذلك عما كان علية في عام )سنة

ويرجع السبب في ذلك إلي سياسة الدولة في االستغناء عن العناصر  ،%93االقتصادي 
ارتفـاع  وكـذلك   ،ة في بعض المجاالت وإحالل العناصر الوطنية بـديالً لهـا  األجنبي

  .المستوي التعليمي للسكان
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  في مدينة طبرق اقتصادياً  ت النشاط العمري والنوعي للناشطينمعدال) 6(جدول 
)1984- 1995(.  

  التعداد
  الفئة العمریة

1984  1995  
  جملة  إناث  ذكور  جملة  إناث  ذكور

15 – 19  21.07  8.21  14.56  16.93  1.65  9.36  
20 – 24  67.15  31.59  53.55  55.41  19.06  37.32  
25 – 29  98.09  25.16  63.51  84.74  33.75  59.65  
30 – 34  98.44  13.54  57.35  95.89  35.40  67.70  
35 – 39  98.64  19.74  62.13  95.74  23.41  62.68  
40 – 44  98.65  23.46  64.77  93.96  11.73  52.07  
45 – 49  97.58  28.87  63.35  94.46  13.58  55.09  
50 – 54  97.29  31.55  62.34  91.26  17.09  57.04  
55 – 59  93.04  37.45  67.43  84.65  21.01  53.81  
50 – 64  89.84  32.18  62.30  67.93  7.50  34.93  

65  38.62  8.0  23.94  36.39  2.8  19.15  
  .)1995 – 1984(عمل الباحث اعتمادًا علي نتائج التعدادات العامة للسكان  :المصدر

أما فيما يخص معدالت النشاط العمري بين اإلناث نجدها منخفضة إذا ما قورنـت  
كانت أقصي مشـاركات النشـاط    1984بمعدل النشاط االقتصادي للذكور، ففي تعداد 

ينما تنخفض في الفئـات العمريـة   ب) سنة 59 -55(القتصادي في الفئة العمرية من ا
األصغر سناً، ويرجع السبب في هذا االنخفاض إلي عدم تقبل المرأة في سوق العمـل،  

أما في  .باإلضافة إلي عدم دخول المرأة في مجال التعليم في فترة الستينات والسبعينات
مـن  فقد ارتفعت معدالت النشاط العمري بين اإلناث في الفئة العمريـة   1995تعداد 

الفئات العمرية األقـل  في الوقت الذي انخفضت فيه نسبة المشاركة في ) سنة25-35(
ويرجع السـبب فـي    ،1984وهذا النمط يختلف عما كان علية عام  ،من ذلك واألعلى

ذلك إلي دخول المرأة في مجال التعليم وأصبحت أكثر وجوداً من الرجال في قاعـات  
  .ستواها التعليميم، وبالتالي أدي إلي ارتفاع ميعلتال

-1984(من خالل ما سبق يتضح لنا أن النمط المسيطر في التعـدادات السـابقة   
 19 -15(نيا مـن  هو انخفاض معدل النشاط االقتصادي في الفئة العمرية الد) 1995

وارتفاع معدل النشاط االقتصادي في المدى العمري الممتد ما  ،)سنة 65(والعليا  ،)سنة
االقتصادي في الفئات  وكذلك انخفاض مشاركة اإلناث في النشاط ،)سنة 54 -25(بين 
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وهذه الظاهرة يمكن تعميمها علـي   ،إذا ما قورنت بمشاركة الذكور )59-55(العمرية
  .معظم مناطق الدولة

  : نسبة اإلعالة
ل فرد في المجتمـع هـو   ها أن كداع علي حقيقة مفتعتمد نسبة اإلعالة ألي مجتم

لخيراته المادية، ولكن جزءاً منه فقط يساهم فـي إنتـاج تلـك    بطبيعة الحال مستهلك 
ن الذين يشاركون فـي إنتـاج السـلع    الخيرات، فالمجتمع الذي ترتفع فيه نسبة السكا

الخدمات يكون أفضل حاالً من الناحية االقتصادية من مجتمع آخر تقل فيه هذه النسبة و
  .ويقل عبء اإلعالةفيه

  : طريق تقسيمها إلي ثالث أنواعيمكن حساب نسبة اإلعالة عن و
  .نسبة اإلعالة الكلية)  أ

  .نسبة اإلعالة للصغار)  ب
  .نسبة اإلعالة للكبار)  ج

تعرف اإلعالة الكلية بأنها نسبة عدد المعالين الصغار والكبار علي أعداد السـكان  
، أما إعالة الصغار تحسب بعـدد الصـغار   100في ) سنة 64-15(في الفئة العمرية 

، 100فـي  ) سـنة  64-15(سنة علي جملة السكان في المدى العمـري  15ل من األق
علي عدد السكان في المـدى العمـري   ) سنة 65 ≥(وتحسب إعالة الكبار بعدد الكبار 

  ) 1(.100في  )سنة 64 -15(
الذي يوضح نسبة اإلعالة في منطقـة  ) 7(من خالل االطالع علي بيانات الجدول 

يتضح لنا أن معدل نسبة اإلعالة قد تغير من مرحلـة زمنيـة  إلـي     ،الدراسة والدولة
 ،اًشخص 116حوالي  1973أخري، حيث بلغت إعالة صغار السن في الدولة في تعداد 

نسمة من فئة صغار السن، وقد انخفضت هـذه   116شخص يعول  100بمعني أن كل 
في تعـداد   68.5ثم انخفضت مرة أخري لتصل إلي  105إلي  1984النسبة في تعداد 

ويرجع سبب انخفاض هذه النسبة إلي انخفاض نسبة صغار السن في التعـددي   1995
  ).1995 -1984(األخيرين 

                                                             
 .51-50الشلقاني، مصدر سابق، ص مصطفي  )(1
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، بمعنـي أن  9.6نحو  1973أما فيما يتعلق بإعالة كبار السن فقد بلغت في تعداد 
وقـد انخفضـت هـذه     ،نسمة من كبار السن 9.6شخص من البالغين يعول  100كل 

أي  6.8لتصل إلي  1995ثم ارتفعت في تعداد  4حيث بلغت  ،1984عداد النسبة في ت
نسمة من كبار السن، أما مقدار اإلعالة الكليـة تميـز    6.8شخص يعول  100أن كل 

في تعداد  109و ،1973في تعداد  125.4باالنخفاض من تعداد إلي آخر، حيث بلغت 
بمعنـي أن كـل    75.3صل إلي لت 1995نخفضت بشكل واضح في تعداد ثم ا ،1984

  .نسمة من كبار السن وصغار السن 75.3شخص يعول  100
  .)1995 -1973(نسبة اإلعالة في ليبيا ومدينة طبرق من ) 7(جدول 

  اإلعالة الكلیة  السنإعالة كبار   إعالة صغارالسن  التعداد  البیان

  
  لیبیا

1973  116  9.6  125.4  
1984  105  4  109  
1995  68.5  6.8  75.3  

  
  طبرق

1973  111  8.6  119.6  
1984  96.3  4.3  100.6  
1995  74.3  6.7  81.2  

  .)1995 – 1984 -1973(أعداد الباحث باالعتماد علي بیانات التعدادات العامة للسكان  :المصدر

نحـو   1973أما في مدينة طبرق فقد بلغت نسبة إعالة صغار السن فـي تعـداد   
ثم انخفضت  ،من فئة صغار السن 111شخص من البالغين يعول  100أي أن كل 111

ثم انخفضت مرة أخري لتصل إلي نحو  ،96.3لتصل إلي   1984هذه النسبة في تعداد 
ويرجع سبب انخفاض نسبة إعالة الصغار من تعداد إلي أخر  ،1995في تعداد  74.3

مـن  % 50.7نحـو   1973حيث بلغت في تعداد  ،إلي انخفاض نسبة فئة صغار السن
فـي  % 41و  ،%49.6لتصل إلي نحـو   1984ثم انخفضت في تعداد  ،جملة السكان

 ،وقد صاحب انخفاض نسبة صغار السن ارتفاع في نسبة متوسطي السن.1995تعداد 
 ،لذلك توجد عالقة عكسية قوية بين ارتفاع نسبة متوسطي السن وانخفاض نسبة اإلعالة

  .غارأي كلما ارتفعت نسبة متوسطي السن انخفضت نسبة اإلعالة للص
شـخص   100أي أن كـل   8.6 1973أما نسبة إعالة الكبار فقد بلغت في تعداد 

  1984ثم انخفضت هذه النسبة علي التـوالي فـي تعـداد     ،من كبار السن 8.6يعول 
ويرجع انخفاض نسبة إعالة كبار السـن إلـي    ،6.7و  ،4.3لتصل إلي نحو  1995و
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حيث توجد عالقة طردية بين إعالة كبار السن  ،انخفاض نسبتهم إلي جملة عدد السكان
 ،فكلما انخفضت نسبة فئة كبار السن انخفضت نسبة إعالتهم ،ونسبتهم إلي جملة السكان

مما سبق يتضح أن فئة متوسطي السن هـي  ،باإلضافة إلي ارتفاع نسبة متوسطي السن
فعت نسـبتهم  فكلما ارت ،المسئولة عن ارتفاع وانخفاض نسبة إعالة صغار وكبار السن

  .انخفضت نسبة اإلعالة والعكس صحيح
أما بالنسبة لإلعالة الكلية في مدينة طبـرق فهـي أيضـاً منخفضـة واتسـمت      

 100بمعني أن كل  ،1973في تعداد  119.6حيث بلغت  ،باالنخفاضمن تعداد إلي آخر
ثم انخفضت في تعـداد عـام    ،من فئة كبار السن وصغار السن 119.6شخص يعول 

 ،81.2لتصل إلي  1995ثم انخفضت هذه النسبة في تعداد  ،100.6لتصل إلي  1984
  .من فئة كبار وصغار السن 81.2شخص يعول  100أي أن كل 

من خالل دراستنا لنسبة اإلعالة يتضح لنا أن نسبة اإلعالة سـواء كانـت علـي    
باإلضـافة   ،اربة في االرتفاع واالنخفاضمستوي الدولة أو مدينة طبرق تكاد تكون متق

إلي أن نسبة اإلعالة تتطابق والمراحل التي اشرنا إليها في تطور التركيـب العمـري   
والمالحظ بشكل عام هـو انخفـاض نسـبة     ،مما يؤكد االرتباط القوي بينهما ،للسكان

  .اإلعالة خالل الخمسين سنة الماضية
  
  : استخدامات األرض .ثالثاً

وزيـادة   ،استخدامات األرض داخل المدينة إلي تطور وسائل النقل بها يؤدي تنوع
كلما امتدت اسـتخدامات   ،عدد الرحالت التي يقوم بها األفراد وتنوع اتجاهات الحركة

األرض إلي مساحات جديدة تمتد معها الشوارع لتأمين اتصالها مع المناطق األخـرى  
رئيسة منها علي استقطاب استخدامات وكذلك تعمل شبكة الطرق وخاصة ال ،من المدينة

ويقطن مدينة . )1(باإلضافة إلي االستخدامات المهاجرة من وسط المدينة ،جديدة لألرض
مـن إجمـالي   ) %66.1(وبنسبة  ،م2006حسب تعداد عام ) نسمة 105,434(طبرق 

وتتركز بها جل الخدمات بما في ذلك خدمات محطات الوقود التي هـي   ،سكان البلدية
                                                             

  .89مصدر سابق ذكر ،صریمون سمیر شوقي،  )(1
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واستخدامات األرض بالمدينة متعددة ولكن سنتطرق إلـي الـبعض    ،ع الدراسةموضو
  .)8(يلها بناء علي بيانات الجدولوسيتم تحل ،منها والتي تخدم موضوع الدراسة

  
  

  : االستخدام السكني )1
خـر داخـل   يختلف من مدينة ألخرى ومن وقت آل إن مساحـة هـذا االستعمال

جريت بهذا الصدد دلت علي أن هذا االستعمال إال أن الدراسات التي ُأ ،المدينة الواحدة
حيث جـاء   ،)1(من المساحة المعمورة للمدينة%) 40إلي  30(يحتل في المعدل ما بين 

حيث  1990طبرق خالل عام االستخدام السكني في مقدمة استخدامات األرض بمدينة 
لترتفع نسبة هذا االستخدام فـي   ،هكتار 646وبمساحة قدرها %) 47.3( نسبةالبلغت 
ويرجع  ،هكتار 1646وبمساحة  ،من إجمالي المساحة المبنية%) 72(إلي  2007عام 

هذا االرتفاع إلي النهضة العمرانية التي شهدتها المدينة خالل السـبعة عشـر عامـاً    
 وذلك لتنفيذ مخطط الجيل الثاني الذي أوصي باالمتداد األفقي للمدينـة ونـتج   ،األخيرة

 ،وحي األندلس ،عنه ظهور العديد من األحياء السكنية في هذه المدينة مثل حي النصر
لـي زيـادة نسـبة    هذا التوسـع أدي إ  ،وحي غرناطة ،وحي الزهور ،وحي الحدائق

مثـل   ،دون األخذ في االعتبار إنشاء الخدمات المرافقة لهذه األحياء االستعمال السكني
  .غط علي المحطات القديمةمما زاد الض ،خدمات محطات الوقود

  
  
  : االستخدام الصناعي )2

مـن جملـة اسـتخدام األرض فـي     %) 10(حيث إن االستخدام الصناعي يشكل 
 128.3( 1990عام  فقد بلغ االستعمال الصناعي من استعماالت األرض في،)2(.المدن
ثم بعد ذلك تراجعت  ،من استخدامات األرض بالمدينة  %)9.2(نسبته  وشكلت) هكتار

                                                             
 .2004، بنغازي التخطیط الحضري مدخل عام،، صفر زین العابدین علي )(1
 .209، ص 2007مصر، دار المعرفة الجامعیة،  دراسة منھجیة تطبیقیة، :جغرافیة المدنعیسى علي إبراھیم،  )(2
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مـن إجمـالي    2007عام %) 4.6(وبنسبة ) هكتار 105.9(ام إلي نسبه هذا االستخد
وهذا التراجع يعود إلي إغالق بعض المصانع في المدينة مثل مصنع  ،المساحة المبنية

إن  .بدورها إلـي نقـص هـذه النسـبة     التي أدت ،األحذية ومصنع المالبس الجاهزة
اًإذ ينجم عنه أنماط ،عد عنصراً هاماً في التركيب الداخلي للمدينةاالستخدام الصناعي ي 

ممـا   ،رئيسة من الحركة التبادلية بين هذا االستخدام واالستخدامات األخرى لـألرض 
المركبات لخدمة المشاريع غيـر المتجانسـة    حركة يؤدي إلي وجود أنواع مختلفة من

  .)1(داخل هذا االستخدام
  

  : االستخدام التجاري )3
ومن الصعب أن نتصور مدينة ما ال  ،تُعد الوظيفة التجارية أساسية في حياة المدن

 ،ونظراً الن التجارة نشاط اقتصادي بغرض الربح ،)2(يتم بها نشاط تجاري من أي نوع
فإن هذا جعل من الضروري أن تكون مواقعها في مناطق ظاهرة ومعروفـة ويسـهل   

ات التجارية توجد دائما مختلطة مع اسـتعماالت  وبشكل عام فإن الخدم ،الوصول إليها
 1990ستخدام التجاري في عـام  فبلغت نسبة اال ،)3(والسيما االستعمال السكني ،أخري

فـي  %) 1.7(بعد ذلك ارتفعت هذه النسبة إلي ثم  ،)هكتار 17.3(وبمساحة %) 1.2(
لمدينـة  وهذا يدل علي أن أية زيادة في حجـم ا  .)هكتار 40.8(وبمساحة  2007عام 

ويرتبط النشاط التجاري بالمدينة بمنطقة األعمال  ،تؤدي إلي زيادة االستخدام التجاري
المركزية فتتركز فيها العديد من المحالت التجارية التـي تقـدم وظائفهـا المتعـددة     

األمر الـذي   ،ذلك إلي خارج البلدية بل يتعدى ،للمتسوقين من داخل المدينة وخارجها
  . لي خدمات محطات الوقود الحاجة إالمرورية وبالتالي  زيادة الحركة يترتب علية

  
  

                                                             
  . 262زین العابدین علي صفر، مرجع سابق ذكره، ص  )1(

ص  2007، مصر، دار المعرفة الجامعیة،   دراسة تحلیلیة للقریة والمدینة    :جغرافیة العمران   فتحي محمد بوعیانة، )(2
237. 

الجزء الثاني، القاھرة، الطبعة األولي، إیكوبا،        ركة، التخطیط العمراني اإلسكان ـ الخدمات ـ الح         شفق الوكیل،    )(3
 . 133، ص2007
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  : استخدامات الطرق وخدمات النقل )4
ــة    ــاحات المخصص ــي المس ــتخدام ف ــذا االس ــل ه ــرق " يتمث ــف , للط مواق

ــيارات ــفة ،الس ــطحية أو    ،األرص ــت س ــواء كان ــاة س ــور المش ــاكن عب أم
ــاق تحــت ســطح الطــرق  ــة أو أنف ــاري علوي ــود ،كب ــة الوق  ،محطــات تعبئ

ــوئية  ــارات الض ــة  ،اإلش ــات المروري ــذا    و.)1(العالم ــاحة ه ــت مس بلغ
ــتخدام ــرق االس ــة طب ــام  بمدين ــي ع ــار 140( 1990ف ــذلك  ،)هكت ــي ب وه

 2007وفــي عــام  ،مــن مســاحة االســتخدامات%) 10.2(شــكلت مــا نســبته 
ــتخدام  ــذا االس ــاحة ه ــت مس ــار 163.5( بلغ ــدرها ) هكت ــبه ق %) 7.2(وبنس

  .لي المساحة المبنيةمن إجما
تطور نسبة االستخدام السكني التي بلغت فـي   )8(الل الجدولوكما الحظنا من خ

هذا يؤكـد تطـور هـذا     ،%)47.3( 1990بعدما كانت في عام %) 72( 2007عام 
والسـيما المسـاحات    ،االستخدام دون أن يصاحبه نمو في االسـتخدامات األخـرى  

هي المركبات اآللية التي  عدد خصوصاً مع ازدياد ،المخصصة لمحطات تعبئة الوقود
  .في زيادة مستمرة من عام آلخر

                                                             
  .237، ص 2007مصر، مكتبة األنجلو المصریة،  جغرافیة النقل مغزاھا ومرماھا،،  سعید عبده )(1
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  .)2007 _ 1990(ر استعماالت األرض لمدينة طبرق بين عامي تطو )8(جدول
  2007  1990  السنة

المساحة   االستعمال
المساحة   النسبة  بالھكتار

  النسبة  بالھكتار

  72  1646  47.3  646  السكني
  1.7  40.8  1.2  17.3  لتجاريا

  1.1  26.6  2  21.1  اإلداري
  4  87.2  5.5  76.1  التعلیم والثقافة

  1.7  20.4  2  25.1  الصحة
  0.3  8.9  0.2  3.8  الدیني
  0.25  5.1  ـ  ـ  المقابر

  4.6  105.9  9.2  128.3  الصناعة و التخزین
  3.40  78.6  9.2  126.3  االستعماالت الخاصة
  1.5  34.9  2.4  33  المنتزھات و المالعب

  7.16  163.5  10.2  140  الطرق
  1.89  42.9  10.8  148  خدمات أخري

  0.40  8.3  ـ  ـ  المیناء
  100  2269  100  1365  مجموع المساحة المبنیة

جامعة  ،"التحلیل المكاني لتطور استعماالت األرض في مدینة طبرق"،عادل إدریس فتح اهللا: المصدر
ـ  182ص  ،رسالة ماجستیر غیر منشورة ،2008 لیبیا ،قسم الجغرافیة ،كلیة اآلداب ،قاریونس

287.  
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  : الطرقشبكة  : والًأ
المعاصر إذ يوفر لهم سـهولة   لإلنسانالنقل هو جزء ال يتجزأ من الحياة اليومية 

ـ . الحركة والتنقل من مكان آلخر ى فالدوافع االقتصادية واالجتماعية للمجتمع تحتاج إل
  . مختلفةالنقل الال تتم إال بوسائل  التيالنقل والحركة

 200م وكان عددها  1936إال في عام ففي ليبيا لم تدخل السيارة حيز االستعمال 
 عدد ملكيتها أدت إلى زيادة التوسع العمراني وارتفاعها د، والتي بزيادة أعدا )1(سيارة

نمت  التي، حيث ارتبط بظهورها شق ورصف الطرق في ليبيا وال سيما مدينة طبرق 
 بـرق  المراكز الحضرية في بلديـة ط يبلغ عدد . ها بعض المناطق السكنيةدعلى امتدا

، وبكثافـة سـكانية   ) 2م 83860(مركزاً حضرياً موزعة على مساحة قـدرها  )  19(
كم ، فانتشار هذه  208، ويمتد ساحلها بمسافة قدرها  2لكل كم)  1.9(منخفضة بلغت 

قبال السكان علـى امـتالك   هذه المساحة الواسعة ، يؤدي إلى إالمراكز الحضرية في 
  . تهم االجتماعية والتجارية واالقتصادية وغيرهاحاجيا بإشباعالسيارة لكي يقوموا 

والطريق هو مسار ممهد لحركة الناس أو السـيارات بـين نقطتـين أو مكـانين     
مختلفين، وينقسم الطريق طولياً إلى عدد من الحـارات المروريـة، يـتم توضـيحها     
 بالخطوط البيضاء على األرض أو يتم فصلها عضوياً في حالة اختالف اتجاه السـير، 

وتتناسب أهمية الطريق مع الغرض المخصصة من أجله من حيث الخدمـة وحسـب   
يناسب الحجم الحـالي والتوقـع   كثافة المرور عليه، ولذلك يجب أن يكون بعرض كاف

المستقبلي لحركة النقل والمرور عليه بشكل يحقق االنتفاع األمثل به وسهولة المـرور  
  )2(.عليه

الوصل بين المدن الليبية ومصر تنتشر العديـد   بر حلقةتوفى مدينة طبرق التي تع
غير المرصوفة التي سيتم توضيح مراحـل  ق الرئيسية والفرعية المرصوفة ومن الطر

  . تطورها وتصنيفها وخصائصها 

                                                             
تحریر، الھادي بولقمة     دراسة في الجغرافیة،   : الجماھیریة ، في كتاب   "النقل والمواصالت " أبو القاسم العزابي،  (1)

  .214، ص )1995سرت، دار الجماھیریة للنشر والتوزیع و اإلعالن، (وسعد القزیري، ط األولي،
 . 134شفق الوكیل ، مرجع سابق ذكره ، ص  )2(
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  .طبرق شبكة الطرق في بلدية )8(الشكل 

  
.اعتماداً على الدراسة الميدانية عمل الباحث: المصدر
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  :تطور شبكة الطرق بمنطقة الدراسة) 1
كانت الطرق القائمة والمرصوفة باإلسفلت داخل مدينة طبرق ال تتناسب ومساحة 

فكان تطور شبكة الطـرق علـي فتـرات     ،مدينة طبرق وحجم المرور عليها بالمدينة
  :)9( موضحة بالشكلفاوتة كما هي مت

  : م1997عام  ىم إل1964ـ من عام 
كــم يمتــد مــن  4.5أمتــار وبطــول  10طريــق بحــارة واحــدة وبعــرض   )أ 

وحتـى مبنـي    ،الجسر الواقع في مـدخل وسـط المدينـة مـن جهـة الغـرب      
ــرور ــي   ،إدارة الم ــدخل الغرب ــق الم ــاً طري ــمي حالي ــق يس ــذا الطري وه

ولـم تكـن توجـد أيـة      ،الذي يعتبـر أهـم طريـق بالنسـبة لمدينـة طبـرق      
 .أرصفة أو جزر بهذا الطريق

الطريق الـدائري لمدينـة طبـرق والـذي يمتـد مـن أمـام مركـز البطنـان            )ب 
الطبي إلي نهايـة حـي المنـارة بجهـة الشـرق مـن المدينـة ويبلـغ طـول          

حــارتين رئيســيتين عــرض  كــم ويتكــون الطريــق مــن 5هــذا الطريــق 
م  1.5اوح مــن وجزيـرة وسـطية بعـرض يتـر    ، كـل حـارة سـبعة أمتـار    

أمـا   . م وتوجـد فـي بعـض أجـزاء هـذا الطريـق طـرق خدميـة        4.5إلي 
 .م4إلى  2لمشاة فهي بعرض متغير من ارصفه ا

 ،كـم 7اخـل وسـط مدينـة طبـرق يبلـغ طولهـا       توجد طـرق مرصـوفة د    )ج 
حسـب مخطـط وسـط المدينـة      ،أمتـار  10إلـي   6ويتراوح عرضـها مـن   
  .وهي تفتقر إلي األرصفة

رة بمدينـة طبـرق تـم تنفيـذها فـي الفتـرة مـن        طريق داخـل حـي المنـا     )د 
ــي  1981 ــط    1987م إل ــرض متوس ــدة وبع ــارة واح ــا بح  ،م 7م وكله

وتوجــد بهــا أرصــفة مشــاة باســتثناء الشــارع الرئيســي الواقــع جنــوب  
م ويبلـغ طـول   7ي يتكـون مـن حـارتين عـرض كـل حـارة       الحي والـذ 
 .كم 1.5هذا الطريق 
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مـن خلـف    ويمتـد  حريـة طريق عمر المختـار الـذي يقـع شـمال حـي ال       )ه 
وهـذا الطريـق   ، مركز البطنان الطبـي وحتـى نهايـة سـور معهـد الـنفط       

ويوجــد بــه أرصــفة للمشــاة بعــرض  ، م7بحــارتين عــرض كــل حــارة 
  .م2ويوجد به جزيرة وسطية بعرض  ، م 6إلي  3يتراوح من 

  
  : م 2002م إلي عام  1999ـ من عام 

 ، وتنفيذ أعمال الطرق داخل المدينـة شهدت هذه الفترة تطوراً ملحوظاً في تطور 
 ،وتم التركيز علي تنفيذ مدخل المدينة الغربي بتصميم وحجم يتناسب مع تطور المدينة

وكذلك العمل علي تنفيذ الطرق الثانوية التي سـوف   ،ومع حجم المرور المتزايد عليها
  :يتم التطرق إليها في تصنيف شبكة الطرق بالمدينة وهي

 .فبراير حالياً 17سابقاً  شارع الفاتح) أ  

 .مارس سابقاً دبي حالياً 28شارع ) ب

 .شارع صالح الدين) جـ

 .الليدو شارع) د

  .المدخل الغربي) هـ
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  .)2007_  1964(تطور شبكة الطرق في مدينة طبرق خالل الفترة ) 9(الشكل 

  
  .2008والمرافق في شعبية البطنان سكان جهاز تنفيذ مشروعات اإل: المصدر
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  : م 2006م إلي عام  2003ـ من عام 
شهدت هذه الفترة استمراراً لتنفيذ أعمال الطرق بالمدينة ولكن بوتيرة أقل وكانـت  

  :الطرق المنفذة خالل هذه الفترة علي النحو التالي
 .شارع شهداء البريقة  )أ 

 .وتجديد شبكة الطرق في وسط المدينةتم تنفيذ    )ب 

  : م2007نهاية عام  م إلي2006ـ من نهاية عام 
 .توسيع وتطوير الطريق الدائري  )أ 

 .شارع شهداء العقيلة   )ب 

ــرق     )ج  ــبكة الط ــرق لش ــة طب ــدة بمدين ــاء الجدي ــار األحي ــراً الفتق  ،نظ
فقـد تـم تنفيـذ طــرق     )أرض حجريـة (ولوقوعهـا فـي منـاطق وعـرة     

وذلـك لتسـهيل حركـة    ، مواصـفات قياسـية   داخل هـذه األحيـاء بـدون    
 ،حـي األنـدلس  (كـم موزعـه علـي أحيـاء      25بطـول   ،المرور داخلها

ــة الصــناعية ،الزهــور ،الحــدائق ــن  )المنطق ــراوح م م  6وبعــرض يت
 .م 8إلي 

 

  : تصنيف شبكة الطرق بمنطقة الدراسة) 2
فيما بينها من حيث درجـة   بكة الطرق في أية مدينة ال تتساويمن البديهي أن ش

ومن هنا جاء التصنيف حسب درجة الطريق حيث  ،خدماتها للحركة داخل حدود المدينة
وتتأثر درجة  ،تقوم علي تحديد أهمية كل نوع من أنواع شوارع الشبكة الداخلية للمدينة

ويمكن  ،مالءمة شبكة الطرق تبعاً الستعماالت األرض المحلية التي يمكن أن تقام عليها
من خالل هذا التصنيف أن تحدد محاور الشوارع التي يعتمد عليها في الحركة داخـل  

  .)10( كما هي موضحة في الشكل )1(المدينة

                                                             
  .118،  صمصدر سابق  راھیم عبد الرحمن،سامي إب (1)
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  .2008صنيف شبكة الطرق في مدينة طبرق ت ) 10(الشكل 

  
  ."سابقاً" 2008البطنان  مشروعات اإلسكان والمرافق بلدية جهاز تنفيذ: المصدر
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   .)2008(ة الطرق بمدينة طبرق خالل عام تصنيف شبك )9(جدول 
  %النسبة  یلومتركبال الطول  أنواع الطرق

  %34  19.500  الطرق الرئیسة
  %16  8.750  الطرق الثانویة
  %50  27.712  الطرق المحلیة

  %100  55.962  اإلجمالي
  .ستنادًا إليعداد الباحث اإ : درــالمص

 .م2008 تقریر غیر منشور ، ،جھاز تنفیذ مشروعات اإلسكان والمرافق طبرق

  : الطرق الرئيسة •
تُعد هذه الطرق بمثابة الرابط الرئيسي الذي يربط الطرق السريعة عنـد مـداخل   

وهي تتميز عن الطرق السـريعة بأنهـا أكثـر     ،المدن بشبكة شوارع المدينة الداخلية
من إجمالي شـبكة  %) 34(حيث شكلت ما نسبته  )1(ارتباطاً بالهيكل العمراني للمدينة

  : وتتمثل في) 9( كما هي مبينة بالجدول ،الطرق بالمدينة
  : طريق مدخل المدينة الغربي  )أ 

الواقعة غرب  يمتد هذا الطريق من الجسر الواقع بمدخل وسط المدينة إلي الجامعة
ويتكون هذا الطريق من اتجاهين كل اتجاه يتكـون مـن    ،كم 7.5مدينة طبرق بطول 

وتوجد طرق  ،ويتكون كل مسار من ثالث حارات، م  10.5مسارين عرض كل مسار 
كما يوجد بـالطريق ثـالث جـزر     ،م 7خدمية في بعض أجزاء هذا الطريق بعرض 

وتوجد جزر وسطية تفصل بـين   ،م 35م واألخريات بقطر  70دوران إحداها بقطر 
وكذلك توجد أرصفة للمشاة بعرض  ،م 3م إلي  1.5هذه المسارات بعرض يتراوح من 

وكذلك توجد منـاطق خضـراء بهـذا     ،م حسب مخطط الطريق 4إلي  3يتراوح من 
  .دمات اإلدارية والخدمات العامة بالمدينة علي هذا الطريقوتتركز معظم الخ ،الطريق
  
  

                                                             
  .   119، ص مصدر سابق ریمون سمیر شوقي، ) (1



63 

  : طريق المدخل الشرقي لمدينة طبرق   )ب 
 ،كم 4بطول  ،يعتبر هذا الطريق متفرع من طريق المدخل الغربي باتجاه الجنوب

  .م 1م وبجزيرة وسطية بعرض  10ويتكون من اتجاهين عرض كل اتجاه 
  : الطريق الدائري  )ج 

من جزيرة الدوران الواقعة أمام مركز البطنان الطبـي و حتـى   يبدأ هذا الطريق 
كم ويتكون هذا الطريق مـن اتجـاهين    8بطول  ،شارع الليدو الواقع في شرق المدينة

 4تفصل بينهما جزيرة وسطية بعرض يتراوح مـن   ،م 10رئيسيين عرض كل اتجاه 
توجد أرصفة  كما ،م 7ويوجد بهذا الطريق طرق خدمية يصل عرضها إلي  ،م 6إلي 

م كما يوجد بهذا الطريق جميع المرافق الخاصة  6م إلي  4للمشاة بعرض يتراوح من 
  .بالطرق

 : الطرق الثانوية •

لذا فإنها تمثل المداخل العامـة   ،تتميز الطرق الثانوية بقربها من التجمعات السكنية
السـكنية إلـي    وتقوم بتجميع الحركة من الطرق المحلية داخل األحياء ،ألحياء المدينة

  :وتتمثل هذه الطرق في )1(.الطرق الرئيسية
  : فبراير 17شارع   )أ 

بطريق حـي  " من أسفل الجسر "يربط هذا الطريق المدخل الغربي لمدينة طبرق 
ويتكون من حـارتين   ،كم 2ويبلغ طول الطريق  ،المنارة الرئيسي أمام القاعدة البحرية

م مرصوفة 1.5تفصل بينهما جزيرة وسطية بعرض متوسط  ،م 9.5عرض كل حارة 
  .م 3وأرصفة مشاة من الخرسانة العادية بعرض  ،بالخرسانة

 : شارع طريق دبي   )ب 

ويبلغ  ،جهة الشمال لغربي للمدينة بالطريق الدائري منيربط هذا الشارع المدخل ا
 9.5ويتكون من حارتين رئيسيتين عـرض كـل حـارة     ،كم 1.8طول هذا الشارع 

                                                             
  .122عبد الرحمن، مرجع سابق، ص م سامي إبراھی) (1
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وكذلك توجد أرصفة  ،م 2تفصل بينهما جزيرة وسطية من الخرسانة العادية بعرض ،م
  .م 3للمشاة من الخرسانة العادية بعرض 

 : ةشارع شهداء البريق   )ج 

يربط هذا الشارع بين مدخل مدينة طبرق الغربي بالتحديد عنـد جزيـرة دوران   
كم ويتكون من حارتين  1.7ويبلغ طوله  ،السنينات بالطريق الدائري في شمال المدينة

 ،م 2م تفصل بينهما جزيرة وسطية بعرض متوسـط   9.5عرض كل حارة  ،رئيسيتين
 ،م 3ويحتوي الطريق أيضاً علي أرصفة مشاة بعرض متوسـط   ،مرصوفة بالخرسانة

  .م ولكن في اتجاه واحد 7كما يحتوي علي طريق خدمي بعرض 
  : شارع صالح الدين  )د 

ويبلـغ طـول هـذا     ،فبراير 17الطريق بين الطريق الدائري وشارع يربط هذا 
م تفصل بينهمـا   9.5ويتكون من حارتين رئيسيتين عرض كل حارة  ،كم 1.7الطريق 

 2كما توجد بهذا الشارع عدد  ،م 3جزيرة وسطية مرصوفة بالخرسانة العادية بعرض 
  .م لكل واحدة 2.5جزيرة دوران بقطر 

  : شارع شهداء العقيلة )هـ
فبراير من جهـة   17يربط هذا الشارع الطريق الدائري من جهة الشمال بشارع 

فبراير أمام وزارة  17ويبدأ هذا الشارع من تقاطع الجبيله الشرقية إلي شارع  ،الجنوب
كم ويتكون من حارتين رئيسيتين عرض  1.25يصل طول هذا الشارع إلي   ،االقتصاد

مع العلم بأن هذا الشـارع   ،م 3تفصل بينهما جزيرة وسطية بعرض م  9.5كل حارة 
  .غير مكتمل وهذه المسافة هي المرصوفة فقط

  : شارع الهالل األحمر )و
كـم   1فبراير وهو بطول حـوالي   17يربط هذا الشارع الطريق الدائري بشارع 

طريـق  ويوجد بهذا ال ،م10يتكون من حارتين واحدة للذهاب واألخرى لإلياب بعرض 
كما أن حالته الحالية سيئة وهو يحتاج إلي إعادة رصف  ،أرصفة للمشاة غير مرصوفة

  .من جديد
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  : شارع المنارة )ز

م يتكـون   600فبراير وهو بطول  17يربط هذا الشارع الطريق الدائري بشارع 
ويوجد بهذا الطريق أرصفة  ،م 8من حارتين واحدة للذهاب واألخرى لإلياب بعرض 

  .م 4للمشاة بالخرسانة العادية بعرض 
  : شارع عيادة المنارة )ح

م ويتكـون  560فبراير وهو بطول  17ري بشارع يربط هذا الشارع الطريق الدائ
ويوجد بهذا الطريق أرصـفة   ،م8دة للذهاب واألخرى لإلياب بعرض من حارتين واح

  .م4للمشاة بالخرسانة العادية بعرض 
  : الطرق المحلية •

وهي ال تشكل أهمية كبيرة مـن   ،خر مرتبة من مراتب الطرق بالمدنوهي تمثل آ
ونادراً ما تتجمع علي محاورها األنشطة ففـي الغالـب    ،حيث خدمة النقل داخل المدن
إذ ال تتجمع األنشطة األخرى عليها في المدينـة إال فـي    ،تسود عليها المباني السكنية

لذا فهي تستخدم في العادةّ  مـن قبـل    ،منطقة األعمال المركزية أو المنطقة الصناعية
القاطنين بتلك المساكن المطلة عليها للتنقل بين مختلف األنشطة فـي المدينـة ومحـل    

  : وهي تتمثل في)1(سكناهم
  : شوارع وسط المدينة  )أ 

كم وبعـرض   12طول شبكة الشوارع المحلية في منطقة األعمال المركزية يبلغ 
 ،وكل هذه الطرق ذات حارة واحـدة  ،م طبقاً لمخطط المدينة 10م إلي  6يتراوح من 

وتتركز علي هذه الشـوارع   ،م 3م إلي  1.5أما أرصفة المشاة فيتراوح عرضها من 
  .) 11الشكل ( معظم األنشطة التجارية في مدينة طبرق

  

                                                             
  . 276.  275، ص  ، مرجع سابقعادل إدریس فتح اهللا) (1
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  : شوارع المنطقة الصناعية  )ب 

 ،م 10إلي  6كم وبعرض يتراوح من   7.7يبلغ طول شوارع المنطقة الصناعية 
أما عن أرصفة  ،وكل هذه الشوارع مكونة من حارتين واحدة للذهاب واألخرى لإلياب

  .المشاة فهي غير مرصوفة
  : شوارع حي المطار القديم  )ج 

وهي مزودة بأرصفة  ،م 6م وبعرض ك 1.8شوارع حي المطار القديم  طول يبلغ
  .وهي تحتاج إلي إعادة بناء في الوقت الحالي ،م 3للمشاة بعرض متوسط 

  : شوارع حي المنارة  )د 
 ،وهي تنقسم إلي حارتين واحدة للذهاب واألخـرى لإليـاب   ،كم 4.5يبلغ طولها 

  .م 3.5غ متوسط عرض أرصفة المشاة ويبل ،م 6وبعرض 
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  .في وسط المدينة الشوارع الرئيسة )11(الشكل 

  
  .عمل الباحث اعتماداً على الدراسة الميدانية: المصدر
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  : خصائص شبكة الطرق بمنطقة الدراسة )3
  : العالمات المرورية )أ

والتحذيرات التي يشار إليها برموز خاصـة مرسـومة   هي عبارة عن التوجيهات 
توفر لمستخدمي الطرق كافـةالمعلومات التـي    عالميا بقياسات وأشكال هندسية محددة

ـ  35إذ يوجد عدد  ،)1(طلبها قيادة المركبة بطريقة آمنةتت ة فـي مدينـة   عالمة مروري
  .المركباتي تقوم علي توجيه سائقو كما ذكر في قسم المرور بالمدينة طبرق

  : اإلشارات الضوئية )ب
هي اإلشارات التي تستخدم المصابيح المختلفة في ألوانها وطريقة عملها وهي تُعد 

 ،)2(علي حركة السير عند التقاطعاتمن اإلجراءات التنظيمية المستخدمة في السيطرة 
  .)12( ية كما هي موضحة بالشكلإشارات ضوئ 3ويوجد في مدينة طبرق عدد 

  : مواقف السيارات )ج
وتبلغ مساحة  ،)3(ة لوقوف المركبات لفترة من الزمنهي تلك الفضاءات المخصص
مواقف للسيارات " 10" موزعة علي ،)4()2م 25613(مواقف السيارات بمدينة طبرق 

وطبقـاً  .)13( زية كما هي موضحة بالشـكل منها داخل منطقة األعمال المرك"  7"تقع 
في  لمواقف السيارات فإن متوسط كل حارة إليقاف المركبة اآلليةللمواصفات القياسية 

" 1553"ي أن عدد الحارات في هذه المواقف هو أ.)5()2م16.5(موقف السيارات تقدر 
حارة لكـل  " 6500"ويقدر عدد الحارات المخصصة لوقف السيارات بالمواقف  ،حارة

  .)6(ألف نسمة 250ألف إلي  100نها من مدينة يتراوح عدد سكا

                                                             
  .344، ص سابق مرجعزین العابدین علي صفر،(1)  
    .343ص . زین العابدین علي صفر، مرجع سابق(2)  

  .327، ص  زین العابدین علي صفر، مرجع سابق )(3
  .للباحث دراسة میدانیة  (4)
  . 423، ص 1998،  األنجلو المصریة مصر، مكتبة ، تخطیط المدن،  عالم أحمد خالد) (5

، دور المواصفات والمقاییس وأھمیتھا في صناعة السیارات والصناعات المغذیة لھا واثر ذلك     عفاف عمر عبدا هللا (6)
 مجلة التنمیة الصناعیة العربیة    ،  ، المنطقة العربیة للتنمیة الصناعیة والتعدین علي التجارة البیئیة بین الدول العربیة

  .62، ص  2001،  ، الرباط 42العدد  ،
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أي أن مدينـة   ،نسـمة ) 105,434( 2006وبلغ عدد سكان مدينة طبرق في عام 
وهذا النقص  ،حارة موزعة علي عدة مواقف للسيارات" 5000"طبرق ينقصها حوالي 

منطقة األعمال المركزية  في مواقف السيارات يسبب في حدوث ازدحام مروري داخل
يجب استخدام العمارات متعددة الطوابق في وسط المدينة واستعمالها مرائـب   .بالمدينة

  . سيارات حتى تعوض هذا النقص الواضح في مواقف السياراتلل
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  .2008إشارات المرور في مدينة طبرق لسنة  مواقع )12(الشكل 

  
  .الميدانية عمل الباحث اعتماداً على الدراسة: المصدر
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  .مواقف السيارات في وسط مدينة طبرق )13(ل الشك

  
  .عمل الباحث اعتماداً على الدراسة الميدانية: المصدر
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  : وسائل النقل : ثانياً
 : تطور أعداد المركبات اآللية بمنطقة الدراسة )1

وبقدر ما . لإلنسانتعتبر السيارة أحد أهم منتجات الصناعة وأكثرها قرباً ومالزمة 
هر إنسان العصور الماضية بالخيل وفتن بها، فتن إنسان العصر الحـديث بالسـيارة   ب

حرية واستقاللية ال  ذ تعطيهعض يراها جزءاً مكمالً لشخصيته، إوتعلق بها، حتى أن الب
 4.7بال على امتالك السيارات يزداد بمعدالت عالية في العالم، قولهذا فإن اإل .مثيل لها

ين السـنة  حافالت والناقالت وذلك خـالل السـبع  لل%  5.1للسيارات الصغيرة و % 
ومن المتوقع أن ). متوسط %  2(وهو أعلى من معدل نمو السكان في العالم . األخيرة 

وماليزيا وتايوان، مثالً يزداد عدد في كوريا . تكون هذه الزيادة أعلى في البالد النامية
 30أما في ليبيا فإن معدل الزيادة وصل إلـى  . سنوياً% 10السيارات بمعدل أعلى من 

وانخفض عن ذلك خالل العشر سنوات األخيرة،  1981- 1971سنوياً خالل الفترة % 
ان ويتوقع أن تصل زيادة الطلب على السيارات في البلـد . نتيجة وقف االستيراد العام

المرتفع ، فسـوف   إذا استمر هذا النمو%.   200إلى  150، من  2000النامية عام 
 2030، وبليون سيارة عـام   2000مليون سيارة على الطرقات عام  850تكون هناك 

)1( .  
وبالتالي فإن  ،إن أعداد المركبات اآللية بمنطقة الدراسة يزداد سنة بعد أخري      

لكـي   ،هذه األعداد المتزايدة من المركبات يتطلب تزويدها بالوقود بين الحين واآلخر
وإن تلبية احتياجاتها من الوقود يكمن في إنشاء وتوفير  ،تؤدي عملها بالشكل المطلوب

محطات لتوزيع الوقود وتوزيعها بالشكل المناسب حتى يتسنى لسائقي هذه المركبـات  
ح لهـذه  وقود في أي وقت وفي أي مكان اعتماداً علـي التوزيـع الصـحي   تزويدها بال
قة الدراسة خالل يبين تطور أعداد المركبات اآللية في منط) 10( والجدول ،المحطات

  .عشر سنوات 
  

                                                             
  . 1994،  27، العدد مجلة الھندسة  جبریل سلیمان الجروشي وأخرون ، سیارة بدون تلوث حلم أم حقیقة ، )(1
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-1997تدة ما بينخالل الفترة المم تطور أعداد المركبات اآللية بالمدينة )10( جدول
2007.  

  %النسبة  عدد المركبات  السنـــة
1997  603  0.76%  
1998  2223  2.83%  
1999  3312  4.22%  
2000  4838  6.16%  
2001  5963  7.60%  
2002  6995  8.91%  
2003  8206  10.46%  
2004  9312  11.87%  
2005  10832  13.80%  
2006  12156  15.49%  
2007  13996  17.84%  

  %100  78436  اإلجمالي
 ،إحصاءات غیر منشورة ،قسم المرور والتراخیص بمدینة طبرقإعداد الباحث استنادا إلي :المصدر

  .)2007ـ1997(

 لية في مدينـة طبـرق خـالل الفتـرة    بدراسة وتحليل تطور أعداد المركبات اآل
) 603(نجد أن عـددها قـد بلـغ    ) 10(ي موضحة في الجدولكما ه) 1997-2007(

 ،م1998مركبة آليـة فـي عـام    ) 2223(ثم وصل إلي  ،م1997مركبة آلية في عام 
  . م1997عن عام % 2.83وبنسبة 

القـرار   خالل هذين العامين راجع إلي تطبيق في عدد المركبات اآللية هذا الزيادة
الذي ينص علـي   ،الصادر عن اللجنة الشعبية العامة لألمن العام سابقاً) 1,331(رقم 

مما أدي إلي عدم الدقة فـي حصـر أعـداد     ،تغيير اللوحات المعدنية للمركبات اآللية
في حين بلغ عدد المركبات اآللية في المدينـة   ،ل األعوام األولي المركبات اآللية خال

أما في عام  ،م1998عن عام  %4.22وبنسبة ،مركبة آلية) 3,312(م 1999خالل عام 
وبنسـبة   ،مركبـة آليـة  ) 4,838(دد المركبات اآللية في المدينـة  م فقد بلغ ع2000
مركبة آلية ) 13,996(لي إبعد عام ليصل  وهكذا نالحظ  أن الرقم يزداد عاماً،6.16%

وبالتالي فإن هذا الرقم لن يتوقف عند هـذا   ،%17.84وبنسبة بلغت  ،م2007في عام 
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والتطور الحضـري  الحد الرتباطه بعدة عوامل أخري منها االرتفاع في أعدادالسكان 
 ،كذلك التطور االقتصادي وارتفاع مسـتوي المعيشـة   .بشكل عام الذي تشهده الدولة

ـ   دمات األمر الذي يستدعي االنتباه من ذوي التخطيط في توطين الخدمات والسـيما خ
  .محطات الوقود ومراعاة حسن توزيعها بما يكفل تقديمها للمواطن بالشكل المطلوب

  : وسائل النقل بمنطقة الدراسة )2
  : وسائل نقل الركاب ) أ

علـيهم   ،لكي يقوم السكان بسد وإشباع حاجاتهم االقتصادية واالجتماعية والفردية
 م إلي المكان المراد الذهاب إليه اختيار وسيلة النقل المناسبة لكي تنقلهم من مكان إقامته

  .وذلك بضمان سرعة الوصول والراحة بأقل تكاليف ممكنة ،"المقصد " 
  : السيارات الخاصة .

تعتبر السيارات الخاصة من أهم وسائل نقل الركاب في مدينة طبرق مثل غيرهـا  
من إجمـالي المركبـات    مركبة) 9611(إذ بلغ عدد المركبات اآللية  ،لليبيةمن المدن ا

عالوة علي ذلك يأتي سكان المراكز الحضرية التي تقع في نطـاق   .اآللية في المدينة
مما يؤدي ذلك إلي كثرة االختناقات المروريـة   ،المدينة بسياراتهم الخاصة إلي المدينة
سائية وبالتالي زيادة الضـغط واالزدحـام علـي    السيما ساعات الذروة الصباحية والم

  .التزودبالوقود  محطات
  : الركوبة العامة .

وتقدم وسيلة النقل  ،)1(عدة لنقل سبعة ركاب فأقل بمقابلهي تلك المركبات اآللية الم
يفضـلون عـدم    من وكذلك ،هذه الخدمة إلي السكان الذين ال يملكون سيارات خاصة

 وقد بلغـت .استعمال السيارات الخاصة بالتنقل سواء كان ذلك داخل المدينة أو خارجها
  .من إجمالي المركبات اآللية بالمدينة) 1050(عدد سيارات الركوبة العامة 

  

                                                             
  . 124، ص 1998لیبیا، ط األولي، بنغازي،  حوادث الطرق وآفاق السالمة،،  علي محمود الحضیري (1)
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 : ركاب) 4(مركبات الركوبة العامة سعة  •

مسجلة بقسم المرور والتـراخيص   ركاب) 4(ال يوجد مركبات ركوبة عامة سعة 
 ركاب) 4(حيث يقوم قائدي المركبات الخاصة سعة  ،وال نقابة النقل والركوبة بالمدينة

بوضع عالمات علي أسطح المركبات متعارف عليها من قبل السكان بأنها مركبة لنقل 
وذلك للتهرب من دفـع رسـوم    ،"تاكسي"الركاب لتحل محل مركبات الركوبة العامة 

  .وكذلك من دفع الضرائب ،شتراكات في نقابة النقل والركوبةاال
 : راكب) 7(مركبات الركوبة العامة سعة  •

ع هذه المركبات فهي من أما عن أنوا ،مركبة) 187(بلغ عدد هذه المركبات      
ونوع  ،مركبة) 35(ونوع مرسيدس فيتو وعددها  ،مركبة) 140(وعددها  نوع هونداي

وتعمل جميعها حالياً علي نقل الركاب مـن مدينـة   .مركبة) 12(تويوتا بريفا وعددها 
كذلك تقوم بنقل الركاب إلي جمهورية مصـر   ،طبرق إلي باقي المدن الليبية والعكس

أما عن خطوط السير التي تتجه إليها هذه المركبات محملة بالركاب يومياً فهي .العربية
  :مكتب الركوبة العامة بالمدينة فادناأكما  أربعة خطوط

  : خط طبرق درنة. 
رحالت يومياً ) 3(يبلغ متوسط عدد الرحالت التي تتجه من طبرق إلي مدينة درنة 

  .ذهاباً و إياباً
  : خط طبرق البيضاء. 

  .وقد بلغ متوسط عدد الرحالت في هذا الخط رحلتان يومياً ذهاباً وإياباً
  : خط طبرق بنغازي .   
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) 6(متوسط عدد الرحالت التي تتجه من مدينة طبرق إلي مدينـة بنغـازي   ويبلغ 
  .رحالت يومياً ذهاباً وإياباً موزعة علي فترتي الصباح والمساء

  
  

  : القاهرة/خط طبرق اإلسكندرية .
يبلغ متوسط عدد الرحالت التي تتجه من مدينة طبرق إلي جمهورية مصر العربية 

وكل هذه المركبات التي تنطلق .لإلسكندرية ورحلتان للقاهرةرحالت يومياً رحلتان ) 4(
من الخطوط المختلفة سواء كان ذلك داخل ليبيا أو خارجها تتزود بوقودها من محطات 

  .الوقود بالمدينة
 : راكب) 12(مركبات الركوبة العامة سعة  •

وجميعها مسجله بنقابـة   ،راكب) 12(حافلة لنقل الركاب سعة ) 130(يوجد عدد 
موزعة علـي   ،تقوم هذه الحافالت بنقل السكان داخل المدينةو .لنقل والركوبة بالمدينةا

 ،الخط األول الدوران علي مدينة طبرق باتجـاه دوران عقـارب السـاعة    ،خطي نقل
وخالل  ،والخط الثاني بالدوران علي المدينة ولكن بعكس اتجاه دوران عقارب الساعة

هذا الدوران المتكرر علي مدار اليوم تحتاج هذه المركبات للتـزود بـالوقود فتتـزود    
بالوقود من المحطات الواقعة علي خط سير دورانها فال يوجد علي هذا الخط إال محطة 

وبالتالي يكون االزدحام علي هذه المحطة دون غيرها  ،)007(واحدة وهي محطة رقم 
  .ينةمظهراً مألوفاً في المد

 : راكب) 24(مركبات الركوبة العامة سعة  •

راكب مسجلة بنقابة ) 24(حافلة لنقل الركاب سعة ) 27(يوجد بمدينة طبرق عدد 
  .في اليوم الواحد )ساعة 12(وهي تعمل لمدة  ،النقل والركوبة

  : النقل العـام .
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كتب ويوجد م ،وتكون تبعيتها للدولة ،هي تلك المركبات المخصصة للنقل الجماعي
واحد للنقل العام في مدينة طبرق ويقوم هذا المكتب بتسيير ثالث رحالت علي خطوط 

  :، حسب اآلتي سير
  
  
  

  : خط طبرق طرابلس •
وكذلك اسـتقبال   ،يقوم هذا المكتب بتسيير رحلتين في األسبوع إلي مدينة طرابلس

  )1(.رحلتين في األسبوع من مدينة طرابلس
 : خط طبرق بنغازي •

وكذلك استقبال رحلة يومياً قادمة  ،رحلة واحدة يومياً إلي مدينة بنغازييتم تسيير 
  .من مدينة بنغازي

 : خط طبرق الجغبوب •

  .يقوم هذا المكتب بتسيير رحلتين في األسبوع وكذلك يستقبل رحلتين
  : وسائل نقل البضائع )ب

سواء كانت مخصصة  ،ومشتقات البترول ،والحيوانات ،وهي المعدة لنقل البضائع
 ،سـيارة ) 4352(لغ عدد سيارات النقل في المدينـة  وب ،للنقل الخاص أو النقل بمقابل

وتنقسم وسائل النقل هذه إلـي  .من إجمالي المركبات اآللية%) 23.9( هوشكلت ما نسبت
  .)النقل الثقيل ،النقل المتوسط  ،النقل الخفيف (
  : النقل الخفيف .

ويبلغ  ،بيجو ،مازدا ،مثل تويوتا ،)طن 1(السيارات ذات حمولة وهي المتمثلة في 
ونالحظ ارتفاع نسبة امتالك وسيلة النقل الخفيـف مـن قبـل     ،سيارة) 3343(عددها 

                                                             
مدیر مكتب النقل العام     . محمد العقوري  / جمیع معلومات النقل العام تم الحصول علیھا من خالل مقابلة مع األخ      (1) 

  .طبرق 
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علي حرفة الزراعة وتربية  وذلك الستعمالها للغرض الشخصي العتمادهم ،سكانالمدينة
  .الحيوانات

  : النقل المتوسط. 
ــي  ــة  وه ــات ذات الحمول ــمل المركب ــن 3.5(تش ــس   ،)ط ــل نف ــوم بنق وتق

البضــائع التــي تنقلهاوســائل النقــل الخفيــف ولكــن بكميــات أكبــر ولمســافات 
  .مركبة ) 168(فقد بلغ عددها  ،أطول

  : النقل الثقيل.
حيث بلغ عددها في  ،فأكثر) طن 10(يتمثل النقل الثقيل في المركبات ذات الحمولة 

  .مركبة مسجلة في قسم المرور والترخيص طبرق) 841(المدينة حوالي 
هذا االرتفاع في عدد المركبات اآللية وبمختلف أنواعها يستدعي االنتباه من ذوي 

والسيما خدمات محطات الوقود ومراعاة حسن توزيعها  ، التخطيط في توطين الخدمات
  .عادل وبالشكل المطلوبتقديمها للمواطن بالشكل بما يكفل 

  : حركة النقل:ثالثاً
 : حجم حركة النقل بمنطقة الدراسة )1

المرور علي شبكة الطرق تعكس لنا ما هي عليـه   مما الشك فيه أن دراسة حركة
كما تمدنا هذه الدراسة بالمعلومات التي نحتاجها فـي تصـنيف    ،هذه الطرق من أهمية

الطرق ومعرفة قدرتها االستيعابية للمركبات اآللية التي حددت في العديد من دراسات 
أما عن الطـرق   ،مركبة آلية في الساعة للطرق السريعة) 2000(تخطيط المدن بنحو 

إلـي   2000(ومـن   ،في اليوممركبة ) ألف 25إلي  20(الرئيسة فقد تم تحديدها من 
أما الشـوارع المحليـة فقــد تــم      ،مركبة آلية في اليوم للشوارع الثانوية) 3000

كما تبين لنا هذه الدراسة ما  ،)1(مركبـة آليـة فـي اليـوم) 800(تحديدهـا بعـدد 
وخاصة خدمات  ،تحتاجه هذه الطرق مقارنة بحجم الحركة المرورية عليها من خدمات

قود التي ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالطرق وبالتالي المركبـات اآلليـة المـارة    محطات الو
                                                             

  .   421ـ  412ص مرجع سابق ،  أحمد خالد عالم،) (1
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ويمكن تقسيم الطرق إلي ثالثة أنواع من الطرق وهي الطرق الرئيسة والثانويـة  .عليها
واحدة منها علي حدة علي النحـو  ومعرفة حجم الحركة المرورية علي كل  ،والمحلية

  : تياآل
  
  
  
  

  : طبرقرق الرئيسة بمدينة الط )أ
  : طريق المدخل الغربي للمدينة .

باحث وقد قام ال ،)كم 7.5(يربط هذا الطريق وسط المدينة بغربها بمسافة وقدرها 
في المدينة معتمداً في  المركبات اآللية علي الطرق مروربمعاونة زمالئه بحصر حركة 

أول اليـوم  (ذلك علي طريقة العد اليدوية للمركبات اآللية خالل فترات الذروة المختلفة 
) 24,812(فقد تبين أن عدد المركبات اآللية المارة علي هذا الطريق ،)ووسطه وأخره

لـي  واحتل هذا الطريق المرتبة األو ،) 11(كما هو مبين في الجدول رقم  يومياً مركبة
وبالتالي تزاحم هذه  ،)%59.3(ة المرورية وبنسبة بلغت من بين الطرق من حيث الكثاف

المركبات علي محطات الوقود للتزود بالوقود مع اإلشارة إلي أن هذا الطريق الرئيس 
  .)007(توجد به محطة واحدة فقط متمثلة في محطة رقم 

  : طريق المدخل الشرقي لمدينة طبرق .
ويعتبر هذا الطريق متفرع من طريـق   ،)كم 4(يمتد هذا الطريق لمسافة وقدرها 

ويتكون هذا الطريق من اتجاهين عرض كـل اتجـاه    ،المدخل الغربي باتجاه الجنوب
مركبـة  ) 4,781(المارة علي هذا الطريق نحـو  فقد بلغ عدد المركبات اآللية  .)م10(

ريق فقد احتل المرتبة الثالثة من حيث حجم أما هذا الط ،)%11.5(وبنسبة بلغت يومياً 
  .)006رقم (وتوجد بهذا الطريق محطة واحدة متمثلة في محطة  ،الكثافة المرورية

  : الطريق الدائري .
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يمتد هذا الطريق من جزيرة الدوران أمام مركز البطنان الطبي وحتى شارع الليدو 
  .)م10(ويتكون من اتجاهين عرض كل اتجاه ) كم 8(بطول  ،في شرق المدينة

مركبـة  ) 12,205(مارة علي هذا الطريـق نحـو   وتشكل عدد المركبات اآللية ال
، وبذلك يحتل المرتبة الثانية من حيث حجم الحركة المروريـة  %)29.2(وبنسبة بلغت 

توجـد أي  أما عدد محطات الوقود علي هذا الطريق فـال   ،علي هذا الطريق الرئيس
  .محطة

  
  

  .ر علي الطرق الرئيسة لمدينة طبرقالمتوسط اليومي لحجم حركة المرو )11(جدول 
  %النسبة  عدد المركبات المارة  البیان

  %59.3  24812  طریق المدخل الغربي
  %29.2    12205   الطریق الدائري     

  %11.5            4781  المدخل الشرقي طریق
  %100  41,798          المجموع

  .م 2011حصر حركة المرور التي تمت في أیام مختلفة من عام عمل الباحث استنادًا إلی :المصدر

  : الطرق الثانوية في مدينة طبرق )ب
  : )فبراير حالياً 17(شارع الفاتح سابقاً  .

يمتد هذا الشارع من جزيرة الدوران الواقعة أسفل الجسـر إلـي طريـق حـي     
وقد بلغ عدد المركبات اآلليـة المـارة   .ويتكون من حارتين) كم 2(ويبلغ طوله ،المنارة

  . %)33.7(مركبة وبنسبة بلغت  )12,966(علي هذا الطريق نحو 
  : )شارع دبي حالياً(مارس سابقاً  28شارع  .

ويبلغ  ،يصل هذا الشارع الطريق الدائري الواقع في شمال المدينة بالمدخل الغربي
تفصـل   )م 9.5(ويتكون هذا الشارع من حارتين عرض كل حـارة   ،)كم 1.8(طوله 

ـ .بينهما جزيرة وسطية بطول الشارع ارة علـي هـذا   ووصل عدد المركبات اآللية الم
  .%)23(مركبة وبنسبة بلغت  )8,865(الشارع حوالي 
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  : شارع شهداء البريقة .
 الغربي عند يربط هذا الشارع بين الطريق الدائري في شمال المدينة وبين المدخل

ويتكون من مسارين بكل مسـار   ،)كم 1.7(فقد بلغ  أما طوله ،جزيرة دوران السنينات
 )7,607(ة المختلفة فقد بلغ حوالي حارتين أما عدد المركبات المارة خالل فترات الذرو

  .%)19.8(مركبة وبنسبة بلغت 
  
  
  
    : شارع صالح الدين .

من أسفل الجسـر   فبراير بدايةً 17وشارع ق الدائري يربط هذا الشارع بين الطري
، وقد )كم 1.7(وينتهي عند الطريق الدائري بمسافة وقدرها  ،الذي يقع في وسط المدينة

مركبـة وبنسـبة بلغـت    ) 9,063(ات المـارة علـي هـذا الشـارع     بلغ عدد المركب
ومن المالحظ بالرغم من كثافة حجم الحركة المرورية علي بعـض هـذه   .%)23.5(

  .الثانوية فال يوجد بها أية محطة من محطات توزيع الوقود الشوارع
  
  .المتوسط اليومي لحجم حركة المرور علي الشوارع الثانوية للمدينة )12(جدول 

  %النسبة  عدد المركبات المارة  البیان
  %33.7 12,966  فبرایر 17شارع 

  %23.5 9,063  صالح الدین شارع 
  %19.8 7,607             شارع شھداء البریقة

  %23 8,865  دبيشارع 
  %100 38,501  المجموع

  . 2011تمت في أیام مختلفة من عام حصر حركة المرور التي  عمل الباحث استنادًا إلي :المصدر
  
 

  : الطرق المحلية لمدينة طبرق )ج
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  ):شارع االستقالل حالياً(شارع أول من سبتمبر سابقاً  .
شارع الفضيل أبو عمر في الجنوب وينتهي بالقرب من مسجد يبدأ هذا الشارع من 
ويقع هذا  )م 10(وبعرض  )م 685(بمسافة طولية وقدرها  ،فاطمة الزهراء في الشمال

  . منطقة األعمال المركزية للمدينةالشارع في 
 )7,456(أما فيما يتعلق بعدد المركبات اآللية المارة في هذا الشارع فقد بلغت نحو 

  .%)51(نسبة بلغت مركبة وب
  
  
  
  : شارع عمر المختار .

فهو يتجـه مـن    ، يعتبر هذا الشارع موازياً لشارع االستقالل ولكن بعكس االتجاه
 )م 685(ويبلـغ طـول هـذا الشـارع     , الشمال إلي جنوب منطقة األعمال المركزية

مركبة  )3,951(وقد بلغ عدد المركبات اآللية المارة علي هذا الشارع .)م10(وبعرض 
  .%).27( وبنسبة بلغت 

  : شارع زهير بن قيس.  
يعد هذا الشارع من أطول الشوارع في منطقة األعمال المركزية  فهو يتجه مـن  

وتمـر بـه الحركـة     ،)م 10(وبعرض  )م1040(بطول وقدره  ،الشمال إلي الجنوب
أما عدد المركبات اآللية المارة علي هذا الشارع فقـد بلـغ   .المرورية باتجاه واحد فقط

  .%)22(مركبة وبنسبة بلغت  )3,216(حوالي 
  

  .المحلية للمدينةالمتوسط اليومي لحجم حركة المرور علي الشوارع  )13(جدول 
  

  %النسبة  عدد المركبات المارة  البیان
  %51  7,456  شارع االستقالل
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  %.27  3,951  شارع عمر المختار

  %22  3,216  شارع زھیر بن قیس
  %100  14,623  المجموع

  .م 2011حصر حركة المرور التي تمت في أیام مختلفة من عام  عمل الباحث استنادًا إلي :المصدر

  

  
  
  
  

  الفصل الثالث
  حمطات الوقود مبنطقة الدراسة

  مقدمة  .
  .أنواع وشروط إنشاء محطات الوقود : أوالً
  .الجغرافي للمحطات في منطقة الدراسةالتوزيع  : ثانياً
  .نوعية وكمية الخدمات التي تقدمها محطات الوقود : ثالثاً
  .تطور الطلب علي المنتجات النفطية : رابعاً

  .القوي العاملة في محطات الوقود بمنطقة الدراسة : خامساً
  .قواعد وإرشادات السالمة في محطات الوقود : سادساً
  .البيئي الناتج عن محطات الوقودالتلوث  : سابعاً
  .مخاطر محطات الوقود:   ثامناً
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  :مقدمة
فالوقود هو سر عمـل المركبـات بمعظـم     ،ن الماء هو سر الحياة لإلنسانحيث إ

بمحطات تزويـد  "تسمى وتستقى المركبات وقودها من أماكن مخصصة لذلك  ،أنواعها
وهى تتوزع مكانياً  بصورة أقرب إلي المثالية  ،"منافذ بيع المنتجات النفطية أو" الوقود 

فيها عالقتها مـع   وفق مسافات محددة يراعى ،داخل المدن والقرى وعلي طرق النقل
فمحطات الوقـود هـي األمـاكن     .ومع األنشطة االقتصادية األخرى ،بعضها البعض

المخصصة والمرخص لها بمزاولة نشاط بيع الوقود من أجل تزويد المركبـات مـن   
وكان اإلنسان قديماً يحصل علي الطاقة الحرارية من الشمس .ختلف األنواع واألحجامم

وعندما ازدادت احتياجاته للطاقة استخدم الزيـوت النباتيـة    ،ثم استخدم النار بعد ذلك
حتى وصل إلي الثورة الصناعية التي شهدتها أوروبا في منتصف  ،والدهون الحيوانية

وفـي   ،لتوليد الطاقة الحجري فاستخدم فيها اإلنسان الفحم ،القرن الثامن عشر الميالدي
 ،للطاقة حتى وقتنا الحـالي  التاسع عشر استخدم البترول باعتباره مولداً منتصف القرن

 ،وأصبحت وسائل النقل من سيارات وقطارات وسفن وطائرات تعتمد علـي مشـتقاته  
نها تحافظ علي نظافـة  عن كوفضالً  ،فالمنتجات البترولية هي عصب التقدم والتطور

يتخذ من معدل نصيب الفرد من الطاقة المسـتهلكة   هباإلضافة إلي أن.البيئة عكس الفحم
  .)1(رتقاءاالسنوياً دليالً علي التقدم و

وقد انتشرت في مدينة طبرق العديد من محطات الوقود سواء داخـل المدينـة أو   
وكنتيجة طبيعية للتطور الذي شهدته ليبيا في شتي المجاالت بعد اكتشاف  ،علي أطرافها

النفط زاد الطلب علي المركبات والشاحنات بمختلف أنواعها وأحجامها مما تطلب زيادة 
وال تقتصر خدمات محطات الوقود علي تزويد وسائل النقـل  .في عدد محطات الوقود

تشـمل تلـك    ،مات األخرى إلي المـواطنين بل إنها تقدم الكثير من الخد ،بالوقود فقط
وإصـالح   ،وخدمات غسيل السـيارات وتشـحيمها   ،الخدمات تغيير زيوت المحركات

وبعضها يحتوي علـي ورشـة إلصـالح األعطـال الصـغيرة      ،واستبدال اإلطارات
بل تشمل  ،وال يقتصر رواد محطات الوقود علي شريحة معينة من المجتمع ،بالسيارات

                                                             
لقاھرة،  األنجلو المصریة، ا  مكتبة   "دراسة تحلیلیة في اقتصادیات المكان   " الطاقة في مصر  الدیب ، محمد محمود )1

  .ك.، ص ي1993
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ك وتمثل محطات الوقود نقطة االلتقاء األخيرة مـع المسـتهل   ،تمعمختلف شرائح المج
ومنها يحصل ذلك المستهلك النهـائي علـي    ،ة المكررةالنهائي ألهم المنتجات النفطي

  .)1(حاجته من الوقود
  : محطات الوقود

سـواء   ،هي أماكن مخصصه ومرخصة لممارسه نشاط بيع أو توزيع المحروقات
  .كانت مملوكة للقطاع الخاص أو للقطاع العام

  : أنواع وشروط إنشاء محطات الوقود : أوالً
 .ن بدأ إنتاج المشتقات النفطية في ليبيا التي كانت تحتكره الشركات األجنبيـة منذ أ

 ،بل وعلي المخزون النفطي في ليبيا ،والتي كانت تسيطر علي أغلب الخدمات النفطية
لشركات علي توزيع هذه المشتقات علي كافة أقاليم الدولة من حيث بناء لم تعمل هذه ا

حيث اقتصر ذلك علي المناطق  ،المحطات وتوفير خدماتها بعيداً عن الشريط الساحلي
ولكن بعد صدور قانون التأميم لهذه الشركات  ،المأهولة بالسكان مثل طرابلس وبنغازي

إلي شركات وطنيه متمثلة في شـركة  آلت شؤون وأعمال هذه الشركات  ،1970عام 
بعـد إدمـاج    ،1971لسنة  )74(البريقة لتسويق النفط التي تأسست طبقاً للقانون رقم 

 ،شركة البريقة لتوزيع المنتجـات النفطيـة   ،الشركة الوطنية لتوزيع المنتجات النفطية
فـي شركة واحــدة مسـاهمة مملوكـة     ،شركة السدرة لتوزيع المنتجـات النفطيـة

  .بالكامل للمؤسسة الوطنية للنفط
الشركة مهمة تسويق وتوزيع ونقل المنتجات والسلع المكملة لها  هذه قد أوكل إليو

ولها في ذلك إنشاء مستودعات التخزين ومحطات الوقود ومراكـز الغـاز    ،داخل ليبيا
ومد خطوط األنابيب وتشغيلها وتملك وتشغيلها وصيانتها وتأجير وتشغيل ناقالت النفط 

كما سعت الشركة إلـي تطـوير    ،واستئجار الشاحنات التي تحتاجها في عمليات النقل
وقد تمكنت الشركة في  ،وتحديث المستودعات ورفع الطاقات التخزينية لكافة المنتجات

من بناء عـدد كبيـر مـن     إليها نفس العام الذي آلت فيه شؤون وأعمال هذه الشركات

                                                             
منیة،  ، التلوث البیئي الناتج عن محطات الوقود في مدینة الدمام، جامعة نایف العربیة للعلوم األ القحطاني علي محمد (1)

 .   2005كلیة الدراسات العلیا، قسم العلوم الشرطیة،، رسالة ماجستیر غیر منشورة، 
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حيـث   ،ذات مستويات ومواصفات متباينـة  ،محطات الوقود في مختلف مناطق الدولة
محطة خاصة موزعة  89محطة مملوكة للشركة ونحو  365وصل عددها إلي حوالي 
الغـاز   :شركة بتوزيعها هيومن أهم المنتجات التي تقوم ال ،علي أغلب مناطق الدولة

زيـت   ،الـديزل  ،كيروسين الطيران، نزلي روسين المالكي ،98-95البنزين  ،المسال
ميـاه   ،الغازاسطوانات  ،لشحوم الصناعيةا ،الزيوت الصناعية ،اإلسفلت ،الوقود الثقيل
  .)1(برداتمالنضائد وال

 ،تعتبر محطات الوقود المغذي الرئيسي لحركة النقل والمواصالت بمختلف أنواعها
فهي األماكن المخصصة والمرخص لها بممارسة نشاط بيع الوقود مع بعض الخدمات 
األخرى التي يمكن توفيرها ضمن نطاق المحطة التي تعمل علي سد حاجة المسـتهلك  
بالخدمات األساسية من الوقود بمختلف أنواعه من وقود البنزين أحد أنواعه الرئيسـي  

إذ بلـغ   ، كثر استهالكاً في شـتي أنحـاء العـالم   الذي يمثل أحد المشتقات النفطية األ
وتأتي هـذه  .مليون طن سنوياً 1.2أواخر القرن الماضي حوالي ي فاالستهالك المحلي 

والبنزين في صورته االستهالكية  ،الكمية لتلبية حاجة المستهلك من هذه المادة الحيوية
ت تكرير النفط فـي  تقوم شركا ، هو عبارة عن خليط من عشرات المركبات الكيميائية

ليتالءم مع متطلبات السيارات بمختلف أنواعها وأحجامها  منهالعادة بتصنيع عدة أنواع 
إضافة إلي هذا النوع من الوقود الذي تقدمة محطـات   )2(.وتعدد الشركات المصنعة لها

الوقود بالمدينة هناك الوقود المنزلي والزيوت المعدنية وزيوت التشحيم لكافـة أنـواع   
  .ركباتالم

ولعل أهمية هذه المحطات تكمن في مدي السهولة واليسر التي من خاللهـا يـتم   
يبين عدد المحطات ) 14( الجدول. مختلف مناطق الدولة وصول المنتجات النفطية إلي

مستوي ليبيا ومدي التباين الكبير في توزيع المحطـات وعــدم    ىومراكز الغاز عل
العدالـة فـي التوزيـع بيـن المناطـق الغربيـة والمناطـق الشرقيـة والمنـاطق  

  .الجنوبية

                                                             
  .، www.iraqgreen.net ،2012علي موقع " االنترنت " الدولیة  شركة البریقة لتسویق النفط، شبكة المعلومات) 1(

 ل،العدد األو  مجلة الطاقة والحیاة،    ، مكتب خدمات ومعلومات الطاقة،   " 94لماذا بنزین ممتاز " محمد البوسیفي، ) (2
  .18، ص 1993مارس 

http://www.iraqgreen.net
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  ن الكبير في محطات العامة والخاصة بليبيا ومدي التبايال) 14(جدول 
  .التوزيع بين المناطق

  %النسبة  المجموع  محطات خاصة  محطات عامة  المكتب
  %18.6  76  9  67  طرابلس
  %14.7  60  11  49  الزاویة

  %10.3  42  1  41  جبل نفوسة
  %9.1  37  4  33  بنغازي
  %8.8  36  1  35  الجنوب
  %8.1  33  7  26  الخمس

  %5.3    22  0  22  أجدابیا
  %5.1  21  5  16  مصراتھ
  %5.1  21  1  20  سرت
  %4.2  17  4  13  المرج

  %3.9  16  1  15  البیضاء
  %3.4  14  0  14  درنة

  %3.4  14  3  11  البطنان

  %100  409  47  362  اإلجمالي

العدد  ،مجلة البیئة،محطات الوقود والتلوث البیئي ،الھیئة العامة للبیئة احمد بشیر سعد ، :المصدر
  .34ص  ،2002 ،طرابلس ،الثالث عشر

أما المحطات في مدينة طبرق فهي تعتبـر الشـريان الرئيسـي لحركـة النقـل      
حيث إن موقع المدينة جغرافيا جعلها تتطلب خدمات من هذه المحطات  ، والمواصالت

وذلك لكونها آخـر مدينـة ليبيـة     ،بشكل يتناسب مع حركة النقل المستمرة والمتزايدة
 كما أن المدينـة شـهدت تزايـداً    ،متصلة بشبكة من الطرق بجمهورية مصر العربية

وما يترتب علي ذلك من حاجـة   ،ي عدد السكانملحوظاً خالل الثالث العقود األخيرة ف
بلديـة   يالحـظ أن ) 14(ومن الجدول  ،خاصة المنزلي منهالسكان الملحة إلي الوقود و

مدينة طبرق تأتي في المراتب األخيرة من بين المدن الليبية في عدد  البطنان التي تضم
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ـ   ،المحطات ذه الخدمـة  األمر الذي يؤدي إلي العجز في سد حاجة المستهلكين مـن ه
  .واالزدحام المستمر علي محطات الوقود

هذه المحطات تعمل علي تقديم مختلف الخدمات من خالل وجود مكتب مبيعـات  
  .شركة البريقة فرع طبرق احد فروع شركة البريقة لتسويق النفط

وتكمن مهمته في تسهيل عملية تسويق المنتجات النفطية واإلشراف الفني علي هذه 
يبين هذه ) 15(الجدول . )1(2010عددها خمس محطات بنهاية عام المحطات التي بلغ 

  .المحطات موزعة علي محالت مدينة طبرق
  .مدينة طبرق ىمستو ىالتوزيع العددي والنسبي لمحطات الوقود عل )15(جدول 

  %النسبة  العدد  المحلة
  %60  3  شاھرروحة
  %40  2  سوق العجاج

  ــ  ــ  المدینة
  %100  5  اإلجمالي

  : الباحث استنادًا إلي معلومات من إعداد :المصدر
 . 2010 مكتب مبیعات شركة البریقة فرع  طبرق .1
  .إدارة المحطات .2

األكثـر  أن عدد محطات الوقود بمحلة شاهر روحة هي ) 15(يالحظ من الجدول 
جودة في مدينـة  وإذ تشكل أكثر من ثلثي المحطات الم ،قياساً بباقي المحالت األخرى

 .األمر الذي يترتب علية أهمية كبيرة فـي تقـديم الخـدمات    ،%60طبرق أي بنسبة 
من ذلك تبرز  ،بالنظر إلي عدد السكان خاصة وأن المدينة تشهد تزايد في عدد السكان

ومدي قرب هذه الخدمات من  ،أهمية توزيع هذه المحطات بما يتالءم مع كثافة السكان
   .يظهر التمثيل العددي والنسبي للمحطـات ) 14(أينما وجدت الشكل التجمعات السكانية

إن موقع المدينة علي الخارطة الليبية باعتبارها آخر مدينة حدودية تتصل بشبكة مـن  
المحطات القائمة وعدم إجراء الصيانة لها وزيادة  مدوقَ ، ذكر سالفاماُ الطرق بمصر ك

جعلها في حاجة مستمرة لتطوير المحطات القائمة وزيـادة   ،السعة التخزينية للخزانات

                                                             
، بدون  2010شركة البریقة لتسویق النفط، مكتب مبیعات شركة البریقة فرع طبرق، سجالت المحطات، طبرق،       ) (1

  . رقم صفحة
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ويمكـن   ،والتطلع إلي محطات نموذجية تعمل علي تقديم أفضل الخدمات ،االهتمام بها
  .موذجيةمحطة وقود ن هنا ذكر أهم شروط إنشاء

واحــدة مــن المحطــة ويفضــل فــي  توضــع خزانــات الوقــود فــي جهــة )1
األمامية للمحطـة وتجمـع أغطيتهـا فـي مجمـع واحـد مقسـم مـن          الواجهة

  .اعلي حسب عدد خزانات الوقود
  .يخصص موقع شاحنات الوقود لتفريغ الوقود قرب الخزانات )2
ــة  )3 ــود بزاوي ــي جــزر مضــخات الوق ــى تعطــي مجــال فــي ) 45(تبن حت

  .سرعة التحرك عند دخول المحطة والخروج منهاسهولة 
ــين    )4 ــدد اثن ــط ذات ع ــدة فق ــود واح ــرة مضــخة وق ــل جزي تخصــص لك

  .احتمال تجهيزها بمنظومة اتصاالتمع مسدس 
) 20,000(حمولــة الخــزان  نــد وصــولالخــزان مجهــز بعوامــة تقفــل ع )5

  .لتر
تجهــز بــأجهزة قيــاس مســتوي الوقــود وتحديــد مســتوي الميــاه ومواقــع  )6

  .التسرب
تــتم جميــع التركيبــات الميكانيكيــة بأنابيــب بالســتيكية ذات الجهــد العــالي  )7

  .مطوعة
غرف تفتـيش خزانـات الوقـود مـن النـوع البالسـتيك ذات الجهـد العـالي          )8

  .مانعة التسرب ومحكمة بالفتحة العليا للخزان
ومــا  ، عالمــة ليبيــا نفــط مجهــزة بعالمــات خاصــة بمحتويــات المحطــة )9

  .ليها أسعار وأنواع الوقود بالمحطةتحتويه من خدمات مضافا إ
ــوت    )10 ــر الزي ــاملة تغيي ــات ش ــة المركب ــاالت لخدم ــيل ، ص  ، والغس

  .للصيانة الخفيفة للمركبات هوورشة صغير ، وتعديل اإلطارات
 .الغسيل السريع لغسيل هياكل المركبات )11

  :محالت خدمات الطريق تتكون من )12
سـوق  سوق تجـاري تكـون واجهتـه الخارجيـة توضـح لمـا يحتويـه ال         )أ 

  .من الداخل



  .مقهى ومطعم   )ب 
  .خدمات اتصاالت )ج

  .حصان) 36(مولد كهربائي احتياطي بقوة  )13
ــتيكية مصــمم   )14 ــزودة بلوحــات بالس ــارة داخــل المحطــة م ــع اإلن توزي

ت مضــخات الوقــود عليهــا شــعار الشــركة ويــتم تركيبهــا علــي مضــالَّ
ــود     ــات الوق ــة خزان ــا جه ــافات وخصوص ــب الكش ــع وتركي ــع توزي م

  .التفريغ أثناء العمل الليليلسهولة 
توزيــع اللوحــات اإلرشــادية داخــل المحطــة مــزودة بإنــارة أو طــابع  )15

  .فسفوري
ــدات المحطــة لنظــام التعــريض   )16 ــع مع ــتم توصــيل جمي ) األرضــي(ي

  )1(.شامال مبني المحطة حسب نوعية المبني
  

الطرق السريعة أو التي تربط بين المدن طبقاً لمساحة  وتصنف محطات الوقود علي
                                                             

على موقع " االنترنت" لجنة المحطات الخاصة بشركة البریقة لتسویق النفط ، شبكة المعلومات الدولیة  )(1
www.brege.ly.com.af.m)( 2012 . 

 التمثیل العددي والنسبي للمحطات) 14(الشكل رقم 

http://www.brege.ly.com.af.m)
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الموقع والخدمات التي يمكن توفيرها كحد أدني في المحطة والمرافق التي تفصل 
  ).16( عضها إلي فئتين وفقاً للجدولأجزاءها عن ب

  .تصنيف محطات الوقود علي الطرق السريعة )16(جدول 
  للمحطةالحد األدنى 

  الفئة
  ب  أ

  أربعة آالف) 4000(  ثمانیة آالف) 8000(  2الموقع ممساحة 
  خمسون مترًا) 50(  ثمانون مترًا) 80(  طول الواجھة علي الطریق

  دیزل+ بنزین   دیزل+ بنزین   العنصر الرئیسي لنوع الوقود

  لتر بنزین 60,000  الطاقة التخزینیة للوقود
  لتر دیزل 60,000

  لتر بنزین 60,000
  لتر دیزل 60,000

  مواقف 15  موقفًا 20  مواقف السیارات الخاصة

  الخدمات األساسیة المطلوب
 توفرھا بالمحطة علي مدار

  الساعة

بیع  ،إصالح إطارات ،كھرباء ،ورشة صیانة میكانیكا ،مصلي
  آلیات نقل  ،قطع غیار سیارات ،غیار زیوت و تشحیم ،إطارات

ات  دور )ھواء ـ ماء(أجھزة خدمة مجانیة  ،السیارات المعطلة
  .مطعم ،میاه عامة

  ،2006 ،المحطاتتقریر أوضاع  ،مكتب مبیعات طبرق ،شركة البریقة لتسویق النفط  :المصدر
  .بدون رقم صفحة

يمكن إضافة بعض الخدمات األخرى وتكون منفصلة عن المحطة ) 16(من الجدول
ومع مباني المحطة وفق مـا يحكـم هـذه     ،مع مراعاة عالقة هذه المرافق مع بعضها

إذ تعتبر العناية بالنظافـة   .العالقة من اشتراطات خاصة بالسالمة ودراسة الموقع العام
ـ   العامة في جميع مرافق المحطة وتأمين حاويات في مواقع ع النفايـات  مناسـبة لجم

  .والمخلفات من أساسيات خدمات هذه المحطات
تقديم خدماتها من المشتقات النفطية المتنوعة جعلهـا  إن مسيرة شركة البريقة في 

وفقاً لسياسة الشركة فـي تطـوير    ،تواكب سياسة التحول والتنمية التي تشهدها الدولة
فقد صدر القـانون   ،خدماتها وكذلك مرافقها الخدمية ومن خالل برامج التحول لإلنتاج

قـة علـي مسـتوي    بتطبيق النظام التشـاركي بشـركة البري   1992لسنة ) 46(رقم 
الصادر عن اللجنة الشعبية العامـة   1990لسنة  1225صدر القرار رقم )1(.المحطات

                                                             
شركة البریقة لتسویق النفط، كتیب عن مسیرة الشركة في ثالثین عاما، مكتب اإلعالم اإلرشادي والتوثیق بالشركة،  ) (1

 . 42ص 
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بذلك أصـبحت   ،الذي اعتبرت بموجبة محطات توزيع الوقود تشاركيات لتوزيع الوقود
وكان  ،المسؤولية جماعية وتشمل كل من مدير التشاركية ومساعد مدير وبقية الشركاء

حيث أصبحت التشاركية مسئولة بالكامل عن  ،لية عن الشركةفي ذلك نوع من االستقال
  .تشغيل المحطة

أسطول هائـل  هذا وتقوم الشركة بتزويد محطات توزيع الوقود بالمنتجات بواسطة 
وتركيب وصيانة المحطات للرفع مـن كفاءتهـا    ،والشاحنات من الناقالت الصهريجية

لشـهري علـي جميـع المعـدات     والكشف الدوري وا ،وأدائها لتقديم أفضل الخدمات
بالتالي فقد تحول العمل في هذه المحطات من النظام العام الذي  .بمحطات توزيع الوقود

إلـي نظـام    ،كان يتبع في جميع أعماله اإلدارية والمالية والخدمية إلي شركة البريقة
تشاركي يهدف إلي تمكين األيدي العاملة الوطنية من تشغيل هذه المحطـات وتسـيير   

ود الفائدة منها إليهم بشكل لكي تع ،ورها بالشكل الصحيح اعتمادا علي قدراتهم الذاتيةأم
  )1(.خاص

أما من ناحية األسعار فإن عدم استقرار السعر لمعظم المنتجات النفطيـة وبشـكل   
ترجع إلي التغيرات التي تشهدها تكلفة هذه الصناعة ومواكبة الدولة لما  ،خاص للوقود

ي أسعار المنتجات النفطية فـي مختلـف دول العـالم بمـا فيهـا      يطرأ من تغيرات ف
ومن شأن هذا التغير  .مما ينتج عنة تغيير مستمر في السعر بين الفترة واألخرى)2(.ليبيا

  .أن يؤثر في كفاءة الخدمات بالمحطات
  : التوزيع الجغرافي للمحطات في منطقة الدراسة : ثانياً

وخصائص التوزيع وكفاءته وأنماطه اهتماماً كبيراً لقد نالت دراسة توزيع الخدمات 
والواقع أن البحث  ،خالل الفترة األخيرة لدي كثير من الباحثين الجغرافيين والمخططين

ولهـذا   ،ينبع من أن الخدمات تقدم للسكان وتـرتبط بالمكـان   ،الجغرافي لهذه الظاهرة
  .ألماكن المناسبةيسعي الجغرافيون إلي تخطيط المواقع المثلي للخدمات في ا

                                                             
/  8/ 15مقابلة شخصیة، مع مشرف وحدة التفتیش والشئون اإلداریة بمكتب مبیعات شركة البریقة فرع طبرق،          ) (1

2012. 
، 6009شركة البریقة لتسویق النفط، مكتب مبیعات فرع طبرق، إدارة التفتیش والشئون الفنیة، التقریر السنوي،           )(2

  .بدون رقم صفحة
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ويعد تصنيف الظاهرة والخصائص المتعلقة بها احد األهداف التي تسعي الجغرافيا 

وذلك من اجـل إبـراز    ،في كثير من دراساتها إلي تحقيقه لدراسة أية ظاهرة جغرافية
  )1(.االختالفات المكانية في هذا الجانب الجغرافي المهم من جوانبها

فهـو   ،ل المؤثرة في التوزيع الجغرافي لمحطات الوقودويعد النقل أحد أهم العوام
 ،األساسية في المجتمعات الحضرية والريفية علي حد سـواء  التحتية أحد شبكات البنية

التي تتعلق بحركة األشخاص والبضائع من  الرئيسةأحد األنشطة االقتصادية  وهو أيضاً
وتعـد شـبكات النقـل     .إيجاد منفعة زمنية ومكانيـة  مما يترتب عليه ،مكان إلي آخر

فهـي تنقـل الحركـة     ،والطرق بمثابة شرايين للنمو والتطور االقتصادي واالجتماعي
تضم مدينـة طبـرق   كما ذكر سابقاً  )2(.والنشاط واألهمية إلي المناطق التي تمتد فيها

تبين أنهـا  ي) 15(فمن خالل الشكل  ، إجماال عدد خمس محطات ومنها محطة خاصة
فمع زيادة عدد السكان من جهة وزيـادة   ،تنتشر بشكل يتطلب إعادة النظر في توزيعها

حركة المرور علي الطرق العامة من خالل الزيادة المستمرة فـي عـدد المركبـات    
مما يظهر أهمية إعـادة دراسـة هـذا     ،المتنوعة والمتعددة األغراض من جهة آخري

  .التوزيع
راكز توزيع الغاز لغرض تقديم خدمات إلي السكان وفقـاً  أنشئت هذه المحطات وم

لكن هناك الكثير من األسس التي ينبغي األخذ بها عند إنشاء أية محطـة   ،ألسس معينة
مثل دراسة عدد السكان واحتياجات المدينة وموقعها من الطرق العامة وغيرهـا مـن   

  .األسس والمعايير التي تدخل ضمن هذا اإلطار
يتبين لنا التوزيع غير العادل لمحطات الوقود بين محالت ) 17(الجدولومن خالل 

نها تقع مرفقة مـع  الوقود ومراكز توزيع الغاز بحكم أفنجد أن معظم محطات  ،المدينة
محطات الوقود تتركز في محلة شاهر روحة والتي بلغ عدد المحطـات بهـا ثـالث    

                                                             
، جغرافیة الخدمات الصحیة والتعلیمیة في محافظة الجیزة، جامعة القاھرة، كلیة اآلداب، قسم   ابوزید عبدالمنعم علي )(1

 )رسالة دكتوراه غیر منشورة(، 150، ص 1996الجغرافیا، القاھرة، 
المجلة الجغرافیة  واستراتیجیات الدولة للتنمیة،   . ع.م.النقل والتنمیة في ج    ستراتیجیةا سلیمان متولي سلیمان   )(2

  .  2008العدد الواحد والخمسون، الجزء األول،  العربیة،
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أمـا   ،)009محطة رقـم  و ،008ومحطة رقم  ،007محطة رقم (محطات متمثلة في 
محلة سوق العجاج فقد كان نصيبها من المحطات اثنتان األولي تقع في مدخل المدينـة  

والتي تعتبر بعيدة نوعاً ما عن التجمع السكاني لمحلـة   )006محطة رقم (وتتمثل في 
والتي تقـع   )محطة علي حسن(أما المحطة الثانية فهي المحطة الخاصة ،سوق العجاج

  .ينة الغربي وهي أيضاً بعيدة عن الدواخلفي مدخل المد
  .توزيع المحطات على محالت مدينة طبرق )15(الشكل 

  
  :عمل الباحث استنادًا إلى: المصدر
  .مصلحة التخطیط العمراني فرع طبرق .1
  .1966دس أعمال جرد، محافظة درنة، متصرفیة طبرق، امؤسسة دوكسی .2
  .م2006التعداد العام للسكان  .3
  .لتسویق النفط فرع طبرقشركة البریقة  .4

نجد أن التوزيع  ،وإذا ما رجعنا إلي توزيع السكان بين المحالت في الفصل األول
فمحلة  ،التي تمثلها أحياء المدينة السكانية الجغرافي لمحطات الوقود ال يتفق والكثافات
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أما  ،محطة ةوال يوجد بها أي ،2006نسمة عام  28,028المدينة مثالً بلغ عدد سكانها 
ويقع بها ثـالث   ،نسمة في نفس العام 47,863محلة شاهر روحة فقد بلغ عدد سكانها 

فقـد   ،نسمة 29,541في الوقت الذي بلغ فيه عدد سكان محلة سوق العجاج  ،محطات
كان نصيبها من المحطات اثنتان منها واحدة خاصة وكالهما يقعان علي أطراف المحلة 

وال يفوتنـا   ،يتطلب قطع مسافة طويلة للوصول إليهامر الذي األ ،وبعيدة عن الدواخل
توضيحاً أن هذه المحطات السالفة الذكر تتعدي خدماتها نطاق المحالت التي تخدمها أو 

 ،البيضاء ،المدينة إلي وسائل النقل المتعددة القادمة من المدن المجاورة مثل مدينة درنة
حدودية وتربط بـاقي مـدن ليبيـا     كون أن المدينة ،جدابيا وغيرها من المدنا،بنغازي

من خالل ما تقدم يتبين لنا التركيز الكبير للمحطات في محلة .بجمهورية مصر العربية
وعـدم   ،في الوقت الذي يظهر فيه العجز واضحاً في محلة سوق العجاج ،شاهر روحة

  .وجودها نهائياً في محلة المدينة
  .ينة وعدد المحطات بهافي كل محلة من محالت المدعدد السكان  )17(جدول 

  عدد المحطات  السكان عدد  البیان
  ــ  28,028  محلة المدینة

  3  47,865  محلة شاھر روحة
  2  29,541  محلة سوق العجاج

  5  105,434  اإلجمالي
  : عمل الباحث استنادًا إلي :المصدر

  .بیانات التعداد العام للسكان .1
  .زیارة میدانیة لمحطات الوقود بالمدینة .2

  : نوعية وكمية الخدمات التي تقدمها محطات الوقود : ثالثاً
توزيــع الوقــود موزعــة بــين أجزائهــا لمحطــات  يوجــد فــي المدينــة خمــس

ــري     ــي آخ ــة إل ــن محط ــة م ــعتها التخزيني ــي س ــاوت ف ــة وتتف  ،المختلف
ــل        ــة النق ــي لحرك ــذي الرئيس ــر المغ ــود تعتب ــع الوق ــات توزي فمحط

ــة   ــة المدين ــداد رقع ــي امت ــا عل ــف أنواعه ــالت بمختل ــالل ،والمواص من خ
ــا  ــالزم له ــالوقود ال ــات ب ــد اآللي ــ ،تزوي ــي ص ــا الت ــن ألداء وظائفه ممت م

ــا ــاً    ،أجله ــتخدم أنواع ــي تس ــاحنات الت ــافالت والش ــيارات والح ــا الس ومنه
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باإلضــافة إلــي ذلــك  .ل الــنفط والبنــزين بأنواعــهمثــ ،مختلفــة مــن الوقــود
فــإن محطــات توزيــع الوقــود تقــوم بتوفيرالمشــتقات النفطيــة األخــرى مثــل 
ــواد     ــن الم ــا م ــحيم وغيره ــواد التش ــة وم ــوت المعدني ــين والزي الكيروس

وخاصـة فـي المحطـات التـي تقـع فـي        ،مثـل خـدمات اإلطـارات    ةالمشابه
ص ن خــدماتها بشــكل خــاأصــبحت المحطــات تطــور مــو.أطــراف المدينــة

مـن خـالل ظهـور مبـدأ التنـافس فـي       بعد صدور قـانون النظـام التشـاركي    
ــا  ــدمات ونوعه ــاءة الخ ــالت    ،كف ــاهي والمح ــدمات المق ــذه الخ ــن ه وم

وتشــكل نســبة المحطــات بالمدينــة إلــي المحطــات العاملــة علــي  ،التجاريــة
  .%1.2مستوي الدولة حوالي 

علي محالت مدينة ومراكز توزيع الغاز موزعة عدديا محطات توزيع الوقود  )18(جدول 
  .طبرق

  عدد مراكز توزیع الغاز  توزیع الوقودعدد محطات   البیان
  3  3  شاھرروحة
  1  2  سوق العجاج

  ـــ  ــ  المدینة
  4  5  اإلجمالي

  : عمل الباحث استنادًا إلي :المصدر
  .الزیارة المیدانیة للمحطات )1
  .الزیارة المیدانیة لمراكز توزیع الغاز )2

تعتمد الخدمات بالمحطات في االرتقاء بمستواها وتطور مبيعاتها علـي موقعهـا   
فمثالً المحطات الواقعـة   .الجغرافي وعلي كثافة السكان والحركة المرورية في نطاقها

يكون ) 007(علي الطريق الرئيسي وداخل التجمعات السكانية الكبيرة مثل المحطة رقم 
أفضل من المحطات الواقعة في مواقع بعيـدة عـن    ستوي تشغيلها ومستوي خدماتهام

) 009(وبعيدة نوعاً ما عن التجمع السـكاني مثـل المحطـة رقـم      ،الطريق الرئيسي
الواقعـة فـي مـدخل المدينـة     ) 006(أو المحطة رقم  ،لوجودها داخل حي صناعي

كان من الوقود دون األخذ فـي االعتبـار   إال أنها أنشئت لغرض سد حاجة الس،الشرقي
باإلضافة .وزيادة الحركة المرورية علي الطرق ،تطور هذه المدينة وزيادة عدد سكانها
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ولم يراع فـي   ، األخيرة ةإلي وجود تجمعات سكانية جديدة شيدت خالل العقود الثالث
ط علـي  مما زاد الضـغ  ،بنائها تشييد خدمات مرافقة لها مثل خدمات محطات الوقود

  .)007(وخاصة القريبة من هذه التجمعات مثل المحطة رقم  ،المحطات القديمة
إن محطات الوقود تختلف فيما بينها من حيث حجمها وعـدد مرافقهـا وسـعتها    

وعدد اسطوانات الغاز بها وموقعها الجغرافي من حيث القرب والبعد  ،التخزينية للوقود
وهذا له أثر مباشر في حجماإليرادات  ،الرئيسيق يوكذلك الطر ،عن التجمعات السكانية

كما تختلف السعة التخزينيـة   ،والعوائد المالية علي المحطة، وبالتالي علي العاملين بها
حسب احتياجات ونشاطات المحلـة   ونوع الوقود من محطة آلخري ،وأحجام المحطات

  .ورقعة األرض المقامة عليها وموقعها ،التي تخدمها المحطة
  .السعة التخزينية لمحطات توزيع الوقود في مدينة طبرق )19(جدول 

  %النسبة  السعة التخزینیة للمحطة  المحطة

            009  
  

  لتر ـ بنزین 240,000   
  لتر ـ دیزل 80,000   

              31.5%  
              28.5%  

            008  
  

  لتر ـ بنزین 200,000   
  ــــ         ـ   ــــ            

              26.3%  
  ــ    ــ                

            007  
  

  لتر ـ بنزین 120,000   
  لتر ـ دیزل 60,000   

              15.7%  
              21.4%  

            006         
  

  لتر ـ بنزین  100,000   
  لتر ـ دیزل  80,000   

              13.1%  
              28.5%  

  علي حسن          
  

  لتر ـ بنزین  100,000   
  لتر ـ دیزل 60,000   

              13.1%  
              21.4%  

  : عمل الباحث استنادًا إلي :المصدر
 .الزیارة المیدانیة للمحطات )1
 .مقابلة شخصیة مع إداري المحطات )2

تأتي في المرتبة األولي من ) 009(يالحظ أن المحطة رقم ) 19( من خالل الجدول
إذ بلغ المخزون  ،من حيث السعة التخزينية للوقود وخاصة البنزين منه ،بين المحطات

 .من السعة التخزينية اإلجمالية للمحطـات  %31.5ألف لتر أي ما نسبته  240حوالي 
ألف لتر وبنسبة تقدر  200في المرتبة الثانية بسعة تخزينية ) 008(وتأتي المحطة رقم 
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بسعة تخزينية ) 007(ثم تليها المحطة رقم  .من إجمالي السعة التخزينية %26.3بنحو 
  .%15.7ألف لتر وبنسبة مئوية  120قدرها 

 ،فـة السـكانية  والكثا ،ولعل من أهم األسباب في هذا التباين هو الموقع الجغرافي
فبالرغم من أن بعض هذه المحطات ذات سعة تخزينيـة   ،والحركة علي الطرق العامة

انية أقل وبعيدة عن إال أنها تقع في جهات ذات كثافة سك) 009(كبيرة مثل محطة رقم 
  .الطرق الرئيسة

فإن السـعة  ) بالنافته(رف عأما وقود الديزل أو ما ي ،هذا فيما يخص وقود البنزين
ستثناء المحطـة رقـم   قاربة بين المحطات إلي حد كبير بازينية للمحطات تعتبر متالتخ

وهذه الكمية مـن وقـود    ،التي ال يوجد بها أي خزان مخصص للديزل نهائياً) 008(
ويرجع مرد ذلـك إلـي أن أعـداد     ،الديزل عادةً  ما تكون كافية في محطات الوقود

ما تكـون   داماً لهذا النوع من الوقود غالباًالشاحنات وهي المركبات اآللية األكثر استخ
فـي  ) بالسيارات(عرف عداد المركبات اآللية الصغيرة أو ما يأعدادها اقل بكثير من أ

وإنمـا   ،ولكن تكمن المشكلة في عدم توفر أماكن مخصصة للشاحنات الكبيـرة  ،المدن
ـ إ،المتوفر كما هو مالحظ في محطات الوقـود الواقعـة فـي المدينـة     خات ن المض

المخصصة لوقود الديزل مجاورة بل متقاربة من مضخات البنزين وهـو مـا يسـبب    
  .االزدحام داخل المحطات

يضاف إلي سعة المحطة وقدرتها الخدمية كذلك عدد اسطوانات الغاز المتوفر بها 
باإلضافة إلي الكيروسين ، وهي من المشتقات النفطية التي تدخل ضمن الوقود المنزلي 

ذلك ألن عدد اسطوانات الغاز بكل محطة يعتمد علي إمكانياتها  ،)بالقاز(أو ما يعرف 
  .من حيث مستودع التخزين بها و اآلالت المناولة لها
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تضم عدد من االسطوانات ) 006(يالحظ أن المحطة رقم ) 20(من خالل الجدول 
من إجمالي االسـطوانات فـي   % 42.9اسطوانة وبنسبة مئوية بلغت  972بلغ عددها 

ي ثم تأت ،وبالتالي فهي تحتل المرتبة األولي من بين المحطات ،كافة المحطات بالمدينة
أمـا   .%23.8حوالي اسطوانة وبنسبة قدرها  540والتي ضمت ) 007(المحطة رقم 
اسطوانة ونسـبتها بلغـت    475ات فقد كان نصيبها من االسطوان) 009(المحطة رقم 

اسطوانة  280التي ضمت نحو ) 008(رقم  وتأتي في المرتبة األخيرة المحطة .21%
وهي كما اشرنا سـالفا المحطـة   ) علي حسن(أما فيما يخص محطة  .%12.3وبنسبة 

هذه الكمية من االسطوانات بلغ إجمالي  ،اسطوانة ةأيالخاصة الوحيدة فال تحتوي علي 
بلغت وإذ ما نظرنا إلي الكثافة السكانية في مدينة طبرق التي  .اسطوانة 2267عددها 

مـع   ،تعتبر غير كافية لسد حاجة المسـتهلكين  2006نسمة في تعداد عام  105,434
األخذ في االعتبار أن اغلب األسر الليبية بما فيهم سكان مدينة طبرق تمتلك أكثر مـن  

  .اسطوانة واحدة
  .بكل محطة من محطات مدينة طبرق التوزيع العددي والنسبي لالسطوانات )20(جدول 

  %النسبة  اسطوانات الغازعدد   المحطة
006                   972  42.9%  
007  540  23.8%  
009  475  21%  
008  280  12.3%  

  ـــ  ـــ  علي حسن
  %100  2267  اإلجمالي

  : عمل الباحث استنادا إلي: المصدر
 .الزیارة المیدانیة للمحطات )1
  .المقابلة الشخصیة مع إداري المحطات )2

ال  مستودع الغاز الرئيسي الواقع فـي المدينـة والـذي   تعبأ هذه االسطوانات من 
األقاليم أو المدن المجاورة مثل مدينـة   علي نطاق المدينة بل تتعداه إليتقتصر خدماته 

ويكون الطلب علي االسطوانات بشكل كبير  .درنة والقرى التي تقع ضمن نطاق المدينة
ات علي االستهالك المنزلي وال يقتصر توزيع هذه االسطوان ،عند حلول الفصل البارد
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بل هناك العديد من الورش والمطاعم والمقاهي والمقرات الحكومية التي تعتمـد   ،فقط
  .هي األخرى علي هذه المنتجات

  :تطور الطلب علي المنتجات النفطية  : رابعاً
تطور الطلب علي الطاقة في ليبيا بشكل ملحوظ ومضطرد خالل العقـود الثالثـة   

ولكن ليس بصـورة   ،)السبعينات والثمانينات والتسعينات(األخيرة من القرن الماضي 
متواصلة ودون تذبذب وذلك ألسباب عدة منها ما هو عائد لعوامل داخليـة مرتبطـة   

ومنها ما هو عائـد لعوامـل    ،ت بها الدولةبالتغيرات االقتصادية واالجتماعية التي مر
خارجية مرتبطة بالتقلبات السياسية واالقتصادية التي كانت سائدة في العالم وكان لهـا  

ومن ثم فقد شهدت الدولة نموا شبه مضـطرد فـي    .انعكاساتها علي االقتصاد الوطني
نتجات بيا من الملقد تطور استهالك لي. استخدام المنتجات النفطية مشوباً ببعض التذبذب

  .عدالت متفاوتة ولكن بم ،2005 ،1970النفطية خالل الفترة 
يبين طبيعة هذا التطور ومعدالت النمو المحقق خالل هذه الفترة منذ ) 21(الجدول 

  .1970عام 
  الطلب علي المنتجات النفطية في ليبيا  تفاوت نسب )21(جدول 

  .2005 _ 1970خالل الفترة 
  %نسبة النمو  الفترة

  %17  1982ـــ  1970
  % 4  1986ـــ  1982

  %3  1990ـــ  1980
  %2  2000ـــ  1990
  %5  2005ـــ  2000

     ، 2007،والحیاة      مجلة الطاقة   ، الطلب علي الطاقة في لیبیا      ،عبداهللا عمار بلوط  :المصدر 
  .  69ص  ،24العدد 

سنوياً مـا يقـدر    متوسطهأكبر معدل للنمو حيث بلغ ن فترة السبعينيات تميزت بإ
ولكن نظرا الرتباط االقتصاد الليبي بعائدات النفط المرتبطة بـدورها   .%17بحوالي 

بأسواق النفط واألوضاع االقتصادية السائدة في العالم وقتئذ فقد حدث بعض التراجع في 
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- 1982الل الفترة مـن  ات وتحديدا خاستهالك المنتجات النفطية مع منتصف الثمانين
  .سنوياً %4حيث بلغت نسبة التراجع متوسطاً يناهز  ،1986

عاد االستهالك إلي النمو تـدريجيا ولكـن بنسـب     1987اعتباراً من عام  ،ولكن
% 3متوسطا سـنوياً ينـاهز    1990-1980صل نسبة النمو خالل الفترة متواضعة لت

ائية التي ولم تتحسن معدالت النمو خالل التسعينات كثيرا بسبب األوضاع االستثن .فقط
 ،مرت بها الدولة جراء قرارات الحظر والمقاطعة التي كانت مفروضة عليهـا وقتئـذ  

ولم  ،سنويا% 2لم يكد يتجاوز  2000 -1990خالل الفترة ن متوسط النمو ومن ثم فإ
وبالتالي فقد بلغت نسبة النمو متوسـطا   ،تتحسن األوضاع إال بعد إلغاء تلك القرارات

  .2005- 2000فترة خالل ال% 5سنويا ناهز 
الجدير بالذكر أن معظم استهالك الدولة من المنتجات النفطية يـتم تغطيتـه مـن    

وذلك باستثناء البنزين الذي ال تستطيع المصافي القائمة إنتاج ما ،مصافي النفط المحلية 
وفي الوقت الراهن يتم  ،وبالتالي يتم تغطية العجز باالستيراد ،يكفي السوق المحلي منه

علي الـرغم مـن أن الطاقـة     ، راد أكثر من نصف استهالك الدولة من البنزيناستي
يوم من خالل خمس مصاف تم تشييدها في أنحاء / ألف برميل  380التكريرية تناهز 

لتتمكن من إنتاج  ،إال أنها من النوع البسيط وفي حاجة إلي تطوير، مختلفة من الدولة 
  .المزيد من المقطرات الخفيفة خصوصاً البنزين

ري عام ف طن متأل 209بنزين السيارات من حوالي  لقد ارتفع استهالك الدولة من
محققا بذلك في المتوسـط نسـبة    2005طن متري عام  مليون 2.3إلي حوالي  1972

 340فقد ارتفع من حوالي أما استهالك الديزل  .خالل هذه الفترة %7نمو سنوية تناهز 
محققا بـذلك   2005طن متري عام  مليون 3.5إلي حوالي  1972ي عام ألف طن متر

وزيت الوقود الثقيل ارتفع االسـتهالك مـن    .كمتوسط سنوي %7.3نسبة نمو ناهزت 
طـن متـري عـام     مليون 2.7إلي حوالي  1972ري عام مليون طن مت 1.8حوالي 
وارتفـع   .خالل هذه الفتـرة  %1.2زت في المتوسط محققا بذلك نسبة نمو ناه 2005

 630إلـي حـوالي    1972ألف طن متري عام  170استهالك الكيروسين  من حوالي 
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خالل % 4محققا بذلك في المتوسط نسبة نمو سنوية تناهز  2005ألف طن متري عام 
  .هذه الفترة

قـد نمـا   ف ،بينما تميز استهالك الغاز المسال بالنمو المستمر سـنة بعـد أخـري   
وكـان   2005ألف طن عام  286إلي حوالي  1972ألف طن عام  20االستهالك من 

عاكسا بذلك أفضـلية اسـتخدام هـذا     ،%8.4المتوسط السنوي للنمو خالل هذه الفترة 
المنتج في األغراض المنزلية وبعض األغراض األخرى في بعض القطاعـات مثـل   

  )1(.القطاع الخدمي والزراعي
تعمل علي تطوير خدماتها وذلك لعدة أهداف منها تحقيق عوائد  ن محطات الوقودإ

الذي ينعكس بطبيعة الحال علي العاملين  ،وكذلك زيادة مستوي المبيعات ،مالية مرتفعة
بالمحطات سلباً وإيجاباً خصوصاً بعد صدور قانون النظام التشـاركي، ومـن خـالل    

يعات بالمحطات يعتمد علي مدي تذبذب أسعار المشتقات النفطية فإن تطور مستوي المب
التغير الحاصل في أسعار هذه المشتقات ومدي تطور إنتاج واستهالك مختلف المشتقات 

أما تطور مبيعات محطات الوقود في منطقة الدراسة والتي ترتكز ) 2(.النفطية في الدولة
يحها هالكها فيمكن توضأساساً علي هذه المشتقات ومدي اختالف مستويات إنتاجها واست

  .2010إلي  2006خالل فترة زمنية تمتد من عام ) 22(في الجدول 
  

  شتقات النفطية محطات الوقود في منطقة الدراسة من المجمالي مبيعاتإ) 22(جدول 
  .)ألف دينار ليبي(  2010ــ  2006

  2010  2009  2008  2007  2006  تقات النفطیةالمش
  205,000  150,000  135,000  125,000  115,000  البنزین

  75,000  60,000  50,000  45,000  35,000  )النافتا(الدیزل 
  3421,25  3421,25  3421,25  3421,25  3421,25  )اسطوانات(غاز 

  : عمل الباحث استنادا إلي :المصدر
 .مقابلة شخصیة مع إداري المحطات )1(
 .بیعات الیومیة النقدیة للمحطاتعلي ملخص الم طالعاال )2(

                                                             
  . 72ـ  71، ص مصدر سابق ، بلوط عبداهللا عمار )(1
المجلد   مجلة النفط والتعاون العربي،، تطور الطلب العالمي علي النفط في قطاع المواصالت، عبدالوھاب لھب عطا )(2

  .134، ص 2006 ، 16العدد  ، 32
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  : العاملة في محطات الوقود بمنطقة الدراسةالقوي  : خامساً
ن سير العمل داخل محطات توزيع الوقود بشكل منتظم يتطلـب أيـدي عاملـة    إ

ويختلف عدد العاملين من محطة إلـي أخـري    ،العمل داخل المحطةطاقة تتناسب مع 
وعدد المرافق الخدمية التي تستوجب  ،حسب حجم المحطة وسعتها التخزينية من الوقود

فمن المعلوم أن العمل بهذه المحطات ال يحتاج إلي أيدي عاملة مدربة أو  ،ي عاملةأيد
  .فقدرة العامل أو المستخدم بهذه المحطات عضلية أكثر منها فنية ،ذات كفاءة عالية

لذا نجد أن بعض المحطات تعتمد في تشغيلها علي أيدي عاملة ليست ذات كفاءات  
أصبحت هذه المحطات تملكها أيدي عاملة  ،لتشاركيفبعد صدور قانون النظام ا .عالية

وهذا يعني أن هذه  ،وطنية تعمل علي تسيير أمورها اإلدارية والمالية والتشغيلية بنفسها
ففـي الواقـع أن    ،درجة اعتمادها علي األيدي العاملة األجنبيةفي المحطات انخفضت 

اإلدارية والمالية أكثـر مـن    النظام التشاركي أوكل إلي األيدي العاملة الوطنية األمور
األمور التشغيلية وتقديم الخدمات التي مازالت األيدي العاملة األجنبيـة حاضـرة فـي    

جعل النظام التشاركي كذلك األجر والمرتب لأليدي  .بعضها مثل عمليات تغيير الزيوت
ـذين العاملة مرتبطاً باإلدارة التي تُسير هـذه المحطـات أي الشركـاء الوطنيـون ال

  )1(.يملكونهـا وليـس الشركـة العامـة
تحتاج محطات الوقود بمدينة طبرق مثل غيرها من محطات توزيع الوقـود فـي   

خاصـة وأن موقـع    ،الدولة إلي أيدي عاملة تعمل علي تقديم الخدمات بشتى أنواعها
المدينة كما ذكرنا سابقاً حدودي ومتصل بشبكة من الطرق المعبدة مع جمهورية مصر 

 ،وزيادة عدد السكان بسبب الهجرة العكسية من الريف إلي المدينـة  ،العربية من ناحية
مما يجعلها فـي  ،وبالتالي فإن الطلب علي الوقود في هذه المحطات يكون بشكل متزايد

لذلك يتطلب تغيير هذه العمالـة حفاظـا    ،)ساعة 24(اليوم أي خالل  حالة عمل طول
اعتمادا  ،فتتبع العمالة بالمحطات أسلوب التناوب في العمل ،علي كفاءة العمل بالمحطة

                                                             
 . 60ـ  59مصدر سابق ، ص ، الصغیر إبراھیم محمد محمد  )1(
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وبالتالي تعمل علي تسـيير العمـل وتقـديم     ،علي العدد الكافي الذي تحتاجه المحطة
  .الخدمات بالشكل المطلوب

وقوع المحطـة داخـل    ،بهذه المحطات علي أسس معينة أهمها تعتمد كفاءة العمل
ومقدار األجـر أو المرتـب الـذي يتقاضـاه العامـل أو       ،المدن والتجمعات السكانية

فموقع المحطة بين التجمعات الحضـرية   ،وأيضا توفر الوقود بشكل مستمر ،المستخدم
سر من وقوعها بعيـدة  اآلهلة بالسكان يمكنها من الحصول علي األيدي العاملة بشكل أي

فـإن األيـدي العاملـة     وعليه ،ة والبعيدة حتى علي الطرق الرئيسةفي المناطق النائي
وعند النظـر لمحطـات الوقـود     .يتناسب توفرها مع الموقع الجغرافي لهذه المحطات

مما يمكنها من الحصول علي  ،بمنطقة الدراسة نجدها جميعها تقع بين تجمعات سكانية
  .كل أسهلأيدي عاملة بش

أما األجر أو المرتب فإن ضآلته مقارنة مع العمل والجهد المبذول يؤثر سلبا علي 
مما يتطلب إعادة النظر في وضعية المرتـب   ،المحطة من حيث كفاءة تقديم الخدمات

فكفاءة العمل بهذه المحطة من عدمه يتوقف علي تقبل العامل أو  ،الممنوح لهذه العمالة
وفقا لألجر الذي تحدده اإلدارة سواء كان ذلك مرضـيا أو غيـر   المستخدم للعمل بها 

إضافة إلي موقع المحطة ومقدار األجر هناك عامل آخر يؤثر علـي كفـاءة    .مرضي
وعدم انقطاع التيار الكهربـائي   ،وهو توفر الوقود بشكل مستمر ،العمل بهذه المحطات

ـ   ،عن المحطات ة بـالوقود تعمـل   وذلك كون المضخات التي تغذي المركبـات اآللي
بالكهرباء وعند انقطاعه تتوقف المحطة عن العمل لساعات طويلـة خصوصـا فـي    

 ،يؤثر سلبا علي كفاءة العاملين وهذا بدوره  ،المحطات غير المزودة بمولدات كهربائية
ومن ناحية السكان أنفسهم في مدي احتياجهم إلي توفر الوقود بشكل مستمر وخاصة في 

ومن خالل ذلك فإن العامل أو المستخدم يعد الجانب المهم فـي تشـغيل    ،فصل الشتاء
أما عدد العاملين في المحطات  .المحطة وتأدية وظيفتها الخدمية التي أسست من أجلها

والجـدول   ،)محطات 5(موزعين علي عامال وأداري) 67(بمنطقة الدراسة يبلغ حوالي 
  .منطقة الدراسةيبين أعداد العاملين بمحطات الوقود ب) 23(
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  .2013 بمحطات الوقود بمنطقة الدراسة ونالعامل )23(جدول 
  المجموع    العمال  اإلداریون  المحطة
007  3  18  21  
006  3  12  15  
008  2  10  12  

  11  9  2  علي حسن
009  2  6  8  

  67  55  12  اإلجمالي

  : عمل الباحث استنادا إلي :المصدر
  .2012.  9.  23 المحطاتالمقابلة الشخصیة مع مدراء  )1(

  
  : الطلب علي خدمات محطات الوقود في منطقة الدراسة

  : الطلب الحالي .1
المدينة في خـدمات محطـات    دم يتضح لنا النقص الذي تعاني منهمن خالل ما تق

حيث نجـد أن المدينـة فــي الفتــرة الحاليــة     ،الوقـود بجميـع عناصرهـا
لكي تخفض  كما يري مدراء المحطات بحاجـة إلـي ما يقارب من محطتين إضافيتين

كما تحتـاج المحطـات    ،وخاصة في فترات الذروة ،االزدحام علي المحطات الحالية
 ،سـاعة بـدون انقطـاع    24الحالية إلي زيادة عدد العاملين بها لتؤدي خدماتها خالل 

  .فالمالحظ أن المشكلة ليست بشكل كبير في كمية الوقود بقدر ما هي في عدد المحطات
  : الطلب المستقبلي .2
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موضح في  الذي تم حسابه عن طريق معدل النمو كما هو ،وفقاً لتقدير عدد السكان
فإن  ،2025بحلول عام  ،نسمة 153,181فإن سكان المدينة سيصل إلي  ،الفصل األول

هذه الزيادة السكانية تحتاج إلي المزيد من الخدمات والتي من بينها خدمات محطـات  
حيـث   ،إلي زيادة في أعداد محطات الوقود ومرافقها في المدينة األمر يتطلب ،الوقود

ن هذه كما أ ،لي محطات إضافية إننا سنحتاج إ ،ادة في عدد السكانيتوقع وفقاً لهذه الزي
المحطات ستحتاج إلي الخدمات األساسية المطلوب توفيرها بالمحطـات علـي مـدار    

 ،بيع إطارات ،إصالح إطارات ،كهرباء ،ورشة ميكانيكا ،الساعة والمتمثلة في مصلي
أجهزة خدمـة   ،آليات نقل السيارات المعطلة ،قطع غيار سيارات ،غيار زيوت وتشحيم

  .مطعم ،دورات مياه عامة) هواء ماء(مجانية 
  : قواعد وإرشادات السالمة في محطات الوقود : سادساً

تحتوي محطات الوقود علي العديد من السوائل القابلة لالشتعال التي تختلف درجة 
لذلك تعتبر أماكن العمـل  .باختالف نوع السائل وتركيبه ،قابلية كل منها علي االشتعال

وبالتالي فإنها تتطلب اهتمامـاً كبيـراً    ،بمحطات الوقود من األماكن الشديدة الخطورة
 ،ولوقاية المنتجين وجميع العاملين بها من المخاطر والحوادث المحتملة .ورعاية خاصة

قواعد وإرشادات السالمة والصحة لذلك يجب تطبيق جميع  ،وللمحافظة علي المال العام
واتخاذ كافة اإلجراءات الصارمة لتطبيق هذه القواعـد   ،ومتابعة ومراقبة ذلك ،المهنية

  :)1(وهي كاآلتي
يخزن الوقود باألمـاكن المصـرح لهـا بمحطـات التعبئـة العامـة مـن قبـل          )1

  :بعد التأكد من تنفيذ كافة الشروط التالية ،الجهات المختصة بذلك
والتأكـد   ،المحطـات الجديـدة مـن قبـل الجهـات المعنيـة بـذلك       معاينة   ) أ

مــن تنفيــذ التصــميمات بحيــث تكــون مطابقــة للشــروط والمواصــفات 
ــددة ــل   ،المح ــة العم ــريح بمزاول ــا تص ــالحية(وإعطائه ــهادة ص  )ش

 .أي بعد الفحص الدوري لكل عام ،لمدة محددة قابلة للتجديد

                                                             
،  الفتحمجلة كركوك ،  –خضیر عباس خزعل ، خصائص توزیع محطات تعبئة الوقود على طریق بغداد  )1(

 .  7، ص  2009، 41العدد 
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ــاء     ) ب ــزة اإلطف ــع أدوات وأجه ــود جمي ــن وج ــد م ــون التأك ــث تك بحي
صــالحة لالســتعمال ووضــعها بأمــاكن يســهل الوصــول إليهــا بحيــث 

 :تشمل علي األنواع التالية

  .لحرائق المواد البترولية ،مضخات إطفاء بالمادة الرغوية  - 
ــون -  ــد الكرب ــع كلوري ــاء راب  ،لحرائــق الســيارات ،مضــخات إطف

  .الكهربائية والحرائق
ــ )2 ة الرمــل ومضــخات عــدم اســتعمال أدوات وأجهــزة اإلطفــاء مثــل أوعي

  .اإلطفاء في أي أغراض أخري
يجــب مداومــة الكشــف الــدوري علــي مضــخات اإلطفــاء للتحقــق مــن   )3

  .صالحيتها
ــت     )4 ــة تح ــتودعات مقاوم ــل مس ــة داخ ــات التعبئ ــود بمحط ــزين الوق تخ

  .األرض
ــن أدوات     )5 ــة م ــة كامل ــي مجموع ــود عل ــة الوق ــوي محط ــب أن تحت يج

ــة ــعافات األولي ــالحة   ،اإلس ــدة ص ــة جي ــي حال ــاً ف ــا دائم ــاظ به واالحتف
  .لالستعمال

ــب ان )6 ــب تجن ــيج ــزينس ــه ،كاب البن ــادرة بإزالت ــه والمب ــرد  وتنظيف بمج
  .انسكابه

يجب حفـظ النفايـات مثـل األقمشـة المشـبعة بالزيـت أو غيـر ذلـك مـن           )7
  .بأول والتخلص منها أوالً ،المهمالت داخل أوعية مغلقة

حسـب الـزى    ،المناسـبة لطبيعـة العمـل   ارتداء المنتجـين مالبـس العمـل     )8
  .الموجود بمحطات الوقود

ــالمة  )9 ــن والس ــد األم ــين قواع ــف المنتج ــات  ،تعري ــي عملي ــدريبهم عل وت
وذلـك مـن خـالل النـدوات التثقيفيـة       ،اإلطفاء في حالـة نشـوب الحرائـق   

  .أو الدورات التدريبية
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ــب  )10 ــيج ــدم ع ــزين بي ــع البن ــر  ف ــوافظ غي ــاه أو أي ح ــات المي ي قنين
  .لكمخصصة لذ

  .خزاناتها بالوقود ب توقف محركات السيارات أثناء تعبئةيج )11
ــاً داخــل نطــاق المحطــة  )12 ــدخين نهائي ــع الت ــع وضــع ملصــقات  ،يمن م

 .تحذير داخل المحطة بهذا الخصوص

  : التلوث البيئي الناتج عن محطات الوقود : سابعاً
يعرف التلوث بأنه التغير السلبي الذي يطرأ على أحد مكونات الوسط البيئـي نتيجـة   
للنشاط اإلنساني الحيوي والصناعي ، مقارنة بالوضع البيئي الطبيعي قبل تدخل اإلنسان 

مما يؤدي إلي حدوث تغيرات حيوية وفيزيائية وكيميائية لها أثـر مباشـر أو غيـر    . 
تشمل محطات الوقود أنشطة كثيرة تـؤثر   )1(.أو الطعام  سواء بالهواء أو الماءمباشر 

وقد نشـأ فـي   . تأثيراً مباشراً في البيئة المحيطة بها ، وعلى صحة وسالمة اإلنسان 
مدينة طبرق منذ فترة مجموعة من محطات توزيع الوقود ومنها ما نشأ بشكل عشوائي 

علقة بهذا القطاع ، وبـدون  ودون مراعاة للكثير من األمور التنظيمية والتصميمية المت
مما أدي إلي أن أصبحت المحطات مصـدراً  . إشراف أو مراقبة ألداء هذه المحطات 

  .يهدد البيئة بالتلوث 
  

  .أهم مشكالت التلوث الناجم عن محطات الوقود
يستحوذ على االهتمام العـالمي ،  بدأ موضع تأثير أنشطة محطات الوقود على البيئة  .

خاصة فيما يتعلق بموضوع المياه الجوفية والمحافظة عليها ، حيث أن هناك خطراً من 
تسرب الوقود من خزانات الوقود إلي التربة ، ومن ثم إلي طبقات المياه الجوفية والتي 

الجافـة  تُعد المصدر األساسي للمياه في الدول التي تقع ضمن المناطق الجافة وشـبة  
ففي الواليات المتحدة األمريكية والتـي يوجـد بهـا    بالعالم وال سيما منطقة الدراسة ، 

قوانين وإجراءات مشددة بخصوص السالمة والمحافظة علي البيئة ، وجـد أن نسـبة   

                                                             
  . 62إبراھیم محمد محمد الصغیر ، مرجع سابق ذكر ، ص ) (1



109 

الخزانات األرضية في العديد من محطات الوقود تعاني بشكل أو بآخر مـن مشـكلة   
وفي منطقة الدراسة فأن معظم  )1(.ية وتتسبب في تلوثهاتسرب الوقود إلي المياه الجوف

الخزانات األرضية التابعة لمحطات الوقود قد تجاوزت عمرها االفتراضي ، وبالتـالي  
مشاكل  مثل الصدأ والتآكل ، مما يترتب علية تسرب الوقود منهـا  بعضال قد تعاني من

ها نسبة ملوحة الميـاه  خصوصاً وأن مدينة طبرق ساحلية وترتفع فيإلي باطن األرض 
  .الجوفية

السيارة ودورها في تلوث البيئة انطالقاً من محطات الوقود ، فهي تعتبر أحـد أهـم    .
منتجات الصناعة وأكثرها قرباً ومالزمة لإلنسان من خالل االزدياد المطرد في عـدد  

مـا ال  زيادة تناسبية في تلوث البيئة ، حيث تساهم السيارة ب هالسيارات ، الذي صاحبت
وتصنف محركات السـيارات ضـمن آالت   )2(.من تلوث الهواء بالمدن% 60 يقل عن

وهي المحركات التي يحرق فيها الوقود إلنتاج الطاقة وفي . االحتراق الداخلي الترددية 
البنـزين و  " كل عملية من عمليات االحتراق يحدث فاقد في الطاقة ، ويستخدم كل من 

ـ " الديزل  ا تحويـل  وقود للسيارات التقليدية وهي عبارة عن مشتقات نفطية يتم بحرقه
النفطية إلي مركبـات   كربوناتطاقة حرارية بينما تتحول الهيدروالطاقة الكيميائية إلي 
وتمثل األبخرة المتطايرة مثل مركبات البنزين والديزل أثنـاء   )3(.أخري ملوثة للبيئة 

فـالهواء يتلـوث   . تعبئة السيارات خطورة على صحة العاملين والمجاورين للمحطة 
الدخان وعوادم السيارات واألتربة واألبخرة الخانقة : تعلق فيه مثل  لتيا بالمواد الصلبة

  .الهيدروكربونات النفطية المتطايرة مثل أبخرة 
تراكم المخلفات الصلبة والسائلة بمحطات الوقود من زيوت وشحوم ومياه غسـيل ،   .

المـواد   يؤدي إلي تسربها للمياه الجوفية األرضية مما يعرضها للتلوث ، حيث أن هذه
في مياه الشرب بتركيز أعلـى مـن الحـد    الكيماوية تكون سامة وضارة عندما توجد 

ويعتمد مدي مساهمة أي منشأة في تلوث البيئة باألساس على أنشـطتها  . المسموح به 

                                                             
، السنة األربعون ، العدد المجلة الجغرافیة العربیة ، محروس إبراھیم محمد ، محطات الوقود في محافظة دمیاط ) (1

51 ،2008 . 
  .  32جبریل سلیمان الجروشى وآخرون ، مصدر سابق ، ص  )(2
  . 32نفس المرجع ،ص  )(3
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وطرق عملها ونوعية المواد التي تتعامل معها ، ويمكن إجمالي األنشطة التي تقوم بها 
  .)24(الجدول  ذي يحدثه كل نشاط كما هو موضح فيمحطات الوقود والتلوث ال

  
  
  
  
  

  .أنشطة محطات الوقود والتلوث البيئي الذي يمكن أن تحدثه )24(جدول 
  التلوث البیئي الذي یمكن أن تحدثھ  النشاط  رقمال

1  

تعبئة الخزانات األرضیة بالوقود بواسطة   
  الصھاریج

ــ تسرب الوقود أثناء التعبئة إلي أرضیة       
  .المحطة

ــ تسرب الوقود من الخزانات إلي المیاه 
  .الجوفیة

  .ــ تطایر الوقود إلي الھواء وتلوثھ

2  
  

ــ تسرب الوقود أثناء التعبئة إلي أرضیة         تزوید السیارات بالوقود
  .المحطة

  .ــ تطایر الوقود إلي الھواء وتلویثھ
  .ــ تسرب الوقود من أنابیب التوصیل

3  
  

ــ تسرب الزیوت إلي أرضیة المحطة والمیاه      مھاتغییر زیوت السیارات وتشحی
  .الجوفیة

  .ــ تسرب الزیوت إلي شبكة المجاري
  .ــ تكدس علب الزیت الفارغة

4  
  

واإلطارات  مصافيتغییر البطاریات وال 
  وشمعات االحتراق

ــ تسرب مواد خطره مثل الرصاص والمطاط إلي 
  .التربة

  .ــ تكدس المخلفات الصلبة

5  

ــ تسرب میاه غسیل السیارات إلي شبكة        السیاراتغسیل 
  .المجاري

ــ تسرب میاه غسیل السیارات إلي أرضیة   
  .المحطة وربما إلي المیاه الجوفیة
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ــدر  ــاني ، : المص ــد القحط ــي محم ــدمام  عل ــة ال ــي مدين ــود ف ــات الوق ــن محط ــاتج ع ــي الن ــوث البيئ ،  التل
ــرطية ،      ــوم الش ــم العل ــا ، قس ــات العلي ــة الدراس ــة ، كلي ــوم األمني ــة للعل ــايف العربي ــة ن ــعودية ، جامع الس

  . 20رسالة ماجستير غير منشورة ، ص 

قد تؤدي التكنولوجيـا الحديثـة إلـى حـدوث حرائـق بمحطـات الوقـود ممـا          .
ــوار    ــتخدامه بج ــؤدي اس ــول ي ــاتف المحم ــة ، فاله ــوث البيئ ــي تل ــؤدي إل ي

ــاطق  ــازات  من ــبعة بغ ــات   مش ــل محط ــار مث ــتعال أو االنفج ــة لالش قابل
ــديد ، إذ     ــار ش ــق أو انفج ــدوث حرائ ــي ح ــي إل ــاز الطبيع ــزين والغ البن
تصــدر عــن الهــاتف المحمــول إشــارات يمكــن أن تســبب بــدورها تفريغــاً  
لشــحنة كهروســتاتيكية تــؤدي إلــي االنفجــار ، كمــا أن الخزانــات األرضــية 

نابـل الموقوتـة القابلـة لالنفجـار وفـي أي وقـت       التي تمتلئ بـالوقود تشـبه الق  
إضــافة إلــي . كمــا أن التــدخين احــد األســباب الرئيســة لحــدوث الحريــق . 

ــات     ــحوم والبطاري ــوت والش ــارات والزي ــإن اإلط ــك ، ف ــات ذل والكيماوي
ــن أن     ــر ، ويمك ــادر خط ــا مص ــكل جميعه ــف تش ــي التنظي ــتعملة ف المس

  )1(.تتسبب في حوادث خطيرة 
  

ــفات  ــم مواص ــالمة   أه ــى الس ــاظ عل ــي الحف ــي تراع ــود لك ــات الوق خزان
  .العامة

ــا  .  ــة متخصصــة مرخصــاً له ــة فني ــة جه يجــب أن تكــون مصــنعة بمعرف
  .كبذل
  .أن تكون للخزانات فتحات للتهوية. 
  .إذا تعددت الخزانات يجب أن تترك مسافة مناسبة بينها . 
اء الطلـق  أن تكون المواقـع المختـارة للخزانـات جيـدة التهويـة وفـي الهـو       . 
.  

                                                             
 .  20علي محمد القحطاني ، مرجع سابق ذكر، ص )(1
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ــل   .  ــي ال تحتم ــة الت ــات خاص ــى الخزان ــيارات عل ــرور الس ــمح بم ال يس
  .الضغوط 

ــن     .  ــدة م ــوق قاع ــطح األرض ف ــت س ــات تح ــب الخزان ــتم تركي أن ي
الخرســانة المســلحة وفــق المواصــفات الهندســية ، وتحــاط جوانــب الخــزان 

  )1(.بمادة تمنع التآكل والصدأ 
  

  : مخاطر محطات الوقود : ثامناً
تستحوذ مسألة البيئة والمحافظة عليها على االهتمام العـالمي ، وتوليهـا مراكـز    
األبحاث العلمية في الدول الصناعية المتطورة جل اهتماماتها ، فاإلنسان فـي تطـور   

دن جديدة ، وأنواع جديدة من وسائل صناعي وعلمي مستمر ، لذلك تنشأ في كل عام م
يعني انبعاث أكثر للغازات المضرة والدخان وغيرها اإلنتاج من آالت وسيارات ، وهذا 

أكثر أنواع التلوث خطورة هو التلوث الهـوائي الـذي ال يقـل     من أن)2(.بشكل كبير 
اإلنسان " خطورة عن التلوث المائي وتلوث التربة ، فهو يؤثر على كافة الكائنات الحية 

ئي بشكل مباشـر مـن خـالل    فبالنسبة لإلنسان يتأثر بالتلوث الهوا" والنبات والحيوان
من أمراض عديدة لم تكن معروفة من قبـل  استنشاقه له بما فيه من ملوثات وما يسببه 

كأمراض الجهاز التنفسي وأمراض السرطان المختلفة والكثير من األمراض األخرى ، 
أما تأثيره على  النبات يكمن في تلوث أنسجة األوراق والمادة الخضراء مما يؤدي إلي 

لنبات ، أما الحيوان فلم يسلم هو األخر من هذا التلوث باستنشاقه للهواء الملوث موت ا
  )3(.وبالتالي فهالكه هو النتيجة النهائية بعد وصول الهواء المتلوث إلي مستويات قاتلة 

طوي علـى ذلـك   تقع الكثير من محطات الوقود داخل األحياء السكنية ، مما ينو
مخاطر قد يتعرض لها المواطنون والعاملون على حد سواء ، ويجـب اتخـاذ جميـع    
االحتياطات الالزمة لدرء أي خطر من قبل القائمين على هذه المحطات ، وعلى الرغم 

                                                             
  . 170محروس إبراھیم محمد ، مصدر سابق ذكر ن ص  )1(

،  63، الكویت ن السنة السادسة ، العدد  مجلة بیئتنافادیھ سلیمان ، ندرة المیاه قنبلة موقوتة تھدد دول المنطقة ،  )(2
2003 .  

زین الدین عبد المقصود ، البیئة واإلنسان دراسة في مشكالت اإلنسان مع البیئة ، منشأة المعارف ، اإلسكندریة ،  )(3
 . 189، ص  1997
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من أن الجهات الحكومية المختصة بإصدار التراخيص ، ال تصدر التراخيص بإنشـاء  
ينة ، فلقد أدت زيادة الطلب على هذا القطاع إلـى أن  المحطة إال بعد توفر شروط مع

من المحطات دون األخذ بعين االعتبار النـواحي  يقوم بعض المستثمرين بإنشاء الكثير 
فقد أظهرت الدراسات أن العيش قرب محطات التزود بالوقود يزيد  )1(. المكانية والبيئية

، وفي دراسة ) اللوكيميا ( م من احتماالت إصابة األطفال بسرطان الدم المعروف باس
رضيع ، وجد أن الطفل الذي يقع منزلـة قـرب    500لعلماء فرنسيين على أكثر من 

أربـع  ) باللوكيميـا  ( محطة وقود أو مرآب إلصالح السيارات ، يزيد احتمال إصابته 
أكدت األبحاث والدراسات الحديثة  كما)2(. مرات عن الطفل الذي يقع منزلة بعيداً عنها

ي أجريت في مختلف دول العالم خاصة الصناعية منها ، بأن تراكم الرصاص يشكل الت
فاع نسبة الرصاص في الدم هـو  خطراً كبيراً على صحة اإلنسان ، حيث وجد أن ارت

ول عن العديد من األمراض مثل تلف الكبد والكلي والدماغ خصوصاً عند األطفال المسئ
الرصاص لدي األطفال ولو بنسبة ضئيلة يشكل كما أثبتت الدراسات أن ارتفاع نسبة . 

خطراً على نموهم العقلي وفقدان الذاكرة وفقد السمع واالتزان ، باإلضافة إلي مشـاكل  
يؤدي تسرب الوقود والزيوت إلي بـاطن األرض وتلويـث الميـاه    )3(. صحية أخري

لف جداً من كما أن تقييم ومعالجة تلوث المياه الجوفية مك. الجوفية إلي مشاكل خطيرة 
الناحية المادية ، ومعقد وصعب جداً بسبب كثرة وتنوع المواد الملوثة ، إضـافة إلـي   
الطبيعة الخفية للمواد المكونة للبيئة تحت السطح وتشير التقديرات إلي أن تكلفة تنظيف 

ألـف دوالر أمريكـي ،    70خزان أرضي مخصص لتخزين الوقود تصل إلي حوالي 
من هذا الخزان فإن تكلفة تنظيف التربة المحيطة في موقع  لو حدث تسرب وقودولكن 

عدم االهتمام بالنظافـة وبالتـالي    )4(.الخزان قد تصل إلي مئات اآلالف من الدوالرات
تشويه الوجه الجمالي للمناطق المحيطة بمحطة الوقود وخاصة عندما تقع فـي حـي   

  .  سكني مزدحم بالسكان 

                                                             
 . 12علي محمد القحطاني ، مصدر سابق ذكر ، ص  )(1
 .  1990، دار الحداثة ، بیروت ، لبنان ، السیارات وتلوث البیئة علي مصطفي عالء الدین ،  )(2
  . 20محمد البوسیفي ، مصدر سابق ذكر ، ص  )(3
 .علي محمد القحطاني ، مصدر سابق ذكر ، صفحات مختلفة  )4(
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المقابالت مع مدراء المحطات اتضح لنـا إن جميـع   ففي منطقة الدراسة وبعد إجراء 
الخزانات األرضية للمحطات لم يجري لها أي صيانة منذ أكثر من خمسة عشر عامـاً  
وبالتالي احتمالية تسرب الوقود إلي باطن األرض وتلوث المياه الجوفية ، باإلضافة إلي 

  .     يطهاواء كان داخل المحطة أو في محعدم االهتمام بالنظافة العامة س
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  حتليل بيانات الدراسة امليدانية
  

  .خصائص أفراد العينة : أوال
ــا ــود   : ثاني ــات الوق ــدمات محط ــي خ ــردد عل ــي الت ــؤثرة ف ــل الم العوام

  .واالنتفاع بخدماتها
  

  .خصائص أفراد العينة .1
  .المظاهر االقتصادية و االجتماعية .2
  .الرضا عن الخدمات المقدمة في محطات الوقود .3
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  :تمهيد 
الدراسـة   هذه استمارة استبيان علي أفراد العينة التي تستهدفها 500توزيع  لقد تم

بعد القيام بعملية مسح ميداني لجميـع محطـات    ،داخل حدود مدينة طبرق شرقي ليبيا
أن  ولقد روعي في الدراسة ،تعبئة الوقود في المدينة من أجل حصر عدد هذه المحطات

المحطات الموجودة في المدينة وأن تشـمل مختلـف    تُغطي عملية المسح الميداني كل
  .اصة أو تابعة للدولةالفئات سواء كانت محطات خ

وتمت عملية توزيع االستبيان علي أفراد العينة بصورة مباشرة وإعطائهم مهلـة   
لتعبئتها من خالل اإلجابة علي األسئلة الواردة فيها مع إعطاء شرح لبعض األسئلة التي 

حيث تحتوي هذه االستمارة علي مجموعة من األسئلة التـي يرغـب   .قد يصعب فهمها
عـض  حصول علي إجابة عليها بحيث يستطيع من خاللها التوصل إلي بالالباحث في 

وذلك من خالل معرفة الظروف االقتصادية  ،الدراسة المعلومات المهمة التي تفيد نتائج
 ،ومسـتوي الـدخل الشـهري    ،واالجتماعية للمترددين علي خدمات محطات الوقـود 

والعالقة بين توجه السـكان   ،ونوع الخدمة التي تقدم في المحطة ،والمستوي التعليمي
االجابـة  وغيرها من األسئلة التي تكون ذات فائدة فـي   ،لبعض المحطات دون غيرها

  :وقد كانت النتائج علي النحو التالي ،على تساؤالت الدراسة
  : خصائص أفراد العينة : أوالً

  : توزيع أفراد العينة حسب النوع )1
حيـث   ،من نسبة اإلناث بكثير اعلي يتبين أن نسبة الذكور) 16(ل الشكل من خال

العينة  نسبة في الوقت الذي بلغت فيه ،من إجمالي أفراد العينة% 95بلغت نسبة الذكور 
وهذا يشير إلي أن الذكور أكثر تردداً من اإلناث علي خدمات محطات  ،%5من اإلناث 

كور علي كثير وهذا يتفق مع طبيعة المجتمع الليبي المسلم الذي يستأثر فيه الذ ،الوقود
  .وخاصة قيادة المركبات من أمور الحياة االجتماعية
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  .توزيع أفراد العينة حسب النوع) 16(شكل 

  
  . 2013الدراسة المیدانیة لعام : المصدر

  : توزيع أفراد العينة حسب العمر) 2
اً الذين تتراوح أعمـارهم  يتبين أن نسبة الناشطين اقتصادي) 17(ومن خالل الشكل 

 ،%36.3حيث بلغت نسـبتهم   ،مثلون أكبر نسبة من أفراد العينةي) سنة 44-15(بين 
وهذه الفئة  ،سنلكبار ال% 14.7و ،%3.2)  سنه 15قلأ(بينما تمثل نسبة صغار السن 

إذ ما رجعنا إلي الفصل األول في التركيب العمـري للسـكان   ) 44-15(العمرية من 
ن جملة السكان م% 48برق حيث بلغت سنجدها قد مثلت اكبر نسبة من سكان مدينة ط

  .م1995في تعداد عام 
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  .توزيع أفراد العينة حسب العمر) 17(شكل 

  
  .  2013الدراسة المیدانیة لعام : المصدر

  : توزيع أفراد العينة حسب المستوي التعليمي) 3
وهي  ، من إجمالي أفراد العينة هم من غير األميين% 96.8أن ) 18(يبين الشكل 

أما األميون فقـد   .بذلك تمثل النسبة األكبر من المترددين علي خدمات محطات الوقود
 قل من نسبة األمية السائدة في ليبياأوهي  ،من إجمالي أفراد العينة% 3.2بلغت نسبتهم 

  .م2006عام لعامة حسب تعداد السكان 
  .المستوي التعليميتوزيع أفراد العينة حسب ) 18(شكل 

  
  . 2013الدراسة الميدانية لعام  :المصدر
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  : توزيع أفراد العينة حسب الحالة االجتماعية) 4
يتبين أن أكبر نسبة من أفراد العينة هم مـن  ) 19(طالع علي الشكل من خالل اال

بعد ذلك تـأتي فئـة    ،من إجمالي أفراد العينة% 81.7حيث بلغت نسبتهم  ،المتزوجين
 )مطلـق  أرمل ــ(أما الفئات األخرى  .%14.9غير المتزوجين الذين بلغت نسبتهم 

مل فقـد بلغـت   اأما األر ،%2.2فقد كانت نسبتهم قليلة جداً حيث بلغت نسبة المطلقين 
  .من إجمالي أفراد العينة% 1.2نسبتهم 

  .اد العينة حسب الحالة االجتماعيةتوزيع أفر) 19(شكل 

  
  . 2013الدراسة الميدانية لعام : المصدر

  : أفراد العينة حسب الدخل الشهريتوزيع ) 5
يتبين أن أكبر نسبة من المترددين علي خدمات محطـات  ) 20(الشكل بالنظر إلي 

حيث بلغـت نسـبتهم    ،)ل.د 1000 - 500(تراوح دخلهم الشهري ما بين    الوقود ي
أكثر مـن  (تأتي بعد ذلك الفئة التي يصل دخلها إلي  ،من إجمالي أفراد العينة% 64.1

 ،أما الفئة األخيرة فنجد أنها ذات نسبة منخفضـة  .%23.4وبنسبة بلغت ) ل.د 1000
إذ بلغت نسبتها ) ل.د 500أقل من (حيث بلغت في الفئة العمرية التي يصل دخلها إلي 

  .من إجمالي أفراد العينة% 12.5
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  .ة حسب الدخل الشهريع أفراد العينتوزي) 20(شكل 

  
  . 2013الدراسة الميدانية لعام : المصدر

  : التوزيع حسب امتالك المركبة اآللية) 6
 من المستهدفين من الدراسـة يمتلكـون  % 92.3تبين أن ) 25(ن خالل الجدول م

وهنا تبرز أهميـة المركبـة    ،يةمنهم ال يمتلكون مركبات آل% 7.7ن وأ ،يةمركبات آل
  .اآللية لدي األسرة التي أصبحت من ضروريات الحياة

  .توزيع أفراد العينة حسب امتالك المركبة اآللية) 25(جدول 
  %النسبة  العدد  ؟ لك سیارةتم 

  %92.3  458  نعم

  %7.7  38  ال
  -  4  ال ینطبق
  %100  500  المجموع

  . 2013الدراسة الميدانية لعام : المصدر
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  .التوزيع حسب سنة الصنع للمركبة اآللية ) 7
ن المركبات اآللية ذات تاريخ الصنع القديم قد تتسبب في كثير من المشاكل البيئية إ

وكذلك تهالك أجزائها  ،وتعطل العديد من وسائل األمان بها ،من خالل انبعاث عوادمها
  .مما يؤدي إلي تسرب الوقود من خزانها علي أرض المحطة أو علي الطرقات

يتبين أن نسبة المركبات اآللية التي كان تاريخ صنعها من ) 26(وبتحليل الجدول 
فيما بلغت نسبة  ،من إجمالي المركبات اآللية  ألفراد العينة% 22.8) فأقل 1990(عام 

وهي النسبة األكبر % 37.3) 2005 -2002(من التي تاريخ صنعها المركبات اآللية 
التي كان تـاريخ   في حين بلغت نسبة المركبات اآللية ،من بين السنوات المذكورة سلفاً

من إجمالي المركبات اآللية من إجمالي أفـراد  % 30.4) 2010 -2006(صنعها من 
مـن  % 9.5) 2013 -2011(ن ة التي كان تاريخ صنعها مأما المركبات اآللي ،العينة

  .إجمالي المركبات اآللية وهي النسبة األقل
  .نة حسب سنة الصنع للمركبة اآلليةتوزيع أفراد العي) 26(جدول 

  %النسبة  العدد  تاریخ الصنع
  %22.8  113  فأقل  1990
  %37.3  185  2005ـ  2002

  %30.4  151  2010ـ  2006
  %9.5  47  2013ـ  2011

  -  4  ال ینطبق

  %100  500  المجموع

  .  2013الدراسة الميدانية لعام : المصدر

  

  : التوزيع حسب حالة المركبة اآللية) 8
من حجم أفـراد  % 65.9تبين أن ما نسبته ) 27(ل طالع علي الجدومن خالل اال

العينة حالة المركبة اآللية الخاصة بهم جيدة وهي النسبة األكبر من حجم العينة حيـث  
ئة وكان عددها من أفراد العينة حالة المركبة سي% 16.1أما  ،مركبة 327كان عددها 
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 89منهم حالة المركبة اآللية ممتازة وبلغ عـددها  % 17.9و  ،%16بنسبة  مركبة 80
  .وسطية الحالة االجتماعية ألفراد العينة نما يدل علىيء إشلي ن دل هذا عإو .مركبة

  .المركبة اآلليةتوزيع أفراد العينة حسب حالة ) 27(جدول 
  %النسبة  العدد  حالة السیارة

  %16.1  80  ئةسی
  %65.9  327  جیدة

  %17.9  89  ممتازة
  -  4  ال ینطبق
  %100  500  المجموع

  . 2013الدراسة الميدانية لعام : المصدر

  : توزيع أفراد العينة حسب أهمية الشكل الخارجي والتصميم الداخلي للمحطة) 9
بالشـكل   اًكبيـر  اًأن أغلبية أفراد العينة يولون اهتمام تبين) 28(الجدول  بتفحص

لذلك فقد ظهرت نسبتهم هـي األكبـر حيـث     ، الخارجي والتصميم الداخلي للمحطة
فيمـا   ،%17.7فقد بلغت نسبتهم  ، أما الذين كان اهتمامهم إلي حـد ما%. 77.2بلغت

وهـذا  .%5ي للمحطة كانت نسبة الذين ال يرون أهمية للشكل الداخلي والتصميم الداخل
وبالتالي زيادة روادهـا مـن    ، ربما يعطي مؤشراً إلي أهمية الشكل الخارجي للمحطة

  .المنتفعين بهذه الخدمة
  .توزيع أفراد العينة حسب أهمية الشكل الخارجي والتصميم الداخلي للمحطة) 28(جدول 

  %النسبة  العدد  شكل المحطة وتصمیمھا       

  %77.2  383  ھام جــدًا
  %17.7  88  إلي حــد ما
  %5.0  25  غیر مھـم
  -   4  ال ینطبق
  %100  500  المجموع

  . 2013الدراسة الميدانية لعام : المصدر
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  : توزيع أفراد العينة حسب قرب المحطة من محل اإلقامة) 10
اتضح أن نسبة الذين يرون أن المحطات قريبة ) 29(من خالل النظر إلي الجدول 

بينما الذين يرون أنها بعيده عن محـل   ،287وعددهم  %57.9بلغت من محل أقامتهم 
من الذين يقيمـون   وأغلبية هؤالء ،شخص 209وعددهم % 42.1أقامتهم بلغت نسبتهم 

  .في األحياء الجديدة التي لم يراع في إنشائها خدمات محطات الوقود
  .ة حسب قرب المحطة من محل اإلقامةتوزيع أفراد العين) 29(جدول 

  %النسبة  الــعدد  قرب المحطة من محل اإلقامة       
  %57.9  287  نعم
  %42.1  209  ال

  -  4  ال ینطبق

  %100  500  المجموع

  . 2013الدراسة الميدانية لعام : المصدر

  

  : توزيع أفراد العينة حسب اختيارهم لمحطة محددة دون غيرها) 11
دة دون غيرها مـن خـالل   محدلقد كانت نسبة المستهدفين الذين يختارون محطة 

ولذا  ، ال يوجد فرق بين المحطات همنهم أن% 75.2فيما يعتقد  ،%24.8) 30(الجدول 
يشير من يختارون محطة معينة إلي وجـود أسـباب وراء    ،ال يختارون محطة محددة

 ، فيعلل البعض اختيارهم إلي توفر الخدمات وكفاءتها واتساع مسـاحة المحطـة   ،ذلك
" أما البعض األخر يري أن بعض المحطات يكون الوقـود   ،االزدحام بها وبالتالي قلة

مختلط بكمية من المياه سواء كان ذلك عن قصد أو غير قصد نتيجة الختالط " البنزين
خصوصا أن خزانات الوقود في المحطات قديمة وال يجرى  ،البنزين مع المياه الجوفية

  .لها عملية الصيانة
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  .العينة حسب اختيارهم لمحطة محددةتوزيع أفراد ) 30(جدول 

  %النسبـة  العـــدد  تفضل التعبئة منمحطة محددة
  %24.8              123               نعـــم             

  %75.2  373  ال
  -  4  ال ینطبق

  %100               500  المجموع          

  . 2013الدراسة الميدانية لعام : المصدر      

  : توزيع أفراد العينة حسب قبولهم تعبئة الوقود والمحاسبة في الداخل) 12
اتضح أن نسبة الذين يقبلون التعبئة بأنفسهم ) 31(من خالل االطالع علي الجدول 

بينما الذين يرفضون ذلـك كانـت    ،%25" أي داخل المحطة " والمحاسبة في الداخل 
فيما كانت نسبة الذين ال يهمهم سواء في الداخل أو  ،%45.4نسبتهم األكثر حيث بلغت 

  .%29.6بأنفسهم 
  .داخلتوزيع أفراد العينة حسب قبولهم تعبئة الوقود والمحاسبة في ال) 31(جدول 

  %النسبـة  العــدد  التعبئة الذاتیةتقبل 

  %25.0  124  نعـــم
  %45.4  225  ال

  %29.6  147  غـیر مھــم

  -  4  ال ینطبق
  %100  500  المجمــوع

  . 2013الدراسة الميدانية لعام : المصدر   

ــاً     ) 13   ــا يومي ــي يقطعونه ــافة الت ــب المس ــة حس ــراد العين ــع أف توزي
  : بالسيارة

افــة  مـن المبحوثين يقطعـون مس% 37.3وجد أن ما نسبته ) 32(من الجدول 
 50 -26(منهم يقطعون مسافة مـا بـين   % 42.7بينما  ،يومياً) كم 25 -5(مـا بين 

) كـم  100 -51(  وكانت نسبـه الـذين يقطعــون مسافــة مــا بيــن     ،)كم
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فقد كانت نسبتهم هي األقـل  ) كم 100أكثر من (أمـا الذيـن يقطعون مسافة .17.2%
  .%2.8حيث بلغت 

  .ة التي يقطعونها يومياً بالسيارةتوزيع أفراد العينة حسب المساف) 32(جدول 
  %النسبـة  العـــدد  لمقطوعة یومیًاالمسافة ا

  %37.3  185  كم 25ــ  5
  %42.7  212  كم 50ــ  26
  %17.2  85  كم 100ــ  51

  %2.8  14  كم 100أكثر من 

  -  4  ال ینطبق
  %100  500  المجمــوع

  . 2013الدراسة الميدانية لعام : المصدر    

  : توزيع أفراد العينة حسب قيمة الوقود المستهلك لقضاء األعمال اليومية) 14
المستهدفين أن قيمة من % 68.5أكد ) 33(ل االطالع علي بيانات الجدول من خال

منهم يـري أن  % 25.6وأن  ،)ل.د 5/  1(به المركبة اآللية يتراوح بين الوقود المزود
منهم يقولون أنها % 5.8فيما  ،)ل.د 10 - 6(تتراوح ما بين  القيمة النقدية لالستهالك

  .)ل.د 10-من  أكثر(
  .وميةتوزيع العينة حسب قيمة الوقود المستهلك لقضاء األعمال الي) 33(جدول 

  %النسبـة  العـــدد  یومیًا مستھلك قیمة الوقود ال

  %68.5  340  ل.د 5ــ  1
  %25.6  127  ل.د 10ــ  6

  %5.8  29  ل.د 10أكثر من 

  -  4  ال ینطبق
  %100  500  المجمـوع

  . 2013الدراسة الميدانية لعام : المصدر     
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  : توزيع أفراد العينة حسب نوع الوقود المستخدم) 15
من أفراد العينة يسـتعملون البنـزين   % 96.6تبين أن ) 34(النظر إلي الجدول ب

" نافتـا " من أفراد العينة يستعملون الديزل  %3.4فيما أشار  ،باعتباره وقوداً لسياراتهم
نتيجة طبيعية نظراً لعمل غالبية المركبات اآللية المستخدمة من  وهي ،بدالً من البنزين

  .قبل أفراد العينة بوقود البنزين
  .العينة حسب نوع الوقود المستخدم توزيع) 34(جدول 

  %النسبـة  العــدد  نوع الوقود 
  %96.6  479  بنزین
  %3.4  17  دیزل

  -  4  ال ینطبق
  %100  500  المجموع

  . 2013الدراسة الميدانية لعام : المصدر

  : توزيع العينة حسب المسافة المقطوعة للوصول إلي أقرب محطة) 16
ـ % 63.3تبين أن ما نسبته ) 35(من الجدول  ة يقطعـون  من المستهدفين بالدراس

منهم يقطعون مسافة تتـراوح بـين   % 27.2 ، بينما )كم 5 -1(مسافة تتراوح ما بين 
 10أكثـر مـن   (منهم يقطعون % 9.5بينما  ،للوصول إلي أقرب محطة) كم 10 -6(

وهنا يتبين أهمية توزيع هذه المحطات بشكل يتالءم واحتياجـات السـكان فـي     ،)كم
  .مختلف أجزاء المدينة

  .محطة ة المقطوعة للوصول إلي أقربتوزيع العينة حسب المساف) 35(جدول 
  %النسبـة  العــدد  طوعةمقالمسافة ال

  %63.3  314  كم 5ــ  1

  %27.2  135  كم 10ــ  6
  %9.5  47  كم 10أكثر من 

  -  4  ال ینطبق
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  %100  500  المجموع

  . 2013الدراسة الميدانية لعام : المصدر     

     : لهم لمحطات تقدم خدمات للسياراتتوزيع أفراد العينة حسب تفضي) 17
من أفراد العينة يري % 77.4أن ما نسبته  )36(من خالل بيانات الجدول يتضح 

بينما كانت نسبه الذين ال يفضلون هذه  ،ضرورة وجود هذه الخدمات لما لها من أهمية
  .%13.3أما الذين ال يرونها مهمة فكانت نسبتهم  ،من أفراد العينة% 9.3الخدمات 

  .لسياراتلخدمات ا المحطات وفقاًتفضيل توزيع العينة حسب ) 36(جدول 
  %النسبة  العدد  تفضیل المحطة 

  %77.4  386  نعم
  %9.3  46  ال

  %13.3  66  غیر مھم
  -  4  ال ینطبق
  %100  500  المجموع

  .م 2013الدراسة الميدانية لعام  :المصدر

  : توزيع أفراد العينة حسب مستوي الخدمات بالمحطات داخل مدينة طبرق) 18
من أفراد % 35.1كان ما نسبته ) 37(السؤال ومن خالل الجدول وبخصوص هذا 

بينمـا كانـت    ،يري أن مستوي الخدمات بالمحطات داخل مدينة طبرق متدنية ، العينة
فيما كانت نسبة من يراها ممتـازة   ،%62.1نسبة من يري أن مستوي الخدمات جيدة 

2.8%.  
  .المدينةسب مستوي خدمات المحطات بتوزيع العينة ح) 37(جدول 

  %النسبة  العــدد  خدمات التقییم 

  %35.1  174  ئةسی

  %62.1  308  جیدة
  %2.8  14  ممتازة

  -  4  ال ینطبق

  %100  500  المجموع

  . 2013الدراسة الميدانية لعام : المصدر      
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  : ن بالمحطةحسب أداء العاملي توزيع أفراد العينة) 19

ن من العـاملي % 38.1إلي أن ) 38(دول الدراسة من خالل بيانات الج نتائج تشير
ن ن أداء العامليأن نسبة من يرون أ الدراسة نتائج في المحطات أداؤهم سيئاً، بينما بينت

لعـاملين  ، في حين كانت نسـبة مـن يـرون أن أداء ا   %59.1بالمحطات متوسط   
ة ، ولعل ذلك راجع لعدم االهتمام بهم من خالل الجهة المختص%2.8بالمحطات ممتاز 

بإعطائهم دورات متعلقة بكيفية التعامل مع رواد المحطات كما أفاد العاملون من خالل 
  .مقابالت أجريت لهم

  .ن بالمحطاتتوزيع العينة حسب أداء العاملي) 38(جدول 

  %النسبة  العــدد  أداء العاملین بالمحطات

  %38.1  187  سیئ

  %59.1  293  جید
  %2.8  14  ممتاز

  -  4  ال ینطبق
  %100  500  المجموع

  . 2013الدراسة الميدانية لعام : المصدر   

  : عن عمل المحطات داخل مدينة طبرق توزيع العينة حسب أراء المبحوثين) 20
تبين أن ما نسبته  ، ساعة بالمدينة 24وعن السؤال الخاص بعمل المحطات خالل 

فيما كانت نسـبة الـذين ال    ،ساعة 24من المبحوثين يرون أنها تعمل خالل % 29.6
  .%70.4ساعة  24يرون أنها تعمل خالل 

فقد كانت  ،أما فيما يتعلق بالسؤال عن أراء المبحوثين عن كفاية المحطات بالمدينة
فيمـا   ،%33.7نسبة الذين يرون أن عدد المحطات بالمدينة يلبي االحتياجات المحلية 

 إقامـة وعن السؤال عن اقتراح  ،%66.3كانت نسبة الذين يرون أن عددها غير كاف 
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بينما أعترض ما  ،من المستهدفين% 74.8فقد كانت نسبة من أيد ذلك  ،محطات أخري
وقد أعزى المؤيدون رأيهم لعدة أسباب لعل أهمها الزيادة المستمرة في  ،%25.2نسبته 

وفيمـا  .عدد السكان التي تقابلها زيادة في عدد المركبات اآللية وبالتالي الحاجة للوقود
 ،يخص السؤال عن مدي تناسب توزيع محطات الوقود مع التوزيع الجغرافي للسـكان 

فيما  ،مع توزيع السكان يرون أن توزيع المحطات ال يتماشى %64.5تبين أن ما نسبته 
  .%35.5مع توزيع السكان  بة من يرون أن هذا التوزيع يتماشىكانت نس
  .عمل المحطات داخل مدينة طبرق عن ثينتوزيع العينة حسب أراء المبحو) 39(جدول 

  مستوي الموافقة
  العبارة

  ال ینطبق   ال  نعــم

  %  العــدد  %  العــدد  %  العـدد

ما إذا كانت المحطات بالمدینة توجد بھا 
  -  4  70.4  349  29.6  147  ساعة 24خدمات خالل 

  -  4  66.3  329  33.7  167  ما إذا كان عدد محطات الوقود بالمدینة كاف
  -  4  25.2  125  74.8  371  مدي أھمیة إقامة محطات أخري في المدینة

مع توزیع   محطات الوقود توزیعمدي تناسب 
  -  4  64.5  320  35.5  176  لسكان واحتیاجاتھما

  . 2013الدراسة المیدانیة لعام : المصدر

  : المحطات داخل مدينة طبرق العينة حسب األسس التي وزعت عليه توزيع) 21
من أفراد العينة يرون أن المسـاحة  % 29.4تبين أن ما نسبته ) 40(الجدول من 

فيما  ،الكافية إلقامة محطة هو األساس الذي وزعت علية محطات الوقود داخل المدينة
.          من أفراد العينة أن للكثافة السكانية دوراً أساسياً في إقامة هذه المحطات% 24.2يعتقد 

 ،منهم هو األساس% 5.6بالمسافة بين محطة ومحطة أخري فيري أما الخيار المتعلق 
من أفراد العينة أن وجود كثافة مرورية وذلك من خالل ازدياد حركـة  % 6.9ويري 

سـاس إلقامـة   ه أن يجعلـه أ دها بشكل مستمر من شأناعدوارتفاع أ ،المركبات اآللية
مـن أهـم   لعامة أن وقوع هذه المحطات علي الطرق ا% 33.9بينما يري  ،المحطات

  .محطات الوقود في المدينة في توزيعاألسس المؤثرة 
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  .عليها محطات الوقود داخل المدينةتوزيع العينة حسب األسس التي وزعت ) 40(جدول 

  %النسبة  العــدد  أسس توزیع المحطات بالمدینة
  %29.4  146  وجود مساحة كافیھ إلقامة محطة

  %24.2  120  وجود كثافة سكانیة عالیة
  %5.6  28  المسافة بین محطة ومحطة أخري

  %6.9  34  وجود كثافة لحركة المرور
  %33.9  168  وقوعھا علي الطریق العام

  -  4  ال ینطبق 
  %100  500  المجــموع

  . 2013الدراسة الميدانية لعام : المصدر      

  

  : الغازتوزيع أفراد العينة حسب استعمال الكيروسين بوصفه وقوداً إلي جانب ) 22
مـن المسـتهدفين مـن الدراسـة     % 9.7الدراسة إلي أن ما نسبته  نتائج أشارت

بينمـا تشـير    ،يستعملون الكيروسين وقوداً إلي جانب الغاز في منازلهم لغرض التدفئة
فـي حـين يـري     ،منهم ال يستعملون الكيروسـين % 71.2الدراسة إلي أن ما نسبته 

  .أنهم يستعملون الكيروسين بين الحين واألخر وليس بشكل أساسي% 19.2
  . وقوداًع العينة حسب استعمال الكيروسين بوصفة توزي) 41(جدول 

  %النسبة  العـــدد  استعمال الكیروسین وقودًا 
  %9.7  48  نعــــــم

  %71.2  353  ال
  %19.2  95  أحیـانا

  -  4  ال ینطبق 
  %100  500  المجمـــــوع

  . 2013الدراسة الميدانية لعام : المصدر
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  : توزيع أفراد العينة حسب عدد االسطوانات التي تمتلكها األسرة الواحدة) 23

من مجتمـع الدراسـة   % 19.4نسبته  ما تبين أن) 42(من االطالع علي الجدول 
وكانـت   ،%49.6فيما كانت نسبة الذين يمتلكون اسطوانتين  ،يمتلكون اسطوانة واحدة

أما المسـتهدفون مـن الدراسـة     . %21.4نسبة الذين يمتلكون عدد ثالث اسطوانات 
في حين بلغت نسـبة الـذين    ،%8.7ويمتلكون عدد أربع اسطوانات فقد كانت نسبتهم 

  .%1يمتلكون عدد أكثر من أربع اسطوانات 
  .ك اسطوانات الغاز لألسرة الواحدةحسب عدد امتال توزيع العينة) 42(جدول 

  %النسبة  العـــدد  عدد اسطوانات الغاز لألسرة الواحدة
  %19.4  96  واحــدة

  %49.6  246  اثنــان

  %21.4  106  ثــالث
  %8.7  43  أربــع

  %1  5  أكـثر مـن أربع
  -  4  ال ینطبق 

  %100  500  المجمــوع

  . 2013 الدراسة الميدانية لعام: المصدر
 

:أفراد العينة حسب عدد مرات التعبئة لالسطوانة في األسبوع  توزيع) 24  

من أفراد العينة يقومون بتعبئتها مرة واحدة في األسبوع % 74.6أوضحت الدراسة أن 
، أما الذين يقومون بتعبئتها % 21.4، وقد بلغت نسبة الذين يقومون بتعبئتها مرتين 

% .   4أكثر من ذلك فقد بلغت نسبتهم   
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  .زيع العينة حسب عدد مرات التعبئةتو) 43(جدول 
  %النسبـة  العــدد  بتعبئتـھا فـي األسبــوعكــم مــرة تقـوم 

  %74.6  370  مــرة واحــدة
  %21.4  106  مــــــرتان

  %4  20  أكــثر مــن ذلـك
  -  4  ال ینطبق 
  %100  500  المجمــــوع

  . 2013الدراسة الميدانية لعام : المصدر     

 توزيــع أفــراد العينــة حســب مــدي التــزام محطــات الوقــود بواجباتهــا) 25
:  

 ،بخصوص السؤال المتعلق بمدي توفر اسطوانات الغاز بشكل مستمر في المحطة
من مجتمع الدراسة يري أنها متـوفرة  % 37.1أشارت نتائج الدراسة إلي أن ما نسبته 

وبخصـوص السـؤال   .منهم أنها غير متـوفرة % 62.9في حين يري  ،بشكل مستمر
مـن  % 79.2فقد أكد مـا نسـبته    ، المتعلق بتوفر شروط األمن والسالمة بالمحطات
فيما  ،وهي تفتقر إلي ذلك بشكل كبير ،المستهدفين عدم توفر هذه الشروط في المحطات

  .توفر هذه الشروط في المحطات% 20.8يري 
أن  فقد أوضحت نتائج الدراسة أما عن مدي التزام المحطات بالمحافظة علي البيئة

وذلك من خـالل   ،لمحافظة علي البيئةيري عدم التزام المحطات با% 56.7ما نسبته 
ومخلفات  ،ومياه غسيل السيارات الملوثة ،من علب الزيوت الفارغة ،مخلفات الخدمات
كما أن محطات الوقود ال يوجد عليها رقابة دوريه من قبل الجهات  ،إطارات السيارات

  .المختصة
الحـالي  وبخصوص السؤال عن مالحظات أو اقتراحات المستهدفين حول التوزيع 

شخصـاً بنسـبة    209فقد بلغ عدد من لديهم مقترحات  ،لمحطات الوقود داخل المدينة
فقد كان اغلبهم يرون أن التوزيع الحالي للمحطات لم تُراع فيه المسـافة   تقريباً 42%

 وعدم وجود محطات في أماكن ذات كثافة سـكانية  ،بين المحطة وأقرب محطة أخري
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أي مالحظات أما الذين ليس لديهم  .أي محطة اال يوجد به يالمدينة الت محلة مثل ةعالي
  .تقريباً% 58شخصاً بنسبة  287فقد بلغ عددهم 

  .سب مدي التزام المحطات بواجباتهاتوزيع العينة ح) 44(جدول 
  مستــوي الموافقــة

  العبــارة
  ال ینطبق  ال  نعـــم

  %  العــدد  %  العــدد  %  العــدد
  -  4  62.9  312  37.1  184  توفر اسطوانات الغاز 

  -  4  79.2  393  20.8  103  توفر معاییر السالمة بالمحطة

  -  4  43.3  215  56.7  281  االلتزام بالمحافظة علي البیئة 
  -  4  57.9  287  42.1  209  مقترحات بشأن التوزیع الحالي للمحطات

  . 2013الدراسة الميدانية لعام : المصدر

ــا ــود     :ثاني ــات الوق ــدمات محط ــي خ ــردد عل ــي الت ــؤثرة ف ــل الم العوام
  .واالنتفاع بخدماتها

  : خصائص أفراد العينة)   1
  الحالة االجتماعية) أ

أن فئة المتزوجين تمثل أكبر الفئات المترددة علي خـدمات  ) 45(يوضح الجدول 
 ،ينةمن إجمالي أفراد الع% 81.6شخصاً بنسبة  405حيث بلغ عددها  ،محطات الوقود

ثم بعد ذلك تأتي فئـة غيـر    ،شخصاً 16شخصاً واإلناث  389وبلغ عدد الذكور فيها 
وبلغ  ،من إجمالي أفراد العينة% 14.9شخصاً بنسبة  74المتزوجين والتي بلغ عددها 

ثم بعد ذلك تأتي فئـة   ،أشخاص 5أما اإلناث  .شخصاً% 69عدد الذكور في هذه الفئة 
 6وفئة األرامل التي بلغ عـددها   ،%2.2بنسبة  اًشخص 11المطلقات التي بلغ عددها 

 وهذه تشير إلي أن نسبة المترددين علي خدمات محطات الوقود ،%1.2أشخاص بنسبة 
  .من فئة المتزوجين من الجنسين كبيره

وباستخدام مقياس مربع كاي اتضح انه توجد عالقة قوية بين المتغيـرين النـوع   
  .والحالة االجتماعية
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  .العالقة بين الحالة االجتماعية والنوع) 45(جدول 
  الحالة االجتماعیة

  النــوع
  المجموع  أرمـل  مطلـق  متـزوج  أعـزب

  471  5  8  389  69  ذكـــــر
  25  1  3  16  5  أنثـــي

  المجموع
74  
14.9%  

405  
81.6%  

11  
2.2%  

6  
1.2%  

496  
100%  

)                                                                                          0.002( مستوي الداللة المحسوبة     3= درجات الحریة     14.515= مربع كاي

  . 2013الدراسة الميدانية لعام : المصدر

  امتالك المركبة اآللية) ب
أن عـدد  ) 46(هو موضح في الجـدول   يدانية كمالقد أوضحت نتائج الدراسة الم

مقسـمين   ،من أجمالي أفراد العينة% 92.3شخصاً بنسبة  458الذين يمتلكون سيارات 
من إجمـالي أفـراد   % 89.5شخصاً بنسبة  444بلغ عدد الذكور  ،إلي ذكور و إناث

في حين كان عدد  ،من إجمالي أفراد العينة% 2.8شخصاً بنسبة  14أما اإلناث  . العينة
الـذكور   ،من إجمالي أفراد العينة% 7.6بنسبة شخصاً  38الذين ال يمتلكون سيارات 

من إجمالي أفـراد  % 5شخصاً بنسبة  11أما اإلناث  . %5.4شخصاً بنسبة  27منهم 
من خالل هذه النسب تبين لنا أن نسبة الذكور أكبر من نسبه اإلناث في امتالك  ،العينة

قة ذات داللـة  الذي اثبت وجود عال ياكوللتأكد من ذلك تم استخدام مربع  ،المركبات
  .إحصائية بين المتغيرين النوع وامتالك المركبة اآللية
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  .العالقة بين امتالك المركبة اآللية والنوع) 46(جدول 
  النوع

  
  ملكیة السیارة

  المجمـوع  أنثــي  ذكــر

  نعـــم
444  
89.5%  

14  
2.8%  

458  
92.3%  

  ال
27  
5.4%  

11  
2.2%  

38  
7.6%  

  المجمــــوع
471  
94.9%  

25  
5%  

496  
100%  

  ) 0.001(مستوي الداللة المحسوبة 1= درجات الحریة 49.14=  مربع كاي
  

  . 2013الدراسة الميدانية لعام : المصدر

  نوع المركبة اآللية) ج
ضـح  يدانية كما هو مولقد أوضحت النتائج التي تم الحصول عليها من الدراسة الم

شخصـاً بنسـبة    176سيارات يابانية أن عدد الذكور الذين يمتلكون ) 47(في الجدول 
أما امتالك سيارة من نوع كورية  .%4.3أشخاص بنسبة  8بينما عدد اإلناث  ،95.7%

وهي النسبة األكبر من بـين األنـواع    ،96.6بنسبة  اًشخص 196فقد بلغ عدد الذكور 
أما بلد الصـنع   .%3.4أشخاص بنسبة  7في حين بلغ عدد اإلناث  ،المختلفة للسيارات

 5أما اإلناث فقد كان العـدد   ،%93.8شخصاً بنسبة  76وربي فقد بلغ عدد الذكور األ
 ،%84.6شخصاً بنسـبة   11أما النوع األمريكي فقد بلغ العدد  .%6.2أشخاص بنسبة 

أما األنواع األخرى أي غير البلدان السالفة  .%15.4بنسبة  2أما اإلناث فقد بلغ العدد 
 3في حـين بلـغ عـدد اإلنـاث      ،%80شخصاً بنسبة  12الذكر فقد بلغ عدد الذكور 

  .%20أشخاص بنسبة 
وع المركبـة  ومن خالل تطبيق مقياس مربع كاي لقياس العالقة بين المتغيرين ن  

  .)>0.002p(د عالقة ذات داللة إحصائية بمستوي داللة ووج اآللية والنوع تبين
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  .العالقة بين نوع المركبة اآللية والنوع) 47(جدول 
  النــوع

  نـوع السیارة
  المجمـوع  أنثــي  ذكــر

  یابانیـة
176  
95.7%  

8  
4.3%  

184  
100%  

  كوریـة
196  
96.6%  

7  
3.4%  

203  
100%  

  أوروبیة
76  
93.8%  

5  
6.2%  

81  
100%  

  أمریكیـة
11  
84.6%  

2  
15.4%  

13  
100%  

  أخـري
12  

80%  
3  
20%  

15  
100%  

  المجمــوع
471  

95%  
25  

5%  
496  

100%  
  )0.02(مستوي الداللة المحسوبة 4= ة درجات الحری    11.39= مربع كاي 

  

  . 2013الدراسة الميدانية لعام : المصدر

  المسافة التي تقطع يومياً بالسيارة) د
أن عدد الذكور أكثر من عدد اإلناث في ) 48(ا يتضح من خالل بيانات الجدول كم

مـن  % 95شخصاً بنسـبة   471حيث بلغ عدد الذكور  ،قطع المسافات يومياً بالسيارة
مـن  % 5شخصاً بنسبة  25في الوقت الذي بلغ فيه عدد اإلناث  ،إجمالي أفراد العينة
التـي   )كم 50 - 26(ة األكبر هي للمسافة ما بين وتبين أن النسب ،إجمالي أفراد العينة

د لها كان في بر عدبينما اإلناث أك ،%98.1شخصاً بنسبة  208كان فيها عدد الذكور 
ومـن خـالل    .%9.2شخصاً بنسبة  17حيث بلغ العدد ) كم 25 - 5(المسافة ما بين 

السيارة تطبيق مقياس مربع كاي لقياس العالقة بين المتغيرين المسافة التي تقطع يومياً ب
  .)0.01(د عالقة ذات داللة إحصائية باحتمال قدرة ووجوالنوع تبين 
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  .المسافة المقطوعة يومياً بالسيارة والنوع العالقة بين) 48(جدول 
  النــوع

  

  
  المسافة التي تقطع یومیا بالسیارة 

  المجمــوع  أنثــي  ذكــر

  185  17  168  كـم 25ـــ  5
  212  4  208  كـم 50ـــ  26
  85  3  82  كـم 100ـــ  51

  14  1  13  أكـثر مـن ذلك

  471  المجمــــوع
95%  

25  
5%  

496  
100%  

  )0.01( مستوي الداللة المحسوبة   3= درجات الحریة     11.59= مربع كاي 
  

  . 2013الدراسة الميدانية لعام : المصدر   

  

  .المظاهر االقتصادية واالجتماعية) 2
  الدخل الشهري) أ

من إجمالي أفراد % 64.1شخصاً بنسبة  318تبين أن ) 49(بتحليل بيانات الجدول 
يمثلون أكبر نسبة من أفـراد  ) ل.د 1000 - 500(الشهري بين العينة يتراوح دخلهم 

ممتازة، بعـد   9جيدة و  229حالة المركبة اآللية الخاصة بهم سيئة و  46العينة، منهم 
 116والتي بلـغ عـددها   ) ل.د 1000(ذلك تأتي الفئة التي يزيد دخلها الشهري عن 

 ممتازة 37جيدة و  69و أشخاص حالة السيارة سيئة  10، منهم %23.4شخصاً بنسبة 
شخصاً بنسـبة   62بلغ عددها ) ل.د 500(أما الفئة التي ال يزيد دخلها الشهري علي  .

 9جيدة و  29شخص حالة السيارة سيئة و  24منهم  ،من إجمالي أفراد العينة% 12.5
وبتطبيق مقياس مربع كاي لقياس العالقة بين المتغيرين ثبت أن هناك عالقـة  . ممتازة

  ).0.001(لة إحصائية عالية مقدارها ذات دال
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  .دخل الشهري وحالة المركبة اآلليةالعالقة بين ال) 49(جدول 
  الدخل الشھري

  المركبة اآللیة
 500أقل من

  ل.د
  1000ـ  500

  ل.د
أكبر من 

  المجموع  ل.د 1000

  80  10  46  24  سیــئة

  327  69  229  29  جیــدة
  89  37  43  9  ممتـازة

  62  المجمــوع
12.5%  

318  
64.1%  

116  
23.4%  

496  
100%  

  ) 0.001( مستوي الداللة المحسوبة     4=  درجات الحریة          46.62= مربع كاي 
  

  . 2013الدراسة الميدانية لعام : المصدر  

  ميالمستوي التعلي) ب
الذي يربط العالقة بين المستوي التعليمي والعمر، تبين ) 50(من بيانات الجدول  

أكثر أفراد العينة المترددين علي خدمات محطات الوقود ممـن لـديهم مسـتويات    أن 
من إجمالي أفراد العينـة  % 96.7شخصاً بنسبة  480، حيث بلغ عددهم متباينة تعليمية

 20(شخص من الفئة العمرية التي ال تزيد عـن   16مقسمين إلي خمس فئات عمرية، 
شخص مـن الفئـة التـي     158و  )سنة 30 - 20(شخص من الفئة بين  69و ) سنة

و ) سنة 50 - 41(شخص بين الفئتين  180و ) سنة 40 - 31(تتراوح أعمارهم بين 
، في الوقت الذي بلـغ فيـه عـدد    )سنة فأكثر 51(شخص من الفئة العمرية من  73

 16" أمـي  " المترددين علي خدمات محطات الوقود ممن ليس لديهم مستوي تعليمـي  
مين إلي خمس فئات عمرية، شخصان من الفئة العمرية أقـل  مقس% 3.2بنسبة  اًشخص

و شخص واحد من الفئـة  ) سنة 30 - 20(أشخاص من الفئة بين  5و ) سنة 20(من 
أشخاص مـن   3و) سنة 50 - 41(أشخاص من الفئة بين  5و ) سنة 40 - 31(بين 

  ).سنة فأكثر 51(الفئة العمرية من 
وجود عالقة بين المتغيرين المستوي التعليمـي   تبين وباستخدام مقياس مربع كاي
  ).0.020(ة والعمر ذات داللة إحصائية عالي
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  .قة بين المستوي التعليمي والعمرالعال) 50(جدول 
  التعلیميى المستو

  العمــــــر
  المجمــــــوع  غیـر أمــــي  أمــــــي

  16  14  2  سنــة 20أقـل مـن 
  69  64  5  سنــة 30ــــ  20
  158  157  1  سنــة 40ــــ  31
  180  175  5  سنــة 50ــــ  41

  73  70  3  سنــة فأكثــر 51

  16  المجمــــــوع
3.2%  

480  
96.7%  

496  
100%  

  ) 0.02( مستوي الداللة المحسوبة   4= درجات الحریة       11.68= مربع كاي 
  

  . 2013الدراسة الميدانية لعام : المصدر   

  العمــــر) ج
الذي يربط العالقة بين العمر ونوع المركبة ) 51(تحليل بيانات الجدول  من خالل

تبين أن أكبر نسبة لمن يمتلكون مركبات آلية بمختلف أنواعها من  )بلد الصنع (  اآللية
، تأتي بعـدها  %36.2بنسبة ) سنة 50 - 41(نصيب الفئة التي تتراوح أعمارهم بين 

، أما أقل فئة المتالك مركبة الية من %31.8بة بنس) سنة 40 - 31(الفئة العمرية بين 
، وفيما يتعلق ببلـد  )سنة 20األقل من (مختلف األنواع فكانت من نصيب الفئة العمرية 

ـ  203الصنع فأحتل النوع الكوري أكبر عدد من بين أفراد العينة حيث بلـغ    اًشخص
، فيمـا  %37سبة بن 184م تأتي بعدها بلد الصنع يابانية فبلغ عددهم ث ،%40.9بنسبة 

ـ  13كانت أقل بلد صنع من نصيب البلـد األمريكـي بلـغ عـددهم      بنسـبة   اًشخص
وباستخدام مقياس مربع كاي ثبت وجود عالقـة ذات داللـة إحصـائية بـين     %.2.6

  .المتغيرين المشار إليهما سابقاً
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  .العالقة بين نوع المركبة اآللية والعمر) 51(جدول 
  نوع السیارة

  العمـــر
  المجمــوع  أخــري  أمریكیـة  أوربیـة  كوریـة  یابانیـة

  %3.2    16  ــ  ــ  1  3  12  سنة 20أقل من 
  %13.9   69  1  1  16  29  22  سنــة 30ــ  20
  %31.8  158  7  4  30  77  40  سنــة 40ــ  31
  %36.2  180  6  6  23  74  71  سنــة 50ــ  41

  %14.7  73  1  2  11  20  39  سنة فأكثر 51

     187  المجمــوع
37%  

203   
40.9%  

81     
16.3%  

13     
2.6%  

15      
3%  

496  
100%  

  ) 0.004( مستوي الداللة المحسوبة   16= درجات الحریة       34.75= مربع كاي 
  

  . 2013الدراسة الميدانية لعام : المصدر 

الذي يربط العالقة بين العمر ومرات التعبئة ألسطوانات الغاز ) 52(يبين الجدول 
وجود اختالفات بين الفئات العمرية في عدد مرات التعبئة، حيث مثلت الفئة العمريـة  

من إجمـالي  % 36.2أكبر نسبة في عدد مرات التعبئة، حيث بلغت ) سنة 50 - 41(
ب فئة من قام بالتعبئة مرة واحدة أفراد العينة، وأكبر نسبة في هذه الفئة كانت من نصي

من إجمالي هذه الفئة، ثم بعد ذلك تـأتي  % 40.5بنسبة  اًشخص 150حيث بلغ عددهم 
من إجمالي أفـراد  % 31.8والتي بلغت نسبتها ) سنة 40 - 31(الفئة العمرية ما بين 

احدة العينة، وأكبر نسبة في هذه الفئة أيضاً كانت من نصيب فئة من قام بالتعبئة مرة و
أمـا الفئـة   . من إجمالي أفراد هذه الفئة% 32.7بنسبة  اًشخص 121حيث بلغ عددهم 

فتأتي في المرتبة الثالثة من حيث مرات التعبئـة حيـث   ) سنة فأكثر 51(العمرية من 
أما المرتبة الرابعة فكانت من نصـيب  . من إجمالي أفراد العينة% 14.7بلغت نسبتها 

من إجمـالي أفـراد   % 13.9التي بلغت نسبتها ) سنة 30 - 20(الفئة العمرية ما بين 
مـن  % 3.2حيث بلغت نسـبتها  ) سنة 20أقل من (العينة، وأخيرا تأتي الفئة العمرية 

إجمالي أفراد العينة، وباستخدام مقياس مربع كاي ثبت أن هنـاك عالقـة ذات داللـة    
  ).0.001(إحصائية عالية بين المتغيرين مقدارها 
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  .ة بين عدد مرات التعبئة والعمــرالعالق) 52(جدول 
  مرات التعبئة      

  المجمـوع  أكثر من ذلك  مـــــــرتان  مرة واحدة  العمــر

  16  1  7  8  سنة 20أقل من 
3.2%  

  69  ــ  30  39  سنة 30ــ  20
13.9%  

  158  8  29  121  سنة 40ــ  31
31.8%  

  180  8  22  150  سنة 50ــ  41
36.2%  

  73  3  18  52  سنة فأكثر 50
14.7%  

  496  20  106  370  المجمــوع
100%  

  ) 0.001( مستوي الداللة المحسوبة 8= درجات الحریة    37.44= مربع كاي 
  

  . 2013الدراسة الميدانية لعام : المصدر  

الذي يوضح العالقة بين مـدي تـوفر شـروط األمـن     ) 53(كما يوضح الجدول 
من إجمالي أفـراد  % 79.2شخصاً بنسبة  393والسالمة بمحطات الوقود والعمر، أن 

عليها ال تتوفر بها شروط األمن التى يترددون العينة يرون أن محطات الوقود بالمدينة 
اص من الفئة أشخ 7والسالمة وهم مقسمون حسب العمر إلي خمس فئات عمرية، منهم 

و ) سنة 30 - 20(صاً من الفئة العمرية ما بين شخ 56و ) سنة 20أقل من (العمرية 
 41(شخصاً من الفئة بين  148و ) سنة 40 - 31(شخصاً من الفئة العمرية بين  125

شخصـاً مـن    57فقد بلغ عددهم ) سنة فأكثر 51(أما الفئة العمرية من ). سنة 50 -
وط األمن والسالمة بالمحطات، في الوقت الذي بلغ فيه عدد الذين يرون عدم توفر شر

شخصاً  103المترددين علي المحطات ويرون توفر شروط األمن والسالمة بالمحطات 
أشـخاص مـن    9، مقسمين حسب الفئات العمرية المذكورة سلفاً، منهم %20.7بنسبة 
 شخصاً من 33و ) سنة 30 - 20(من الفئة بين  اًشخص 13و) سنة 20اقل من (الفئة 

أما الفئة ). سنة 50 -41(بين  العمرية من الفئة اًشخص 32و ) سنة 40-31(الفئة بين
شخصاً مما يرون توفر شروط األمن  16فقد بلغ عددهم ) سنة فأكثر 51(العمرية من 

  .والسالمة بمحطات المدينة
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وقد ثبت باستخدام مقياس مربع كاي وجود عالقـة ذات داللـة إحصـائية بـين      
  ).0.001(المتغيرين مقدارها 

  
  .األمن والسالمة بالمحطات والعمر العالقة بين مدي توفر شروط) 53(جدول 

  مدي توفر شروط األمن والسالمة         
  بالمحطات

  العمر                                     
  المجمــوع  ال  نعــــــم

  16  7  9  سنـــة 20أقـل مـن 

  69  56  13  سنـــة 30ــــ   20
  158  125  33  سنــة 40ــــ  31
  180  148  32  سنــة 50ــــ  41
  73  57  16  سنــة فأكـثر 51

  103  المجمـــــوع
20.7%  

393  
79.2%  

496  
100%  

  ) 0.001( مستوي الداللة المحسوبة     4= درجات الحریة    13.43= مربع كاي 
  

  .   2013الدراسة الميدانية لعام : المصدر  

الذي يربط العالقة بين العمر ومدي التـزام محطـات   ) 54(فيما يوضح الجدول 
من إجمالي أفراد % 53.9شخصاً بنسبة  142الوقود بالمدينة بالمحافظة علي البيئة أن 

العينة ومن مختلف الفئات العمرية يرون أن المسئولية في عدم المحافظة علي البيئة تقع 
خمس فئات عمرية مختلفة كانت أكبر نسبة مـن   علي أصحاب المحطات، مقسمين إلي

 %33.8حيث بلغت ) سنة 40 - 31( نصيب الفئة العمرية بين هذه الفئات الخمسة من
يري أن المسئولية في عدم المحافظة علي البيئة تقع علي الجهات ذات العالقة  أما من. 

بالمحافظة علي البيئة وذلك من خالل وجود مراقبين علي هذه المحطات فقد بلغ عددهم 
من إجمالي أفراد العينة، كذلك مقسمين إلي خمـس فئـات   % 46شخص بنسبة  121

حيث بلغـت  ) سنة 50 - 41(ية ما بين عمرية كانت أكبر نسبة من نصيب الفئة العمر
بـين   عالية د عالقةذات داللة إحصائيةووباستخدام مقياس مربع كاي ثبت وج%.45.5

  ).0.03(المتغيرين مقدارها 
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  .طات الوقود بالمحافظة علي البيئةالعالقة بين العمر ومدي التزام مح) 54(جدول 

  مدي التزام
  المحطات

  العمــــر

  وقوع المسئولیة علي
  المجمــوع  عدم وجود مراقبین  أصحاب المحطات

  4  سنــة 20أقل من 
2.8%  

4  
3.3%  

8  
3.0%  

  27  سنــة 30ـــ  20
19%  

10  
8.3%  

37  
14.1%  

  48  سنــة 40ـــ  31
33.8%  

32  
26.4%  

80  
30.4%  

  45  سنــة 50ـــ  41
31.7%  

55  
45.5%  

100  
38%  

  18  سنــة فأكثر 51
12.3%  

20  
16.5%  

38  
14.4%  

  142  المجمــوع
53.9%  

121  
46%  

263  
100%  

  ) 0.03( مستوي الداللة المحسوبة    4= درجات الحریة     10.50= مربع كاي 

  . 2013الدراسة الميدانية لعام : المصدر  

  : الرضا عن الخدمات المقدمة في محطات الوقود) 3
  نوع الوقود الذي تُزود به المركبة اآللية) أ

تبين أن عدد الذكور الذين يزودون مركباتهم ) 55(بيانات الجدول من خالل تحليل 
ذلـك كـون امـتالك     ،أكثر من عدد اإلناث) الديزل -البنزين (اآللية بالوقود بنوعية 

فقد بلغ عدد الـذكور   ،الذكور للمركبات أكثر من اإلناث خصوصا في مجتمع الدراسة
وقد تبين من الدراسة  ،%5سبة بن 25فيما بلغ عدد اإلناث  ،%95شخصاً بنسبة  471

شخصـاً بنسـبة    457) بنـزين (أن عدد الذكور الذين يزودون مركباتهم بنوع الوقود 
أما عـدد الـذكور الـذين يـزودن      ،%4.6بنسبة  22فيما بلغ عدد اإلناث  ،95.4%

بنسـبة   3أمـا اإلنـاث    .%82.4شخصاً بنسبة  14فبلغ ) ديزل(مركباتهم بنوع وقود 
جة طبيعية كون غالبية المركبات اآللية التي يقودها المستهدفون من وهذه نتي ،17.6%

وبتطبيق مقياس مربع كاي لقيـاس العالقـة بـين    .)بنزين(الدراسة تزود بنوع وقود 
المتغيرين نوع الوقود الذي تزود به المركبة اآللية والنوع تبين عدم وجود عالقة ذات 

  .)0.16(داللة إحصائية  
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  .بين نوع الوقود الذي تزود به السيارة والنوعالعالقة ) 55(جدول 
  النــوع

  

  
  نوع الوقود الذي تزود بھ المركبة

  المجمــوع  أنثــي  ذكــر

  22  %95.4  457  بنزیـن
4.6%  

479  
100%  

  14  دیـزل
82.4%  

3  
17.6%  

17  
100%  

  471  المجمــوع
95%  

25  
5%  

496  
100%  

  ) 0.16( الداللة المحسوبةمستوي   1= درجات الحریة    5.84= مربع كاي 
  

  . 2013الدراسة الميدانية لعام : المصدر   

  ساعة 24توفر الخدمات خالل ) ب
ت تبـين  ساعة بالمحطا 24وبخصوص السؤال المتعلق بمدي وجود خدمات خالل 

أي أن " ال"أن الذين كانـت اإلجابـة الخاصـة بهـم      ) 56(من خالل بيانات الجدول 
ذكـر بنسـبة    341مـنهم   ،شـخص  349ساعة عددهم  24المحطات ال تعمل خالل 

أي " نعـم "فيما بلغ عدد األشخاص الذين كانت إجاباتهم  ،2.8إناث بنسبة  8و ،97.7%
أما  .%88.4ذكر بنسبة  130منهم  ،شخص 147ساعة  24أن المحطات تعمل خالل 

 ومن خالل تطبيق مربع كاي لقياس العالقـة بـين   .%11.6بنسبة  اًشخص 17اإلناث 
جد عالقة ذات داللة إحصائية وساعة والنوع تبين  24حطات خالل المتغيرين عمل الم

  .)0.001(باحتمال قدرة  عالية
  .ساعة والنوع 24العالقة بين وجود خدمات بالمحطات خالل ) 56(جدول 

  النـــوع
  مدي توفر

  ساعة 24خدمات خالل 
  المجمـوع  أنثــي  ذكــر

  130  نعـــم
88.4%  

17  
11.6%  

147  
100%  

  341  ال
97.7%  

8  
2.3%  

349  
100%  

  471  المجمـــوع
95%  

25  
5%  

496  
100%  

  ) 0.001( مستوي الداللة المحسوبة 1= درجات الحریة     18.58= مربع كاي
  

  .  2013الدراسة الميدانية لعام : المصدر   
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  توفر شروط األمن والسالمة بالمحطات) ج
شخصاً من أفراد العينة هم من ينفون توفر  393تبين أن ) 57(من خالل الجدول 

حيث بلغ عدد الـذكور   ،مقسمين إلي ذكور وإناث ،شروط األمن والسالمة بالمحطات
فيما بلغ عدد األشـخاص   ،%3.6بنسبة  14أما اإلناث  ،%96.4شخصاً بنسبة  379

 92مـنهم   ،شخصاً 103الذين ال ينفون توفر شروط األمن والسالمة بمحطات الوقود 
وهذا يوضح عدم تـوفر شـروط    .%10.7بنسبة  11و اإلناث  ،%89.3ر بنسبة ذك

وباستخدام مقياس مربع كاي  .األمن والسالمة بمحطات الوقود في المدينة رغم أهميتها
لقياس العالقة بين المتغيرين ثبت وجود عالقة قويـة ذات داللـة إحصـائية عاليـة      

)0.003(.  
  

  .شروط األمن والسالمة والنوعالعالقة بين مدي توفر ) 57(جدول 
  النــوع

  مدي توفر شروط
  األمن والسالمة بالمحطات

  المجمـوع  أنثــي  ذكــر

  92  نعـــم
89.3%  

11  
10.7%  

103  
100%  

  379  ال
96.4%  

14  
3.6%  

393  
100%  

  471  المجمــــوع
95%  

25  
5%  

496  
100%  

  ) 0.003( المحسوبةمستوي الداللة     1= درجات الحریة     8.63= مربع كاي
  

  . 2013الدراسة الميدانية لعام : المصدر  
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  اتـــــج و التوصيـــائـــالنت
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  النتائج
  

لقد تم دراسة استخدامات األرض بمدينة طبرق ووجد أن استخدامات الطرق  .1
  .المبنيةمن إجمالي المسافة %) 7.2(والنقل تستحوذ علي 

إن الفترة الزمنية التي شهدت فيها مدينة طبرق تطوراً ملحوظاً في إنشاء الطرق  .2
فيها العديد من الطرق  ث أنشئتحي) م 2002 - 1999(هي الفترة ما بين عام 

  .الرئيسة
م  2007إلي عام  1997تطور عدد المركبات اآللية بمدينة طبرق من عام  .3

  .م 1997عن عام  %)269.7(بنسبة زيادة سنوية قدرها 
مع حركة المرور اليومية للمركبات اآللية  فقإن السعة االستيعابية للطرق ال تت .4

  .وبالتالي خلقت حالة من االزدحام وزيادة عدد الحوادث في مدينة طبرق
 ن اغلب سائقي المركبات اآللية بالمدينة يستعملون البنزين باعتباره وقوداًإ .5

  .من جملة أفراد العينة %)96.6(بتهم لسياراتهم حيث بلغت نس أساسياً
م مما  2010حتى عام  2006ع مستوي مبيعات محطات الوقود منذ عام ارتف .6

  .يدل علي الزيادة المستمرة في استهالك مختلف المشتقات النفطية
أحياء  التوزيع السكاني داخلالجغرافي لمحطات الوقود ال يتفق مع ن التوزيع إ .7

وال  ،م 2006نسمة عام  28,028الً بلغ عدد سكانها المدينة مثفمحلة  ،المدينة
نسمة  47,863شاهر روحة بلغ عدد سكانها محلة  في حين،يوجد بها أية محطة

  .في نفس العام ويقع بها عدد ثالث محطات وقود
ونظراً لعدم ،ضرورة وجود محطات تقدم خدمات للسيارات لما لها من أهمية .8

من %) 77.4(وهذا ما أكده  لحاليةا في محطات الوقود توفر هذه الخدمة
  .وكذلك المالحظة المبنية علي الزيارات الميدانية المستهدفين بالدراسة

من سائقي المركبات اآللية بأن محطات الوقود %) 70.4(لقد أشار ما نسبته  .9
  .ساعة 24بالمدينة ال تعمل خالل 

 .محطات الوقود بالمدينة غير كاف عدد يري أن%) 66.3(ن ما نسبته إ .10

 . صالحة إلقامة محطات جديدة  صعوبة الحصول علي أراض .11
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  التوصيات
  

توعية السكان بأهمية محطات الوقود وترشيدهم إلي االستهالك األمثل في شتي  .1
  .االستعماالت

العمل علي إنشاء محطات نموذجية وفق أسس ومعايير علمية مدروسة وبشكل  .2
  .وتوزيع خدماتها علي جميع أحياء المدينة ،السكان يتناسب مع توزيع

والعمل علي رفع كفاءتها بمختلف المتطلبات  ،دعم المحطات القائمة بكل ما تحتاجه .3
  .ودعمها بالتقنية الحديثة واألساليب العلمية المتطورة في تسيير خدماتها ،الضرورية

راف لجان تشجيع القطاع الخاص ودعمه إلنشاء مثل هذه المحطات تحت إش .4
  .متخصصة وبناء علي أسس وضوابط محددة

وضع آلية شاملة لمراقبة عمل محطات الوقود وما يمكن أن يترتب علي أنشطتها  .5
  .من مشاكل

قيام األجهزة المختصة بالكشف علي المحطات وخزاناتها بشكل دوري مع توفير  .6
  .األجهزة الالزمة للكشف

متخصصة للتخلص من المخلفات بطرق إلزام المحطات بإبرام العقود مع شركات  .7
  .علمية

التأكيد علي المحطات باستخدام أجهزة إلكترونية حديثة للكشف عن التسرب من  .8
  .الخزانات األرضية

  .العمل علي توعية العاملين بالمحطة بكيفية التخلص من المخلفات بطرق سليمة .9
لبية حث أصحاب المحطات علي العمل علي حماية العاملين من اآلثار الس .10

 .للتلوث وفحصهم طبيا بشكل دوري

يجب استخدام العمارات متعددة الطوابق في وسط المدينة واستعمالها مرائب  .11
  .للسيارات حتى تعوض النقص الواضح في مواقف السيارات 
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  قائمة المصادر و المراجع
  :الـكتب :أوالً 

ــي ، . 1 ــراهيم ، عيســي عل ــة المــدنإب ــة ،: جغرافي ــة تطبيقي  دراســة منهجي
  .  2007اإلسكندرية ، دار المعرفة الجامعية ، 

ــي محمد،. 2 ــة، فتحـ ــات، ابوعيانـ ــس وتطبيقـ ــكان أسـ ــة السـ  جغرافيـ
  .2007اإلسكندرية، دار المعرفة الجامعية، 

ــات،................... ،........... .3 ــرية، دراسـ ــة البشـ ــي الجغرافيـ  فـ
  .1989اإلسكندرية، دار المعرفة الجامعية، 

ــكان،  ،................... ،.......... .4 ــم الس ــي عل ــات ف ــروت،  دراس بي
  .1985دار النهضة العربية للطباعة والنشر، 

ــد علي،. 5 ــماعيل، احم ــة،  إس ــه الجغرافي ــكان وتطبيقات ــم الس ــس عل ط  أس
  .1997ر و التوزيع، ، القاهرة، دار الثقافة والنش8
الجماهيريـة دراسـة فـي    ، فـي كتـاب ،   " المنـاخ "مقيلي ، محمـد عيـاد ،   ا.6

ــة ــر(،  1، ط الجغرافي ــل    ) تحري ــعد خلي ــة ، س ــطفي بولقم ــادي مص اله
  . 1995القزيري ، سرت ، دار الجماهيرية للنشر والتوزيع ، 

ــاد ،  ا. 7 ــد عي ــي ، محم ــاخ مقيل ــس والمن ــي الطق ــة ف ــرابلس ،  مقدم ، ط
  .1993شورات الجامعة المفتوحة ، من
ــدالرازق ،  .  8 ــي عب ــي ، عل ــكان جلب ــاع الس ــم اجتم ــروت ، دار  عل ، بي

  .  1984النهضة للطباعة والنشر ، 
ــة ، فتحــي محمــد ،  .9 ــة جــودة ، حســنين جــودة ، ابوعيان قواعــد الجغرافي

، اإلســكندرية ، دار المعرفــة الجامعيــة ،    العامــة الطبيعيــة والبشــرية  
  .) يخبدون تار(
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ــود ،  ال.10 ــي محم ــيري ، عل ــالمة  حض ــاق الس ــرق وآف ــوادث الط ،  ح
  .1998،  1بنغازي ، ط

دراســة تحليليــة فــي ، "الطاقــة فــي مصــر" ديب ، محمــد محمــود ،الــ. 11
  . 1993، القاهرة ، مكتبة األنجلو المصرية ،  اقتصاديات المكان

ــاح ،   .12 ــي مفت ــيور ، عل ــي  س ــر والماض ــين الحاض ــرق ب ،  1، ط طب
  .1990بنغازي ، مطابع الثورة للطباعة والنشر ، 

ــريح ،  .  13 ــز ط ــد العزي ــرف ، عب ــاش ــة ليبي ــكندرية  2، ط جغرافي ، اإلس
  .   1996، منشأة اإلسكندرية للكتاب ، 

ــطفي ،  .14 ــلقاني ، مص ــرق   الش ــديموجرافي ، ط ــكاني وال ــاء الس اإلحص
ــديموجرافي  ــل ال ــورات جامعــ   2، ط التحلي ــت ، منش ــت ، ، الكوي ة الكوي

1994.  
ــي ،  . 15 ــدين عل ــن العاب ــفر ، زي ــام ص ــدخل ع ــري م ــيط الحض ،  التخط

  .2004بنغازي ، 
ــيم ، . 16 ــد ، وس ــد الحمي ــرينعب ــة البح ــكان دول ــة : س ــة ديموغرافي دراس

  1987.14، البحرين ، دار المسيرة للطباعة والنشر ،  وجغرافية
فـي مشـكالت    البيئـة واإلنسـان دراسـة   عبد المقصـود ، زيـن الـدين ،     .17

  . 1997، اإلسكندرية ، منشأة المعارف ،  اإلنسان مع البيئة
، مصــر ، األنجلــو  جغرافيــة النقــل مغزاهــا ومرماهــاعبــده ، ســعيد ،  .18

  .2007المصرية ، 
الطــرق والنقــل البــري والتغيــرات    العزابــي ، أبــو القاســم ،   . 19

ــة      ــة الليبي ــة العربي ــي الجماهيري ــادية ف ــة و االقتص ــعبية االجتماعي الش
ــتراكية  ــي"االش ــل جغراف ــالح   "تحلي ــي ، ص ــم العزاب ــو القاس ــر ، أب ، تحري

ــفحة ، ط ــع   1بوصـ ــعبية للنشـــر والتوزيـ ــأة الشـ ــرابلس ، المنشـ ، طـ
  .1981واإلعالن والمطابع ، 
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ــم ،   .20 ــو القاس ــي ، أب ــالت " العزاب ــل والمواص ــاب ،  " النق ــي كت ، ف
ــة ــة: الجماهيري ــر ، الهــادي  دراســة فــي الجغرافي مصــطفي بولقمــة ، تحري

، ســـرت ، دار الجماهيريـــة للنشـــر  1، ســـعد خليـــل القزيـــري ، ط
  . 1995والتوزيع واإلعالن ، 

ــي مصــطفي ، . 21 ــدين ، عل ــةعــالء ال ــوث البيئ ــروت  الســيارات وتل ، بي
  .1990، دار الحداثة ، 

ــد ،   .22 ــد خال ــالم ، أحم ــدنع ــيط الم ــو   تخط ــة األنجل ــر ، مكتب ، مص
  .1998المصرية ، 

ــد ،   .23 ــائز محم ــوي ، ف ــكان العيس ــة الس ــس جغرافي ــكندرية ،  أس ، اإلس
  .2001دار المعرفة الجامعية ، 

ــد ،  . 24 ــور محم ــا ، منص ــكان"الكيخي ــاب ،  " الس ــي كت ــة ، ف الجماهيري
الهــادي مصــطفي بولقمــة ، ســعد ) تحريــر(،  1، ط دراســة فــي الجغرافيــة

ــ   ــر والتوزي ــة للنش ــدار الجماهيري ــرت ، ال ــري ، س ــل القزي   1995ع ، خلي
.  

ــد ،   ال. 25 ــور محم ــا ، منص ــكان كيخي ــة الس ــازي ،  1، ط جغرافي ، بنغ
  .2003منشورات ، جامعة قاريونس ، 

ــروك ،  . 26 ــد المب ــدوي ، محم ــرية المه ــا البش ــة ليبي ــازي ،  جغرافي ، بنغ
  .1992منشورات جامعة قاريونس ، 

ــد ،  .27 ــي أحم ــرام ، فتح ــاحل"اله ــة الس ــاب ، " جيومورفولوجي ــي كت ، ف
ــيالســ ــر(،  1، ط احل الليب ــل ) تحري الهــادي مصــطفي بولقمــة ، ســعد خلي

ــارات    ــوث واالستش ــز البح ــورات مرك ــاريونس ، منش ــة ق ــري ، جامع القزي
 ،1997   .  

_ الخــدمات _ التخطــيط العمرانــي اإلســكان   الوكيــل ، شــفق ،   .28
  . 2007، إيكوبا ،  1، الجزء الثاني ، القاهرة ، ط الحركة
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ــدالفت. 29 ــة ، عب ــد ، وهيب ــكان اح محم ــة الس ــي جغرافي ــروت ، دار  ف ، بي
  .1979النهضة العربية للطباعة والنشر ، 

  
  :الرسائل العلمية :ثانياً

ابوزيــد ، عبــدالمنعم علــى ، جغرافيــة الخــدمات الصــحية والتعليميــة فــي .1
ــم       ــة اآلداب ، قس ــاهرة ، كلي ــة الق ــاهرة ، جامع ــزة ، الق ــة الجي محافظ

  .) رسالة دكتوراه غير منشورة(،  1996الجغرافيا ، 
البرعصي،أســـامة خيـــراهللا، التبـــاين المكـــاني للخـــدمات الصـــحية .2

ــد  ــرج الجدي ــة الم ــة بمدين ــة  والتعليمي ــاريونس، كلي ــة ق ــازي، جامع ة، بنغ
  ).رسالة ماجستير غير منشورة(، 2005اآلداب، قسم الجغرافيا، 

ــة  .3 ــاين المكــاني للخــدمات الصــحية فــي مدين ــائز آدم ، التب البرعصــي ، ف
، 2007 ، جامعـــة قـــاريونس، كليـــة اآلداب، قســـم الجغرافيـــا،طبـــرق

  ).رسالة ماجستير غير منشورة(
" شــبكات النقــل فــي منطقــة مصــراته " هيم، بــن رمضــان، جمــال إبــرا. 4

دراســة جغرافيــة تحليليــة ألثــر العوامــل الطبيعيــة والبشــرية علــي أنظمــة  
ــل ــوبر،  "النق ــن أكت ــابع م ــة الس ــتن، جامع ــتير (، 2004، زلي ــالة ماجس رس

  ).غير منشورة
ــاح ،  .5 ــد الفت ــروب ، صــقر عب ــان  "الح ــة عم ــي مدين ــل ف ــة النق جغرافي

ــري ــكندر " الكب ــة اإلس ــا ،  ، جامع ــم الجغرافي ــة اآلداب ، قس  1990ية ، كلي
  .)  رسالة ماجستير غير منشورة(، 
الــدادة ، اوخــن عمــر ، الوحــدات الصــحية فــي مدينــة اوبــاري ومــدي .  6

ــة      ــازي ، جامع ــاة ، بنغ ــكان وادي الحي ــات س ــا لمتطلب ــا وكفاءته كفايته
ــة ،    ــم الجغرافي ــة اآلداب ، قس ــازي ، كلي ــتير  (،  2005بنغ ــالة ماجس رس

  ) .منشورة غير
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ــي     .7 ــا ف ــة وتوزيعه ــتقات النفطي ــل المش ــادي ، نق ــراهيم اله ــل ، إب دخي
ــة   ــاريونس ، كلي ــة ق ــة ، جامع ــين مصــراته والزاوي ــة المحصــورة ب المنطق

  ).رسالة ماجستير غير منشورة(،  2000 ،اآلداب ، قسم الجغرافيا 
شــوقي، ريمــون ســمير، النقــل الــداخلي فــي مدينــة الســويس ومشــكالته . 8

ــية الرئي ــة"س ــة جغرافي ــم  "دراس ــة، قس ــة التربي ــمس، كلي ــين ش ــة ع ، جامع
  ).رسالة ماجستير غير منشورة(، 2006الجغرافيا، 

ــرة   .9 الشــيباني ، عبــدالجليل محمــد ، التحليــل المكــاني للقــوي العاملــة وأث
ــة ،      ــان ، الزاوي ــة غري ــة بمنطق ــادية و االجتماعي ــاة االقتص ــى الحي عل

ــة ا   ــل ، كلي ــن ابري ــابع م ــة الس ــتير  (، 2005 ،آلداب جامع ــالة ماجس رس
  ).غير منشورة

ــي   .10 ــود ف ــاني لمحطــات الوق ــع المك ــد ، التوزي ــراهيم محم الصــغير ، إب
ــان  ــعبية غري ــدمات  " ش ــة الخ ــي جغرافي ــة ف ــة " دراس ــرابلس ، جامع ، ط

ــا  ــم الجغرافي ــة اآلداب ، قس ــاتح ، كلي ــر  (، 2006 ،الف ــتير غي ــالة ماجس رس
  ).منشورة

ــرحمن ، ســامي إ .11 ــد ال ــة طنطــا  عب ــداخلي فــي مدين ــل ال ــراهيم ، النق ب
ــية   ــكالته الرئيس ــا  ،ومش ــة طنط ــة اآلداب،جامع ــا  ، كلي ــم الجغرافي  ،قس

  ).غير منشورة رسالة ماجستير( ،1992
ــة ،  .  12 ــين عطي ــاطي ، حس ــد الع ــة  " عب ــي محافظ ــل ف ــة النق جغرافي

ــادية   ــة االقتص ــي التنمي ــا ف ــاط ودوره ــة " دمي ــكندرية ، كلي ــة اإلس ، جامع
  ) .  رسالة ماجستير غير منشورة(،  2007، قسم الجغرافية ،  اآلداب

ــة    .  13 ــة الزاوي ــحية لمدين ــة الص ــطفي ، الوظيف ــة مص ــار ، كريم : عم
ــم     ــة اآلداب ، قس ــة ، كلي ــة الزاوي ــدن ، جامع ــة الم ــي جغرافي ــة ف دراس

  ) .رسالة ماجستير غير منشورة(،  2000الجغرافية ، 
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ــين الحاجــة الماســة   .14 ــة ب ــوارد المائي ــادي ، الم ــوري أبوف العيســاوي ، ن
ــرة   ــي الفت ــتهالكها ف ــبل اس ــابع   2010_2000وس ــة الس ــة ، جامع ، الزاوي

  ).رسالة ماجستير غير منشورة(، 2001 ،من ابريل 
ــتعماالت    .  15 ــور اس ــاني لتط ــل المك ــس ، التحلي ــادل إدري ــتح اهللا ، ع ف

ــة قــ    ــرق ، جامع ــة طب ــي مدين ــم  األرض ف ــة اآلداب ، قس اريونس ، كلي
  ) .رسالة ماجستير غير منشورة(،  2008الجغرافيا ، 

ــات    .  16 ــن محط ــاتج ع ــي الن ــوث البيئ ــد ، التل ــى محم ــاني ، عل القحط
الوقــود فــي مدينــة الــدمام ، جامعــة نــايف العربيــة للعلــوم األمنيــة ، كليــة 

ــرطية ،    ــوم الش ــم العل ــا ، قس ــات العلي ــتير (،  2005الدراس ــالة ماجس رس
  ) . غير منشورة

  
  :المقاالت والبحوث الموجودة في الكتب والمجالت:ثالثاً 

ــرق    . 1 ــبكة الط ــي ش ــا عل ــة وأثراه ــل الطبيعي ــل ، العوام ــواد، فض األج
  .  1989،  10، العدد  مجلة الثقافة العربيةووسائل النقل في ليبيا ، 

مجلـة الطاقـة   بلوط ، عبـداهللا عمـار ، الطلـب علـي الطاقـة فـي ليبيـا ،        . 2
  .2007،  24، العدد  والحياة

  مجلــة الطاقــة والحيــاة، " 94لمــاذا بنــزين ممتــاز "البوســيفي ، محمــد ، . 3
  .1993،  1، العدد 

ــم أم  .4 ــوث حل الجروشــي ، جبريــل ســليمان ، وآخــرون ، ســيارة بــدون تل
  . 1994، طرابلس ،  27، العدد  مجلة الهندسيحقيقة ، 

  
ــلحة    .5 ــي ، مص ــتراكية العظم ــعبية االش ــة الش ــة الليبي ــة العربي الجماهيري

  .1973اإلحصاء والتعداد ، نتائج التعداد العام للسكان ، درنة ، 
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ــلحة    .6 ــي ، مص ــتراكية العظم ــعبية االش ــة الش ــة الليبي ــة العربي الجماهيري
ــان ،     ــة البطن ــكان ، بلدي ــام للس ــداد الع ــائج التع ــداد ، نت ــاء والتع اإلحص

1984.  
ــي    .7 ــتراكية العظم ــعبية االش ــة الش ــة الليبي ــة العربي ــة  ،الجماهيري الهيئ

ــكان ،   ــام للس ــداد الع ــة للتع ــائج النهائي ــق ، النت ــات والتوثي ــة للمعلوم الوطني
  .1995منطقة البطنان ، 

ــي    .8 ــتراكية العظم ــعبية االش ــة الش ــة الليبي ــة العربي ــة  ،الجماهيري الهيئ
  .2006العامة للمعلومات ، النتائج األولية للتعداد العام للسكان ، 

ــة  .9 ــة الليبي ــة العربي ــي  الجماهيري ــتراكية العظم ــعبية االش ــة ا ،الش لهيئ
  .2006العامة للمعلومات واالتصاالت ، الكتاب اإلحصائي ، 

ــي   .10 ــتراكية العظم ــعبية االش ــة الش ــة الليبي ــة العربي ــة  ،الجماهيري اللجن
ــدوريات ، كتيــب أضــواء   ــة لل ــام ، اإلدارة العام ــة لألمــن الع الشــعبية العام

  .2006 ،مرورية ، الجزاء األول 
ــي  ال .11 ــتراكية العظم ــعبية االش ــة الش ــة الليبي ــة العربي ــة  ،جماهيري اللجن

ــدوريات ، كتيــب أضــواء   ــة لل ــام ، اإلدارة العام ــة لألمــن الع الشــعبية العام
  .مرورية ، الجزاء الثاني ، بدون تاريخ 

جهــاز تنفيــذ مشــروعات اإلســكان والمرافــق ، مدينــة طبــرق ، تقريــر  .12
  .2008غير منشور ، 

ـ . 13 ــة الشـ ــرور    اللجن ــة للم ــام ، اإلدارة العام ــن الع ــة لألم عبية العام
ــاءات    ــرق ، إحص ــة طب ــراخيص ، مدين ــرور والت ــم الم ــراخيص ، قس والت

  . 2007_1997غير منشورة ، 
ــور ،   . 14 ــر منش ــر غي ــرق ، تقري ــة طب ــيط ، مدين ــعبية للتخط ــة الش اللجن

2006 .  
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خزعــل ، خضــير عبــاس ، خصــائص توزيــع محطــات تعبئــة الوقــود . 15
  .2009،  41، العدد  مجلة الفتحكركوك ، _ علي طريق بغداد 

ــة للنفط،    . 16 ــة الوطني ــنفط، المؤسس ــر ال ــدي، تكري ــي، ه ــة ساس مجل
  .2003، طرابلس، 135العدد  المشعل،

ــير ،  . 17 ــد بش ــعد ، أحم ــة "س ــة للبيئ ــة العام ــود " الهيئ ــات الوق ، محط
  .2002، طرابلس ،  13، العدد  مجلة البيئةتلوث البيئي ، وال
ــي ج   .18 ــة ف ــل والتنمي ــتراتيجية النق ــليمان ، إس ــولي س ــليمان ، مت . ع.م.س

ــة ،  ــة للتنمي ــتراتيجيات الدول ــةواس ــة العربي ــة الجغرافي ــدد  المجل ،  51، الع
  .2008الجزء األول ، 

ــاييس و  .19 ــفات والمق ــر ، دور المواص ــاف عم ــداهللا ، عف ــي عب ــا ف أهميته
ــارة    ــي التج ــك عل ــر ذل ــا واث ــة له ــيارات والصــناعات المغذي صــناعة الس

 42، العـدد   مجلـة التنميـة الصـناعية العربيـة    البيئية بـين الـدول العربيـة ،    
  .2001، الرباط ، 

عبــد الوهــاب ، لهــب عطــا ، تطــورات الطلــب العــالمي علــي الــنفط  .20
ــالت ،  ــاع المواص ــي قط ــاون العف ــنفط والتع ــة ال ــيمجل ــد  رب ،  32، مجل

  .2006،  16العدد 
الطـــرق وحـــوادث المـــرور فـــي ( العزابـــي ، أبـــو القاســـم ، . 21

  . 1989،  معهد اإلنماء العربي، ) الجماهيريةالليبية
ــة ،   . 22 ــدد دول المنطق ــة ته ــة موقوت ــاه قنبل ــدرة المي ــليمان ، ن ــة ، س فادي

  . 2003، السنة السادسة ، الكويت ،  63، العدد  مجلة بيئتنا
ــدالعزيز ،   . 23 ــالح عب ــوزان ، ص ــة    " الف ــم الحرك ــادة حج ــأثير زي ت

ــة    ــرص المتاح ــديات والف ــاض التح ــة الري ــي مدين ــة عل ــة ، "المروري مجل
  .   2003، العدد الثاني ، جامعة الكويت ، العلوم االجتماعية 
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ــداهللا ،  . 24 ــي عب ــاض ، فتح ــكان   "في ــوعي للس ــري والن ــب العم التركي
،  21، العـــدد  ة كليـــة اآلداب والتربيـــةمجلـــ، " 1975_1954الليبيـــين 

  . 1982، ) ن.د(ص 
ــة المــاقوري ، أحمــد بشــير ، محطــات الوقــود والتلــوث البيئــي ، . 25 مجل

  .2002، السنة الثالثة ، طرابلس ،  13، العدد  البيئة
محمــد ، محــروس إبــراهيم ، محطــات الوقــود فــي محافظــة دميــاط ،  . 26

  . 2008،  51األربعون ، العدد  ، السنةالمجلة الجغرافية العربية 
المملكــة الليبيــة ، مصــلحة اإلحصــاء والتعــداد ، التعــداد العــام للســكان  .27

  .1954، مقاطعة درنة ، 
لمملكــة الليبيــة ، مصــلحة اإلحصــاء والتعــداد ، التعــداد العــام للســكان ا .28

  .1964، مقاطعة درنة ، 
ــة طبــرق   .29 ــاء بمدين مكتــب العمــارة ، مخطــط توضــيحي لمســاحة األحي
 ،2008 .  

ــب   .30 ــنفط ، الكتي ــويق ال ــة لتس ــركة البريق ــنفط ، ش ــة لل المؤسســة الوطني
  .اإلعالمي للشركة ، مكتب اإلعالم والتوثيق ، طبرق ، بدون تاريخ 

ــب    .31 ــنفط ، مكت ــويق ال ــة لتس ــركة البريق ــنفط ، ش ــة لل ــة الوطني المؤسس
  .2007طبرق ، تقرير المكتب الهندسي بالشركة ، طبرق ،  مبيعات

ــب    .32 ــنفط ، مكت ــويق ال ــة لتس ــركة البريق ــنفط ، ش ــة لل ــة الوطني المؤسس
  . 2008_  1999مبيعات طبرق ، عقود تأسيس المحطات ، طبرق 

ــنفط  .33 ــة لل ــة الوطني ــنفط  ،المؤسس ــويق ال ــة لتس ــركة البريق ــب  ،ش مكت
  .2008اقبة المحطات ، طبرق ، مبيعات طبرق ، تقرير متابعة ومر

ــرفية     .34 ــة ، متص ــة درن ــرد ، محافظ ــال ج ــيادس ، أعم ــة دوكس مؤسس
  . 1966طبرق ، 
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  " :االنترنت" المصادر من الشبكة الدولية  :رابعاً 
بــاش ، ســوالفة عــامر ، محطــات توزيــع الوقــود والتلــوث البيئــي فــي .  1

،  2007مدينـــة الحلـــة ، جامعـــة بابـــل ، كليـــة الهندســـة ،      
www.iraqgreen.net). (  

ــة .  2 ــركة البريق ــة ،  ش ــات الدولي ــبكة المعلوم ــنفط ، ش ــويق ال ،  2012لتس
 ) .(www.iraqgreen.netعلي موقع 

  
  : ر باللغة االنجليزية دالمصا :خامساً 

1- Krejcie R, and Margon D (1970) Determining  Sample Sige for 
Research Activities,  Edncational, psychological  measure ment 
(30). 

 

http://www.iraqgreen.net)
http://www.iraqgreen.net)
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  قـــــــــــاملـالحــ
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 استمارة استبیان عن خدمات محطات تعبئة الوقود) 1(ملحق رقم 

  

  :بیانات شخصیة :أوًال

  ..........................................العمر .1

  ()ب ـ أنثي                  ()أـ ذكر   :النوع .2

 ....................................محل السكن .3

 .......................................اسم الحي .4

 :المستوي التعلیمي .5

  ()غیر أمي ب ـ                     ()أ ـ أمي 

  ـ:الحالة االجتماعیة .6

 ()أرمل . د   ()مطلق . ج   ()متزوج . ب   ()أعزب.أ

  .............................  .الدخل الشھري لألسرة بالدینار اللیبي. 7

  :أسئلة االستبیان :ثانیًا

  ؟ھل تملك سیارة .1

  ()ب ـ ال             ()أ ـ نعم  

  .........................؟سنة الصنع" نعم " أذا كانت اإلجابة  . 

  ؟نوع السیارة .2

  ()أخري. ھـ ()أمریكیة.د()أوربیة  .ج  ()كوریة  .ب   ()یابانیة  .أ  

  ؟ما ھي حالة السیارة التي تقودھا .3

  ()ج ـ ممتازة       ()ب ـ جیدة         ()أ ـ ردیئة 

للمحطة وتطور مضخة    ما ھي درجة أھمیة الشكل الخارجي والتصمیم الداخلي. 4
  ؟الوقود

  ()ج ـ غیر مھم      ()ما  حدب ـ ھام إلي      ()أ ـ ھام جدًا   
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  ؟ھل یھمك أسم المحطة والشركة التابعة لھا .5

  ()ج ـ غیر مھم      ()ما  حدب ـ ھام إلي     ()أ ـ ھام جدًا    

  ؟ھل المحطة التي تزود بھا مركبتك بالوقود قریبة من مقر إقامتك .6

  ()ب ـ ال             ()أ ـ نعم    

  ؟ھل تفضل التعبئة من محطة محددة .7

  ()ب ـ ال            ()أ ـ نعم    

" نعم " إذا كانت اإلجابة  .
.............................................................................................لماذا

..................................................................................................  

  ؟ھل تقبل تعبئة الوقود بنفسك والمحاسبة في الداخل .8

  ()ج ـ غیر مھم           ()ب ـ ال          ()أ ـ نعم    

  ؟التي تقطعھا یومیًا بالسیارةما ھي المسافة  .9

  ()كم  100ـ  51ج ـ     ()كم  50ـ  26ب ـ        ()كم  25ـ  5أ ـ   

  ()د ـ أكثر من ذلك  

  ؟كم تبلغ قیمة الوقود الذي تزود بھ مركبتك لقضاء أعمالك بالسیارة یومیًا .10

  ()ج ـ أكثر من ذلك     ()دینار  10ـ  6ب ـ      ()دینار  5ـ  1أ ـ    

  ؟ما ھو نوع الوقود الذي تزود بھ مركبتك .11

  ()"   نافتا " ب ـ دیزل          ()أ ـ بنزین     

  ؟كم تبلغ المسافة التي تقطعھا للوصول إلي اقرب محطة وقود .12

  ()ج ـ أكثر من ذلك          ()كم  10ـ  6ب ـ     ()كم  5ـ  1أ ـ    

  ؟)غیار زیت ،غسیل( ھل تفضل محطة تقدم خدمات للسیارات مثل .13

  ()ج ـ غیر مھم               ()ب ـ ال          ()أ ـ نعم    

  ؟ما ھو تقییمك لمحطات الوقود داخل مدینة طبرق .14

  ()ج ـ ممتازة             ()ب ـ جیدة        ()أ ـ سیئة   
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  ؟المحطةبعامل الما ھو رأیك في أداء  .15

  ()ج ـ ممتاز               ()ب ـ جید       ()أ ـ سیئ   

  ؟ساعة 24ھل المحطات بالمدینة توجد بھا خدمات خالل  .16

  ()ب ـ ال                    ()أ ـ نعم 

  ؟ھل عدد محطات الوقود بالمدینة كافي. 17

  ()ب ـ ال                  ()أ ـ نعم   

  ؟ھل تقترح إقامة محطات أخري في المدینة .18

  ()ب ـ ال                  ()أ ـ نعم   

"  نعم " وإذا كانت اإلجابة  .
  .............................................................................................لماذا

..................................................................................................  

  ؟ما ھي الصعوبات التي تقف عائقًا أمام إنشاء محطات أخري في المدینة .19

..................................................................................................  

..................................................................................................  

  محطات الوقود اآلن یتناسب مع التوزیع  حاليھل تري أن التوزیع ال .20

  ؟الحالي للسكان واحتیاجاتھم      

  ()ب ـ ال                ()أ ـ نعم    

" ال " إذا كانت اإلجابة . 
  .............................................................................................لماذا

..................................................................................................  

  ؟في رأیك علي أي أساس وزعت محطات الوقود داخل المدینة. 21

  ()وجود مساحة كافیة إلقامة المحطة . أ   

  ()ة داخل المحلة وجود كثافة سكانیة عالی. ب  

 ()المسافة بین المحطة وبین أقرب محطة أخري . ج  

  ()وجود كثافة لحركة المرور . د  
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  ()وقوعھا علي الطریق العام . ھـ 

  ؟كوقود إلي جانب الغاز في بیتك" القاز " ھل تستعمل الكیروسین  .22

  ()ج ـ أحیانًا                    ()ب ـ ال             ()أ ـ نعم     

  ؟ھل تمتلك اسطوانة غاز .23

  ()ب ـ ال                    ()أ ـ نعم     

  ()ـ أربعة    ()ـ ثالثة     ()ـ  اثنان    ()ـ  واحدة   :كم عددھا. 

  ()ـ أكثر من أربعة                

  ؟كم مرة تقوم بتعبئتھا في األسبوع .24

  ()ج ـ أكثر من ذلك         ()ب ـ مرتان            ()أ ـ مرة واحدة     

  ؟ھل تتوفر ھذه االسطوانات بشكل مستمر في المحطة .25

  ()ب ـ ال                ()أ ـ نعم     

ما ھي أسباب عدم توفرھا " ال " إذا كانت اإلجابة . 
..................................................................................................  

..................................................................................................  

  ؟ھل تتوفر شروط األمن والسالمة بالمحطات .26

  ()ب ـ ال                   ()أ ـ نعم    

  ؟ھل ساھمت محطات الوقود في تلوث البیئة .27

  ()ب ـ ال                 ()أ ـ نعم    

" نعم"ـ إذا كانت اإلجابة 
............................................................................................فكیف

..................................................................................................  

..................................................................................................  
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  ؟ھل تلتزم محطات الوقود بالمحافظة علي البیئة .28

  ()ب ـ ال                ()أ ـ نعم    

فلماذا " ال " إذا كانت اإلجابة  .

..................................................................................................  

..................................................................................................  

ھل لدیك أي مالحظات أو اقتراحات حول التوزیع الحالي لمحطات الوقود داخل  .29
..........................................................................................؟المدینة

.  

..................................................................................................  

.................................................................................................  
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  .التنبؤ المستقبلي لسكان منطقة الدراسة عن طریق معدل النمو )2(ملحق رقم 

  

  .عدد السكان في السنة األساس  1Aحیث 

2A    عدد السكان في التعداد األخیر.  

N      عدد السنوات بین التعدادین.  

  .أخر تعداد للسكان  2006سنة أساس، وتعداد  1995داد وقد مثل تع

100= معدل النمو  × 100 × =  

  100×  .= معدل النمو                     

  %.2.6= معدل النمو 

سمة وبما أن سكان المدینة قد بلغ ن 26تھم السنویة بـتقدر زیاد نسمة 1000أن كل  أي
، وبحلول عام 2741نسمة فتقدر الزیادة السنویة بنحو  105434 2006د اعددھم في تعد

نسمة157,513یصل عدد سكان منطقة الدراسة إلى یقدر أن  2025
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  .د السكان الكلي في منطقة الدراسةالعالقة بین حجم العینة وعد) 3(ملحق 

  


