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 نع ورحل  األويل دراسىت مراحل شهد من ايل 

  له اهللا غفر ىوالد  الدنيا

 تشهد ومل العليا دراسىت مرحلة واكبت من اىل
  رمحة اهللا عليها  ىوالدتهذه اللحظة 

ً  أهدى يغفر هلما  أناهللا  هذا العمل داعيا
   ويسكنهما فسيح جناته

  

  

 

  



 ب 
 

 الشكر والتقدير

الحمد هللا ذي الجود والمنة على فضلة ونعمائھ،والصـالة والسـالم على خـاتم انبیـائھ ورسلھ سیدنا 

 . محمد وعلى آلھ وصحبة وسلم

 ىالعمارمختار محمد  الدكتوروالتقدیر إلى أستاذي الفاضل  كما یطیب لي أن أتقدم بخالص الشكر

أستاذ الجغرافیا المشارك بقسـم الجغرافیا بكلیة اآلداب جامعة بنغازي على تكرمھ باإلشراف على 

ھـذه الرسالة وعلى توجیـھاتھ السدیدة فجزاه اهللا عنى خیر الجزاء وأن یدیم علیـة الصحة والعافیة 

  .على ما قدمھ لي من مساعدة إلتمام ھذه الرسالة لتتخذ صورتھا النھائیة

  الزھران عبداهللا الرواشدة والدكتور محمد الكیخیا منصور الدكتوردم بالشكر والتقدیر إلى كما أتق

  .على قبولھم مناقشة ھذه الدراسة

والتقـدیر إلى أعضاء ھیـئة التدریس بقسم الجغـرافیا كلیة اآلداب جامعة بنغازي  كما أتقدم بالشكر 

والـى جمیـع أعضاء ھیـئة . زي خاصة قـسم لیبــیاوالـى العاملیـن بالمكتـبة المركزیة جامـعة بنـغا

التدریس بقسـم الجغـرافیا بكلیـة اآلداب والعــلوم بالمرج ، كما الیفوتنـى أن أشكر العاملین بمكتبة 

  .الكلیة بالمرج

كما أتقدم بالشكروالتقدیرإلى أخى عبدالوھاب واختى وزوجتى على ما قدموه لي من مساعده طیلة 

والتقدیر الى األخ والصدیق الدكتور عخمان الناجي  كما أتقدم بعظیم االمتنان والشكرفترة الدراسة 

كذلك أألخ والصدیق الدكتور . بالتقاریر أو بالمشورة عثمان الذي مدلي یدالعون سواء بالتوجیھ أو

زیدان   واألستاذ. فضـل اهللا محمود الطلحى ورمزي الجارح محمد علـى ماقدموه لي من مساعدة 

واألستاذ صالح احمد أفتـیني  واألستـاذ محمد امعیزیق على ماقدمھ لي من مساعدة  مد بوبكر مح

عادل جمعة حمد والمھندس  والتقدیر الى واألسـتـاذ خالل فترة الدراسة المیدانیة كما أتقدم بالشـكر

العامة بالمیاه  ضافة إلى العاملین بالسجل المدني بشعبیة المرج والعاملین بالھیئةإلیونس العوامى ب

  .بشعبیة المرج لمساعدتھما على توفیر البیانات الضروریة لھذه الدراسة 

  
  واهللا من وراء القصد وهو اهلادئ إىل سواء السبيل

  

  الباحث

 



 ج 
 

  الرسالة ملخص

 مع اهـالمي نقص مشكلة وهى المعاصرة المشكالت أهم من واحدة دراسة إلى الرسالة هذه تهدف
 وخطى شماالً 0 32- 038َ 32- 25َعرض دائرتي بين تقع التي المرج مدينة في تزيدأعدادالسكان

 األربع لمحالتها ، مربع كيلومتر 1453 حوالي مساحتها وتبلغ شرقاً، 021-020،00 - َ 35طول
  . فرزوغة ومحلة والشرقية ةـالغربي العويلية لةـومح الشرقية والمرج الغربية المرج

 على رأـتط  التيدراسة السكان دراسة ديموغرافية وذلك من حيث تتبع التغيرات  إلى باإلضافة
تعداد وقد تم أختيار بداية هذه الدراسة  ،م2006- 1973وذلك خالل الفتره السكاني معدالت النمو

أجرى  التيالسنة  هـي، م2006 نة ـأدق وأكثر تفصيالً من التعدادات السابقة وس ألنه م1973
   . فيها آخر تعداد

حيث انخفض  السكاني مكونات النمو األولتضمنت هذه الرسالة خمس فصول،تناول الفصل  وقد
 كما انخفض ، م2010 سنة األلففى  31.0إلى م 1973سنة األلففى  52.0المواليد من معدل
كذلك انخفض  ،م2010سنة  األلففى  3.5 إلى م1973سنة  األلففى  13.7ل الوفيات مندمع

عدل ـم أما ، م2006 لعام %4.2إلى م 1973لعام % 19.2الوافدة من جرة الداخليةـالهمعدل 
وبصفة  م،2006 لعام %7.3م الى1973لعام % 19.2النازحة فقد انخفض من  الهجرة الداخلية

   .م2006عام %1.6الى%3.8من ،م 1984-1973للفترة السكانيعامة انخفض النمو 
من التركيب العمري حيث انخفضت نسبة صغار  خصائص السكان  فقد تضمن الثاني الفصل أما

 متوسطية ـسبة الي فئـبالن أما ،م 2006لسنة% 32.7م الى 1973لعام  % 51.06السن من 
في حين بلغت نسبة كبار ،م2006لسنة  %63.9م الى 1973لعام %  44.0السن فقد ارتفعت من

كذلك انخفضـت نسـبة  أعـالة . م2006لسنة % 3.3 لتنخفض الى  1973لسنة  %4.2السن 
السن فقد انخفضت  أعالة كبار أما ،م2006لعام 51.2م الى 1973لسنة 117.0صغار السن من

التركيب النوعي  حيث انخفضت نسبة النوع  أما. م2066لعام  5.2م الى 1973لعام  9.6من 
التركيب الزواجى فقد ارتفعت نسبة من  أما. م2006لعام  102.9م الى1973لعام  106.4من 

نسبة المتزوجون فقد  أمام 2006لعام% 54.6 م الى1973لسنة %20لم يسـبق لهم الزواج من 
 م 2006لعام  40.6%  م1973لسنة  %68.1انخفضت من 

الى التركيب التعليمي والـتركيب االقتصادي باإلضافة الى توزيع  الفصل الثالثفى حين تطرق 
  %10م إلى 1973عام  %47انخفاض نسبة األمية من  الدراسةحيث تبين من  .السكان وكثافتهم

ليم بمراحله ـة ارتفاع في مستوى التعـا االنخفاض فى نسبة األميذوقد صاحب ه،م 2006 عام
  على حد سواء  واإلناثكور ذالمختلفة لل



 د 
 

أسهامها في  كبير وزادأما فيما يختص بالتركيب االقتصادي فأن حجم القوى العاملة تطور بشكل 
القوى يفتقد الى التوازن في التوزيع على مختلف األنشطة  ذهالتنمية بكافة مجاالتها إال أن حجم ه

  .أالقتصاديه
الجوفية حيث تبين  والمياه األمطارالمائية بالمدينة بما فيها  ع فقد تناول المواردـأما الفصل الراب

أدى الى ظهور فترات جفاف  والذيقد تعرضت لتذبذب كبير فى التساقط  األمطارأن من خاللها 
 األرضتحت سطح  م104.13 م الى 83.13فقد أنخفض من  الجوفية المياهأثرت على منسوب 

راء ـأجوتم   التحلية مياهالى  باإلضافة  المياه الجوفيةمن العينات من آبار  مع عددـكذلك تم ج
ثم مقارنة  ، ييم صالحية المياه للشربــالمياه ولتق والجرثومية لكافة عناصر الكيميائيةيل الالتح

تتعرض  المياه مصادربعض  أن وقد تبين .بليبـيانتائج العينات بمواصفات مياه الشرب المحلية 
بات ـالمكثف للمبيدات ومخص واالستخدام الصحي مياه الصرفه سببان ـك الذيلعمليات تلوث 

  ."صالحة للشرب"ربة الزراعية والبعض اآلخر غير ملوث ـالت
معرفة أكثـر أالنشطة  إلى باإلضافةالمياه داخل المدينة  استهالكأما الفصل الخامس فقد تناول 
  .االقتصادية أستهالكاً للمياه

  
  . قد تسهم فى حل هذه مشكلة مستقبالً التيالعديد من التوصيات  اقتراحذلك تم  وبناء على
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  ...ة ــالمقدم
ألي منطقة له أهمية كبرى، فالسكان هم أداة التخطيط وهم في نفس الوقـت   إن دراسة السكان

هدفه وغايته، وال يمكن أن يكون التخطيط سليماً إال أذا بني على إحصائيات دقيقة قدر اإلمكان 
ي أي مكان، لتغيرات التي تطرأ على حجم السكان فالزيادة أو مو السكان على مصطلح نيطلق 

ولفظ تغير السكان يكون شامالً ألنه يرصد كل ما يطرأ على سكان منطقة ما من تغيرات فـي  
  . الحجم والخصائص 

صر الحديث التي تمثل تحـدياً  ويعد النمو السكاني من الظاهرات الديموغرافية المميزة في الع
حيث يؤدي إلـى مشـاكل   . ة هاماً للبشرية وتهدد جهود التنمية وخاصة بالنسبة للشعوب النامي

وحضرية كازدحام المدن وارتفاع معدل  اجتماعيةعدة تعيق التطور االقتصادي وتسبب مشاكل 
  .ومشكالت السكن وغيرها من المشاكل األخرى  اإلعالة

الـذي يعتبـر مـن أحـد      األماكنلذلك تُعتبر دراسة السكان من أهم عناصر تمايز واختالف 
المكانية، ومن ثم دراسة السكان هـي   العالقاتباعتباره علم دراسة  اهتمامات الجغرافيا، وذلك

نقطة البداية في دراسة باقي عناصر المكان الجغرافية، حيث أن اإلنسان يعمر األرض ويعلي 
قيمتها وذلك عن طريق استغالل مواردها الطبيعية، وعليه فإن الدراسات الجغرافية تبـدأ  من 

  ن ؟ ولماذا ؟ أي: باإلجابة عن سؤالين هما 
و مدينة المرج الواقعة في الجـزء الشـمال الشـرقي مـن ليبيـا      ـفالمكان ه "نـأي"أما عن 
،  020 -35َشماالً وبين خطي طـول   0 32-َ 38ً 0 32-َ 25ًعرضورة بين دائرتي ـالمحص

شرقاً، ويحدها شماالً محلة طلميثة وجنوباً محلة المليطانية أما شرقاً فيحدها محلـة   021 -00
م فوق مسـتوى   300-250كما أنها تقع على ارتفاع  .البياضة وغرباً يحدها محلة العقورية 

  .سطح البحر 
وكان لموقع المدينة دوراً مؤثراً في خصائص سكانها عدداً وتوزيعاً في فترات مختلفة، وتبلـغ  

  .يوضح ذلك ) 1(والشكل . كيلو متر مربع  1453مساحة المدينة حالياً 
ـ "أما عن  التوجه إلى دراسة سكان المدينة متفردين في بعض خصائصهم  ىفاإلجابة ه" ااذـلم

بعدد من المقومات الطبيعية يـأتي فـي    تتميزتغيراً ونمواً وتوزيعاً باإلضافة إلى أنها منطقة 
بنغازي، زد  مدينةالبيضاء و مدينةمقدمتها موقعها االستراتيجي على الطريق الرئيسي ما بين 

في محيطها من موارد طبيعية، ونتيجة لذلك فقد وجهت عمليـات التنميـة    على ذلك ما يتوفر
  .عدة مشروعات لتنمية واستغالل تلك الموارد االستغالل األمثل  أقيمتالمختلفة فقد 
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ق توجيه وتبصير مـن الجغـرافيين عامـة،    ــة تتحقق عن طريـإن عمليات التنميـذا فـل
اعتبار أن التنمية من أجل السكان، بالتوازي مـع   وجغرافي السكان بصفة خاصة، وذلك على

كونهم القائمين بها في عالقة ثنائية االتجاه فالسكان مؤثرين ومتأثرين وال يمكن القيام بعمليات 
التنمية بمدينة المرج أو غيرها إال بعد تحقيق معدالت عالية من التنمية البشرية، ولكي تنمـى  

افة إلى دراسـة خصائصـهم   في الماضي والحاضر، إض قدرات السكان فيجب أن تتم دراستهم
ومقوماتهم، وال يتم ذلك إال في إطار الدراسات الخاصة بجغرافية السكان التي تهـتم بدراسـة   
السكان في المكان في إطار متكامل دون تجزئة أو فصل بينهما، لذلك فقد تم دراسة سكان مدينة 

أن فإن أهمية دراسة سكان المدينة ترجع إلـى   لذا" 2006-1973"المرج جغرافياً خالل الفترة 
هذه الدراسة تكمن في معرفة مدى مالئمة المتاح للسكان من الخدمات الحياتيـة كمـاً وكيفـاً    
وتوزيعاً، وما سيتطلبه النمو السكاني في المستقبل من خدمات، وذلك بما يمكن واضع السياسة 

  .وصانع القرار من التخطيط السليم لمستقبل أفضل 
ويرتبط موضوع النمو السكاني بالمياه ارتباطاً وثيقاً، وينعكس ذلك على أن النمـو السـكاني   
يؤدي بالضرورة إلى زيادة استهالك المياه، ومن ثم فإن الحاجة إلى توفيرها سواء لالسـتخدام  

  .المنزلي أو الزراعي أو الصناعي 
ي كميـة الميـاه المتـوفرة    ومن ثم فإن النمو السكاني سيؤدي بالضرورة إلى حدوث عجز ف

  .وخاصة في زيادة عدد السكان التي أدت إلى زيادة االستهالك بشكل عام 
فإن أهم المشاكل التي تواجه مختلف العالم هي مشكلة نقص المياه وهي كغيرهـا مـن    وعلية

آلخر ومن منطقة ألخـرى داخـل   الموارد والتي تتصف بالندرة والتي تتفاوت حدتها من بلد 
  .لواحدة الدولة ا

وقد زادت حدة ندرة المياه الصالحة لالستعمال البشري على نطاق العالم كله، وهذا راجع إلى 
تزايد عدد السكان باإلضافة على تزايد استهالك الفرد للمياه، وذلك بسبب تعـدد اسـتخدامات   

غير  المياه باإلضافة إلى موسمية األمطار، هذا من جانب،  ومن جانب آخر تعود إلى التعامل
  .الواعي أو غير المسؤول من قبل أفراد المجتمع 

عن بلدان العالم األخرى فيما يتعلق باألسباب التـي أدت إلـى زيـادة    وبما أن ليبيا ال تختلف 
المصدر الرئيسي لالستهالك، باإلضافة إلى أنه ال  مشكلة المياه، وخاصة أن المياه الجوفية تُعد

ان جافة تمتلئ أثناء سقوط المطر إضافة ينما الموجود بها ودتوجد بها أنهار دائمة الجريان، وإ
إلى سيادة المناخ الجاف القاحل الذي يحد من الموارد المائية في حين يشهد االستهالك والطلب 

ذا راجع إلى الزيادة في عدد السكان باإلضافة إلى التوسـع  ـوه.على المياه تزايداً مضطرداً 
  مما أدى إلى زيادة الضغط على هذا المورد الزراعية والصناعية العمراني والتقدم في األنشطة 
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وكما هو معروف فإن هناك عالقة بين النمو السكاني والطلب على المياه سواء طلباً مباشراً أو 
مباشر فالطلب المباشر يقصد به طلب المياه لغرض الشرب واالستعماالت األخرى، أمـا   غير

  .المياه لغرض االستخدام الزراعي أو الصناعي الطلب الغير مباشر يقصد به طلب 
وعليه فإن دراسة النمو السكاني وأثره على استهالك المياه تُعتبر من المواضيع التي يجب أن  

تكون في مقدمة أولويات البحث العلمي، ومن ثم فقد اتجهت الدراسات الجغرافية فـي اآلونـة   
حيث يتخذ استهالك المياه داخل األحياء مؤشراً األخيرة نحو دراسة المياه داخل نطاقات المدن، 

لمدى تطور حجم السكان واتساع العمران، كما أن دراسة معدالت استهالك الفرد مـن الميـاه   
 . مقدمتها مستوى الدخل والمستوى التعليمي  فى تعكس العديد من خصائص السكان التي تأتي
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  :  ة الدراسةـمشكل
قد شهدت مدينة المرج نمواً سكانياً متزايداً باإلضافة إلى التوسع العمرانـي خـالل العقـدين    ل

الماضيين، حيث أدت الزيادة السكانية والتحوالت التي حدثت فـي كافـة المجـاالت سـواء     
االقتصادية واالجتماعية، أضف إليها ارتفاع مستوى المعيشة إلى زيادة الضغط على المـوارد  

  .المائية 
ثم  م 1984نسمة عام 54110إلى  م 1973 نسمة عام 35242أزداد عدد سكان المدينة من قدل

، أمـا  م 1995نسمة عام 67122ارتفعت معدالت النمو السكاني حيث وصل عدد السكان إلى 
  .نسمة  77558فقد بلغ عدد السكان في المدينة  م 2006في عام 

سع والزحف على األراضي الزراعية وذلك نتيجة ونتيجة للزيادة السكانية أخذت المدينة في التو
متر مربـع  كيلو  1453الهجرة إليها حيث أصبحت مركز جذب للسكان حتى وصلت مساحتها 

  .م 2006لعام 
ونتيجة لذلك أصبح الحصول على المياه يثقل كاهل المواطن وذلك بتخصيص نسبة من دخلـه  

كميات االسـتهالك مـن الميـاه    للحصول على المياه وخاصة في فصل الصيف، حيث ترتفع 
باإلضافة إلى التطور العمراني خالل السنوات األخيرة الناتج عن الزيادة السكانية، ممـا أدى  

 وبالنظرألى مخزون المياه الجوفية فقد أنخفض.إلى زيادة الضغط على الموارد المائية بالمدينة 
ل سـقوط  كـذلك أنخفـض معـد    م2006عـام  م  104.13 م الـى 83.14مـن  م1974عام 

    )1(. م2006عام  رمليمت 358  الى م1974عاممتريمل 433االمطارمن
  

  
  . ه فإن هذه الدراسة ستلقي الضوء على أثر النمو السكاني على استهالك المياهـوعلي

  
  
  
  
  
  
  
  
  ــــــــــــــــــــــ  

 .ة،فرع المنطقة الشرقيالهيئة العامة للمياه أمانة اللجنة الشعبية العامة للمياه، )1(
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  : ةـأهمية الدراس
إلقاء الضوء على النمو السكاني وأثره على استهالك المياه بمدينة  فىأهمية هذه الدراسة  تتمثل

المرج، حيث تُعتبر الزيادة السكانية ومدى تأثيرها على الموارد المائية من الظواهر التي لهـا  
  :أهمية خاصة، وتأتي أهمية هذه الدراسة في النقاط اآلتية

  .ة الدراسات لمشكلة النمو السكاني وأثره على استنزاف المياه بمنطقة الدراسةقل. 1
  .إبراز أهمية المياه الجوفية، وذلك لكونها المصدر الرئيسي لمختلف األنشطة البشرية . 2
  .معرفة حجم المخزون الجوفي من المياه ومدى مواكبتها لالحتياجات البشرية. 3
  .النمو السكاني وأثره على استهالك المياه إضافة مرجع جديد حول موضوع. 4

  :أهــداف الدراسة 
  :بناء على تحديد مشكلة الدراسة التي سبق طرحها فإن هذه الدراسة تهدف إلى 

   م2006ـ1973تتبع التغيرات السكانية بمدينة المرج نمواً وتوزيعاً وخصائصاً خالل الفترة. 1
  .ه على استهالك المياهدراسة العالقة بين النمو السكاني وأثر. 2
  .المياه وتحديد أسبابهانقص مشكلة  تحديد. 3
  .معرفة الطرق التي تستغل بها الموارد المائية وأثرها على هذا المورد. 4
إمداد القائمين بمشروعات التنمية بالمدينة بمعلومات جغرافية عن السكان الـذين يفتـرض   . 5

ها، كذلك إمداد المخططين بتلك المعلومـات لتواكـب   قيامهم بعمليات التنمية، أو المستفيدين من
  .الخدمات وفرص العمل التي يفترض توفيرها للسكان

استكمال سلسلة الدراسات الجغرافية الخاصة بمنطقة الدراسة، كذلك استكمال ما انتهت إليه . 6
 واإلضافة إليها في الحاضر في ضـوء التغيـرات االقتصـادية   ،الدراسات السابقة في الماضي

  .خاصة في العقد األخيرمن القرن العشرين سكان المدينةواالجتماعية التي مر بها 
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  :ة ـالدراسات السابق
 ـاث ويمهـد   تمثل الدراسات السابقة اإلطار النظري والدليل المرجعي الذي يسترشد بـه البح

دراسته، لذلك  مإتماالطريق ويرسم لهم الخطوات التي توجه مسار البحث بالشكل الصحيح في 
  :فقد تم االطالع على مجموعة من الدراسات منها 

حيث قامت بإعداد دراسة الوضع المائي في ليبيا خالل الفترة  )1999(الهيئة العامة للمياه . 1
مليون  3923.76للمياه بلغ  اإلجمالياالستهالك  أنالدراسة  أكدتف حيث  2025-2000من 

مليون متر مكعب ومـن ثـم يكـون     2655.78المياه بلغ المتاح من  أنمتر مكعب، في حين 
  )1(.مليون متر مكعب  1267.98العجز المائي قد بلغ 

حيث قامت بإعداد دراسة بعنوان النمو السكاني فـي مدينـة   ) 2003(نوال علي حسين . 2
حيث تناولت النمو السكاني والتركيب العمـري النـوعي   الزاوية وأثره على استهالك المياه، 

ر المياه وخلصت الدراسة إلى تدني منسوب المياه الجوفية وهذا راجع إلى ادضافة إلى مصباإل
  )2(.ارتفاع معدالت االستهالك البشري باإلضافة إلى تدني حصة الفرد من المياه 

وأثره على استهالك المياه  له دراسة بعنوان النمو الحضري) 1992(حسين الحالق  أكرم. 3
أن نقص المياه راجع بشكل رئيسي إلى النمو الحضري النـاجم   أوضحوفيها  ،بمدينة بنغازي

  )3(.عن الزيادة السكانية وارتفاع مستوى المعيشة 
قدم دراسة بعنوان أثر السكان على استنزاف موارد المياه ) 1994(محمد عبد اهللا قصوده . 4

% 30ن حـوالي  صورة التوزيع الجغرافي للسكان، كما أوضح أوفيها تناول ببلدية طرابلس، 
من سكان ليبيا يتمركزون في مدينة طرابلس مما أدى إلى زيادة الضغط على الموارد المائيـة  
الموجودة في المدينة، األمر الذي أدى إلى هبوط منسوب المياه الجوفية، كما بين أن نسبة كمية 

تهـدر فـي    في حين بلغ نسبة المياه التي% 4.2المياه التي تستخدم للشرب ال يتجاوز حوالي 
  )4(. 1990وذلك حسب تقديرات سنة % 65.8النظافة تبلغ 

قام بإعداد دراسة بعنوان النمو السكاني في مدينة جادو ) 2002(شرف الدين احمد سالم . 5
 ما ـة مصادر المياه التي تغذي المدينة، كـحيث تطرق إلى دراسوأثره على استهالك المياه، 

                                                
بحـث غيـر    2025-2000اه، دراسة الوضع المائي  بالجماهيرية العظمى واإلستراتيجية الوطنية إلدارة الموارد المائيـة  الهيئة العامة للمي  )1(

 . 1999منشور 
 نوال علي حسين، النمو السكاني في مدينة الزاوية وأثره على استهالك المياه، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة السابع من أبريل، كليـة   )2(

 . 2004، قسم الجغرافيا، اآلداب
أكرم حسن الحالق، النمو الحضري وأثره على استهالك المياه بمدينة بنغازي، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعـة قـار يـونس، كليـة       )3(

 . 1992اآلداب، قسم الجغرافيا، 
ستير غير منشورة، جامعة الفـاتح، كليـة اآلداب، قسـم    محمد عبد اهللا قصوده، أثر السكان على استنزاف المياه ببلدية طرابلس، رسالة ماج  )4(

 . 1994الجغرافيا، 
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محدودة وغير متنوعة، كما لعبـت التضـاريس وبعـد     اتضح من الدراسة أن مصادر المياه
المنازل عن شبكة مياه البلدية دوراً كبيراً في الحد من ربط شبكة البلدية بالمنازل، كما تبين أن 

   )1( .ما نسبته من أسر العينة يقومون بشراء المياه من اآلبار الخاصة 
ييم الكمي والنـوعي للمـوارد   له دراسة بعنوان التق) 2005(عصام عبد السالم البركي . 6

 أسـباب حيث تنـاول فيهـا   المائية في منطقة ترهونة ومدى مواكبتها لالحتياجات البشرية، 
انخفاض منسوب المياه الجوفية، منها التذبذب في سقوط األمطار باإلضافة إلى زيـادة معـدل   

  )2 (.االستهالك الناتج عن زيادة السكان وارتفاع مستوى المعيشة 
له دراسة بعنوان التغيرات السكانية في بلديـة بنغـازي،   ) 1997(مختار العماري محمد . 7

االقتصـادي  و والنوعيحيث قام بدراسة النمو السكاني ومكوناته وتوزيعهم وتركيبهم العمري 
واالجتماعي، كما قام بدراسة التحول الديموغرافي للسكان فـي المسـتقبل متضـمناً تقـدير     

  )3(.كان الرئيسية للساالحتياجات 
 علىره ـوأث انيـالسكنمو ـقدم دراسة بعنوان ال) 2008(منصور موسى محمد موسى .8

 ، فيه المؤثرةكانى والعوامل ـ،حيث تناول النمو الساستغالل الموارد المائية فى منطقة القبة 
ونوعيتها مصادر المياه  ةبدراسكما قام  ، واالقتصاديالتركيب العمرى والنوعى  إلىبالضافة 

كما تناولت الدراسة أستهالك المياة داخل المدينة ومعرفة اكثر األنشطة األقتصادية  ،
  )4(. .استهالكاَللمياه

  :أما في منطقة الدراسة، فكانت معظم الدراسات تخص جوانب معينة من المدينة ومنها 
قام بإعداد دراسة بعنوان حوادث المرور على طرق ) 2004(الصالحين مفتاح الحسنوني . 1

حيث الحظ وجود عالقة قوية بين وقوع الحوادث والحالة المرضية للسـائقين،   مدينة المرج،
وأن فئة المتعلمين هي أكثر الفئات ارتكاباً للحوادث، وأن أغلب الحوادث تعود إلى عدم وجود 

تقلـل   أصبحتلمرورية الدالة، كما أكد على ضرورة إلغاء الحلول االجتماعية التي ا اإلشارات
  )5(.من قيمة العقوبة الواردة بالقانون 

                                                
ية شرف الدين احمد سالم النمو السكاني في مدينة جادو وأثره على استهالك المياه، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة السابع من أبريل، كل )1(

 . 2003، قسم الجغرافيا، والعلوم اآلداب
م البركي، التقييم الكمي والنوعي للموارد المائية في منطقة ترهونة ومدى مواكبتها لالحتياجات البشرية، رسالة ماجسـتير  عصام  عبد السال  )2(

 . 2005غير منشورة، جامعة المرقب، كلية اآلداب والعلوم، قسم الجغرافيا، 
 . 1997ير منشورة، جامعة اإلسكندرية، قسم الجغرافيا، محمد مختار العماري، التغيرات السكانية في بلدية بنغازي، رسالة دكتوراه غ  )3(
أكاديميـة  رسالة ماجستير غيـر منشـورة،    النمو السكاني وأثره على استغالل الموارد المائية في منطقة القبة ،منصور موسى محمد موسى )4(

 . 2008، قسم الجغرافيا، الدراسات العليا 
ر على طرق مدينة المرج، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة قار يونس، كليـة اآلداب، قسـم   الصالحين مفتاح الحسنوني، حوادث المرو  )5(

 . 2004الجغرافيا، 
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قدم دراسة بعنوان، النمو السكاني وأثره علـى التركيـب   ) 2003(الناجي عثمان  عثمان. 2
زيادة  إلىالتي أدت حيث تناول أهم مكونات السكان وأهم العوامل االقتصادي بمنطقة المرج، 

لسكان كما تناول خصائص التركيب العمري والنوعي وأثره على النشـاط االقتصـادي فـي    ا
  )1(.منطقة الدراسة 

له دراسة بعنوان خطط التنمية في ليبيا وأثرها علـى  ) 2003(فضل اهللا محمود المهدي . 3
 لريفية في منطقة المـرج حيث تناول الباحث خطط التنمية ا التنمية الريفية في منطقة المرج،

وتحديد مدى شموليتها لجميع القطاعات اإلنتاجية والخدمية، وكذلك أهـم المقومـات المـؤثرة    
  )2(.برامج التنمية الريفية 

له دراسة بعنوان التباين المكاني للخدمات الصـحية  ) 2004(خير اهللا البرعصي  أسامة. 4
ع التباين المكاني للخدمات الصحية والتعليمية حيث تناول الباحث واق والتعليمية بمدينة المرج،

  )3(.في ضوء التغيرات القائمة  المستقبليةودراسة االحتياجات 
قدمت دراسة بعنوان جودة المياه الجوفية في منطقـة  ) 2005(فائزة عوض عبد القادر . 5

د يكـون  مصادر التلوث ق أهمالمياه تُعتبر ملوثة وان من  أن إلىالباحثة خلصت حيث  المرج،
 أنفي استخدام المخصبات والمبيدات الزراعية، كمـا   اإلفراطناتج عن السلوك السكاني ومن 

  )4(.انتشار المخلفات قد يكون مسؤول عن زيادة تركيز العناصر المعدنية بالمياه الجوفية 
الزراعية  األرضدراسة بعنوان استخدامات  أعدتحيث ) 2006(الفرجاني  إبراهيمحنان . 6

المشكالت المعاصرة بالمنطقة، وعلى الرغم من  أهمحيث تناولت هذه الدراسة المرج، بحوض 
الهكتار ويرجع  إنتاجيةيعاني من تدهور ونقص في  اإلنتاجتوفر العوامل الطبيعية للزراعة فإن 

قطـاع   إلىالعاملة من قطاع الزراعة  األيديالعوامل البشرية منها هجرة  إلىالسبب في ذلك 
كيميائيـة   أسمدةالعمالة الوافدة يستخدمون  إجماليمن % 41 أنالدراسة  أثبتتكما الخدمات، و

 )5(.تدهور التربة  إلى أدىبكميات كبيرة مما 
 
 
 

                                                
عثمان الناجي عثمان، النمو السكاني وأثره على التركيب االقتصادي بمنطقة المرج، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة قار يونس، كليـة    )1(

 . 2003اآلداب، قسم الجغرافيا، 
فضل محمود المهدي، خطط التنمية في ليبيا وأثرها على التنمية الريفية في منطقة المرج، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة قار يـونس،   )2(

 . 2003كلية اآلداب، قسم الجغرافيا، 
ماجستير غير منشورة، جامعة قار يونس، كلية  ، التباين المكاني للخدمات الصحية والتعليمية بمدينة المرج، رسالةيالبر عصأسامة خير اهللا   )3(

 . 2004اآلداب، قسم الجغرافيا، 
 فائزة عوض عبد القادر، جودة المياه الجوفية في منطقة المرج، رسالة ماجستير غير منشورة، أكاديمية الدراسات العليا، قسم علوم وهندسـة  )4(

 . 2005البيئة، قسم الجغرافيا، 
ني، استخدامات األرض الزراعية بحوض المرج، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة قار يونس، كليـة اآلداب، قسـم   حنان إبراهيم الفرجا  )5(

 . 2006الجغرافيا، 
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  :ة ـتساؤالت الدراس
  :تحاول الدراسة اإلجابة عن التساؤالت اآلتية

  .ما هى مكونات النمو السكانى بمنطقة الدراسة وما هى معدالتة وفى أى مرحلة 1
  .ما مدى إمكانية توفر المياه ونوعيتها في منطقة الدراسة . 2
  .هل توجد شبكة مياه غير قادرة على مواكبة النمو العمراني . 3
  .إلى أي حد أثر استخدام المضخات الكهربائية في معدالت االستهالك . 4

  :منهجية الدراسة وأدواتها 
يادة فى عدد السكان التي شهدنها المدينـة  تناول هذا الموضوع مشكله المياه ومدى تأثرها بالز

  :،وقد تمم إتباع المناهج العلمية والتي من أهمها مائيةوما تتطلبه هذه الزيادة من توفير مصادر 
  :المنهج التاريخي

طريق تتبعها تاريخياً خالل فتره زمنية وذلـك   نتم االعتماد على هذا المنهج لفهم الظواهر ع
م كما تم تتبع تغير التوزيع الجغرافي والعوامـل  2006-1973ى للفترةلتتبع مراحل النمو السكان
  .المؤثرة فى هذا التوزيع

  :المنهج الوصفي
العالقة بينها  ناستخدم هذا المنهج لوصف الظاهرة قيد الدراسة وهى النمو السكانى والكشف ع
وربطها مـع   وبين الظواهر المرتبطة بها وذلك عن طريق تحليل الظاهرة وتحديدها وتوزيعها

غيرها من الظواهر من واقع اإلحصاءات لتعدادية وتجميع المعلومات والبيانات عن المـوارد  
بالمدينة ، وتم االعتماد على المصادر والمرجع واالتصال بالجهات ذات االختصـاص   المائية

  .واالطالع على التقارير والنشرات المتعلقة بموضوع الدراسة
  :المنهج التحليلي 

واألرقـام فـى    اإلحصـاءات خدم هذا المنهج بحكم طبيعة الدراسة التي تعتمد علـى  وقد است
حيث تم   السكانيالحيوية ذات الصلة بالنمو  اإلحصاءاتالتعدادات العامة للسكان بالضافة الى 

استخدام بعـض  و تمثيل ذلك  بالرسوم البيانية متمثلة في األعمدة البيانية والمنحنيات البسيطة،
الديموغرافية التي أفادت في تحليل البيانات اإلحصائية لسكان المدينـة كالمعادلـة   المعادالت 

، ومعدالت المواليد والوفيات والزيادة الطبيعية والهجرة، باإلضافة إلى استخدام مربـع  اآلسية
كاي ومعامل التوافق ومقياس الكثافة وذلك لمعرفة جملة عدد السكان على مساحة معينة ،كذلك 

التركز لمعرفة ميل السكان الى التمركز فى محلة دون غيرها إضافة إلى استخدام  حساب نسبة
  ..الرسوم التحليلية كاألهرام السكانية ومنحنى لورنز
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كما تم االعتماد على نتائج التحاليل المعملية التي أجريت على عينات من المياه حيث أخضعت 
ـ   حتوياتها من األمالحعينات من المياه لتحليل كيميائي وجرثومي لمعرفة م افة الـى  ـبالض

تقدير قيمة القلوية والتوصيل الكهربائي والستيفاء النقص فى البيانات تم تحويل المعلومات التي 
تم جمعها عن طريق استمارة استبيان الى بيانات رقمية متمثلة فى النسب المئوية ، ومـن ثـم   

  .وضعها فى جداول لتسهيل التعامل معها 
   :دانية الدراسة المي

مـن   الممتدةالمياه خالل الفترة  استهالكعلى ه وأثر السكانيتناولت هذه الدراسة مشكلة النمو 
م ، والتى من خاللها تم توزيع أستبيان لمجموعة من المحـاور التـى تخـص    1973-2006

يتوخى الوصول الى الحقيقة مـن خـالل    جغرافيالدراسة الميدانية والتى تعد أساس أى مسح 
أسرة تمثل 10987من مجموع األسر والتى يصل عددها ألى % 5شوائية تصل نسبتها عينة ع

م  2009 .1. 5نسمة، فى الفترة الممتدة مـن   77558مجمل عدد سكان المدينة البالغ حوالى 
  م2009. 3.  15الى  

  داد الدراسة ـمراحل إع
واقع يجسده شـكلها  مرت الدراسة بأربع مراحل رئيسية بداية من كونها فكرة حتى وصولها ل

 :إيجاز تلك المراحل فيما يلي الحالي، ويمكن 

  :راءة واإلطالع ـمرحلة الق. 1
أطلع الباحث خالل هذه الدراسة على جانب كبير من الرسائل العلميـة واألبحـاث السـكانية    
وأوراق العمل للمؤتمرات خاصة الموجودة منها في المكتبة المركزية بجامعـة قـار يـونس    

  .ر المختار، باإلضافة إلى مكتبة دار الكتاب الوطنيةوجامعة عم
  :مرحلة جمع المادة العلمية . 2

وفي هذه المرحلة قام الباحث بجمع المادة العلمية الخاصة بما كُتب عن المرج سواء ما يتعلق 
منها بالسكان أو غيره من موضوعات، كذلك تم جمع البيانات اإلحصائية المختلفة من مصادر 

ا التعدادات العامة للسكان واإلحصاءات الحيوية، كما تم اسـتكمال مجمـع بعـض    عدة أهمه
  .البيانات من خالل االستبانة 

  :مرحلة الكتابة واإلعداد النهائي . 4
تم خالل هذه المرحلة كتابة الدراسة وإعدادها في صورتها النهائية اعتماداً على تحليل نتـائج  

ة والخرائط، كذلك تم دراسة العناصر السكانية على مستوى الجداول اإلحصائية واألشكال البياني
 .المرج وليبيا 
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  :ة ـمحتويات الدراس
  تضمنت الدراسة خمس فصول يسبقها مقدمة وتتبعها خاتمة 

مكونات الطبيعي لسكان المدينة ممثالً فى المواليد والوفيات والخصـوبة   األولالفصل يعرض 
عينة، الى جانب الزيادة الطبيعية  والهجرة من خالل الهجرة والعوامل المؤثرة فيها من واقع ال

الى النمو  باإلضافة .على نتائج االستبيان دوافع الهجرة اعتماداً –الصافية بالمدينة ،كما تناول 
  .م2006-1973فى الفترة  السكاني
 الزواجيـة اإلعالة والخصائص ونسبة  الديموغرافيه للسكانالخصائص  الثانيالفصل ويدرس 
  . األسرةوحجم 

التعليمية واالقتصادية ،كذلك تناول توزيع  تراكيب السكان حسب الحالة  الفصل الثالثويتناول 
  .السكان وكثافتهم بالمدينة  والعوامل المؤثرة فى توزيع السكان 

  .فقد تناول مصادر المياه فى منطقة الدراسة ونوعيتها  الفصل الرابعأما 
  .ليل البيانات المتحصل عليها من الدراسة الميدانية على تح الفصل الخامسويركز 

  . أما الخاتمة فتعرض النتائج المستقاة من البحث مع االشارة الى أهم التوصيات
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  منطقة الدراسة مناخ 
حيث تُعتبـر  .بأنه حار جاف صيفاً دافئ ممطر شتاءاً  ويتصفتقع ضمن إقليم البحر المتوسط 

هائية للعالقة بين كمية اإلشعاع الواصل إلى سـطح األرض  درجة حرارة الهواء المحصلة الن
  .وبين اإلشعاع األرضي المرتد إلى الجو 

يتضح المتوسط السنوي لدرجة الحرارة في مدينة المرج حيـث بلـغ   ) 1(وبالنظر إلى الشكل 
أمـا   0م 11.4شهور السنة حرارة حيث بلغت   وأدناهاابرد من  فبرايرويعتبر شهر  0م18.9

، أما عن المتوسط الشهري لدرجات 0م 24.7حيث بلغت  أغسطسفقد سجلت في شهر أعالها 
فإن المتوسط الشـهري   مارسإلى نهاية  ديسمبرالحرارة ففي فصل الشتاء الذي يبدأ من شهر 

  ) .0م 12.8 –11.4(نسبياً فهو يتراوح ما بين  لدرجات الحرارة ينخفض
   حطة المرجالمتوسطات الشهرية لدرجة الحرارة فى م)1(شكل

  2006-1989خالل الفترة 

  
  )1(من أعداد الباحث اعتماداً على بيانات الملحق:المصدر

الذي يمتاز باعتدال الحرارة،  سبتمبرإلى شهر  وشهر يوليما في فصل الصيف فهو يمتد من أ
البحر واالرتفاع، كذلك تتقارب درجات الحرارة فـي شـهر    قرب وتأثير وذلك بسبب كل من

 أشـهر بدرجات أكبر، كما يمكن اعتبار  لفصل الشتاء التي تتفاوت فيه الحرارة فاًخالالصيف 
أشهر انتقالية بين الصيف والشتاء، حيـث ترتفـع درجـات     ونوفمبر أكتوبرثم  ابريل ومايو 

وتكاد تكون المتوسطات الحراريـة فـي    مارسعن ابريل في شهر الحرارة ارتفاعاً محسوساً 
شهر ، ويستمر ارتفاع الحرارة ارتفاعاً ملحوظاً في نوفمبرشهر  تناظر متوسطات ابريل شهر
  . أكتوبر مايو ووتكاد تتساوى المتوسطات الحرارية لشهري  وماي
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التي تسقط فـي  حيث بلغ متوسط كمية األمطار سبتمبر ويبدأ سقوط األمطار الفعلي في شهر 
وفي بعض  ديسمبرفي شهر  ملم وتبدأ بالزيادة إلى أن تصل قمة المطر 8.9الشهر حوالي هذا

  .يوليوتختفي في فصل  يمايو لك، ثم يبدأ بالتناقص إلى شهر ينايرالسنوات في شهر 
) 2(ومن الشكل  354.6ة األمطار الساقطة على المدينة فقد بلغت حوالي ـأما عن متوسط كمي

 ة تتفاوت بشكل واضح، حيث سـجلت ـظ أن المتوسطات الشهرية لألمطار في المدينــنالح
ل كمية في شـهر  بينما سجلت أق182.0مامحيث بلغت  ديسمبرمطار في شهر ة لألـأكبر كمي

  ملم0.2حيث بلغت  مايو
  م2006-1970فى محطة المرج للفترة  لألمطار الشهريالمتوسط )2(شكل

  
  )2(من أعداد الباحث اعتماداً على بيانات الملحق:المصدر    
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  ...مقدمة
تمثل مقدار ما يضاف الى  أنهاالزيادة الطبيعية هي المكون الرئيسي في نمو السكان ، حيث  أن

، وهـذا  أخرىتتباين من مرحلة الى  اإلضافةهذه  أنهيكل الهرم السكاني في أي مجتمع وبما 
حجم الزيادة الكلية،  يتأثرراجع بطبيعة األمر إلى التغير في معدالت المواليد والوفيات، وبالتالي 

في اتجاهات النمـو الطبيعـي    تأثيرهمامدى  ىالضوء عل وإلقاءولهذا كان البد من دراستهما 
  .لسكان المدينة

  : الخام معدل المواليد:اوالً
دراسة معدالت المواليد في أي كتلة سكانية تعتبر من الموضـوعات المهمـة فـي مجـال      أن

والرئيسي لنمـو   األساسيمعدالت المواليد هي المكون  إنالدراسات السكانية، وهذا راجع الى 
غالباً ما تفوق معدالت الوفيات وكذلك تفوق معدالت الهجرة فـي بعـض    ألنهاالسكان وذلك 

تتأثر الى حـد مـا    أنهاالتحكم فيها، كما  أوتتسم بعدم الثبات وصعوبة التنبؤ  أنها، كما األحيان
ياسية، حيث تلعب دوراً كبيراً في اختالفات الخصـوبة  بالظروف االقتصادية واالجتماعية والس

الكبير في التركيب العمري للسكان الذي انعكس بـدوره   أثرها، هذا الى جانب ألخرمن مكان 
  .على معدالت النمو السكاني

العوامل التي تؤثر في التغيرات السكانية، وتتعرض الكتلـة السـكانية    أهم من تبرعت أنهاكما "
  )1(".منها تأخذوالوفيات  والعطاء، فالمواليد تضيف للكتلة، األخذلعمليتي 

 إنالمسلم بها  األمورمن  أصبحترتبط بالتنمية االقتصادية، فقد  ألنهادراسة الخصوبة مهمة  إن"
نوع مـن التـوازن بـين مواردهـا      بإيجادمربوطاً  أصبح األممرقي أي امة من  إلىالسبيل 

  )2(."عن طريق دراسة المواليد  إالذي ال يمكن تحديده االقتصادية ومواردها البشرية، وال
 وإجمـالي المسجلين في السنة  األحياءويقصد بمعدل المواليد الخام هو النسبة بين عدد المواليد 

  .لفألاعدد السكان في منتصف السنة مضروباً في 
ل ـك معدلما اتبعنا هذا ال وإذا عاًـن معدل المواليد بداء مرتفإ  )1( ويتضح من خالل الجدول 

) 1974- 1970(من  الفترةفقد بلغ خالل  م 2010الى م 1970 تداء منـخمس سنوات وذلك اب
تناقص ـفي ال أخذتثم . فـاأللفى  46بيا فقد بلغ حوالىـومقارنة بليف لأالفى  55.7حوالي 

الدراسة،حيث هبط معدل ي وحتى نهاية فترة ـمن القرن الماض األخيرةالتدريجي في السنوات 
فترة ليبيا لل  فى يدـبط معدل الموالـهكذلك  )2010-2005(ترة ـللف األلف في 30.5 المواليد

  .فى األلف 23.4حيث بلغ على ) 2006- 2005(
                                                

دراسة في جغرافية السكان، ) 1984-1954(محمد مختار العمارى، التغيرات السكانية في بلدية بنغازي خالل الفترة  )1(
 . 1997رسالة دكتوراه غير منشورة، قسم الجغرافيا، كلية اآلداب، جامعة اإلسكندرية،

 . 68يت، صمصطفى الشلفاني، طريقة التحليل الديموغرافي، الكويت، مطبوعات جامعة الكو  )2(
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  م 2010 -1970في الفترة  تطور معدالت المواليد في مدينة المرج) 1(جدول 
 المرج  ليبيا  الفترات 

1970-1974  46.0  55.7  
1975-1979  45.0  52.9  
1980-1984  43.7  47.0  
1985-1989  46.0  48.0  
1990-1994  35.0  35.6  
1995-1999  28.0  30.2  
2000-2004  21.0  24.0  
2005-2010  23.4*  31.0  

   م2006. 82الحيوية،  اإلحصاءاتوالتعداد،  اإلحصاءالتخطيط، مصلحة  أمانة. 1: المصدر
  م2007-1998 ، اإلحصائيب اوالتوثيق، الكتالهيئة العامة للمعلومات .  2
  . م2010السجل المدني، المرج، . 3
  م2006-2005لسنة*

فتره  للك المواليدالمواليد حسب متوسط معدل  تلتطور معدالمراحل  هعد نميز أنوعليه يمكن 
  .زمنيه

  : 1979-1970مرحلة االرتفاع المبكر في معدالت المواليد .  1
فـي    54.3بلغ  متوسط  معدل المواليـد  ، حيث تسنوا عشروقد استمرت هذه المرحلة لمدة 

وقد ارتبطت هذه المرحلة بتغيـرات اقتصـادية   , اإللف، وهي لم تقل عن الخمسين في اإللف
  .الى التحسن في الظروف المعيشية والصحية باإلضافةوصناعية وزراعية 

 فـي النفطية التى شهدتها الدولة مما نتج عنها تحسن  بالطفرةالمرحلة ارتبطت  هذهوعليه فأن 
وإتبـاع الدولـة    الظروف االقتصادية التى انعكست بدورها على الظروف المعيشية والصحية

وفرص العمل كذلك اهتمـام  مما شجع على الزواج وهذا نتيجة لتوفر السكن  السياسة السكانية
 42فولة واالمومه ، كذلك ارتـفع دخل الفـرد مـن   الدولة المتزايد بإنشاء مراكز متعدده للط

     )1( .م1980دوالر عام  10694م الى  1952دوالر عام 
  : 1989 -1980مرحلة الهبوط النسبي في معدالت المواليد  .2

وقد امتدت فترة هذه المرحلة عشر سنوات ففي هذه المرحلة بداء الهبوط التدريجي في معدالت 
 ، يعزى هذا االنخفاض النسبي لمعدالت األلففي   47.1المواليد، فقد بلغ متوسط معدل المواليد 

  ـــــــــــــــــــ
التحـوالت السياسـية واالقتصـادية    -1994-1969فى خمس وعشرون عامـا،  الثورة،ليبيا وآخرونصبحي قنوص  )1(

  240مصراتة،ص ، ،واإلعالنللنشر والتوزيع  الجماهيريةالدار  واالجتماعية ،
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ارتفاع الذي  األمرالنفط  أسعارالمواليد في هذه المرحلة الى الظروف االقتصادية منها انخفاض 
ل .د 3350مـن   األفراددخول  فيهالوقت الذى انخفض فى الدولة ارتفاعاَ كبيراَ، فى  األسعار

تدهور الوضع المعيشي  وعدم توفر  إلىمما أدى   )1(م 1988ل عام.د 1550 إلى 1979سنة 
الظروف ساهمت فى تـأخر   هذهفرص عمل للشباب وخاصة الخريجين وعدم توفر سكن كل 

الحد من الزواج بأكثر من واحده لصعوبة  إلىالظروف االقتصادية  تساهمكذلك سن الزواج  
  .الظروف المعيشية

  : 1999-1990مرحلة الثبات النسبي لمعدالت المواليد .  3 
  .األلففي  35بلغ متوسط معدل المواليد ، فقد تسنوا عشرواستمرت هذه المرحلة مدة 

  : 2010-2000مرحلة الهبوط في معدالت المواليد .  4
معدل المواليد على متوسط وتشير هذه المرحلة الى الهبوط الكبير في معدالت المواليد، فقد بلغ 

راجع الى الظـروف   إنما، وهذا االنخفاض في معدالت المواليد األلففي  28.3مستوى المدينة
الى زيادة الوعي السكاني بتخفيض عدد األبناء حتى يستطيعوا  باإلضافةاالقتصادية والسياسية، 

،تمثلت فى إلغاء االمتيازات تعليمهم ورعايتهم، زد على ذلك التغير في السياسة السكانية للدولة 
مما نتج عنة عدم توفر المساكن وإصدار قـرارات   اإلسكانالممنوحة للمتزوجين وإلغاء قطاع 

الذى نتج عنة عدم توفر فـرص العمـل وزيـادة     األمراريه  حظر التعيين فى الوظائف االد
على العاملين كل هذه الظروف الناتجة عن السياسة السكانية ساهمت فى انخفـاض  الضرائب 

 .معدالت المواليد

  :االختالفات المكانية في معدالت المواليد 
خصـائص السـكان   من دراسة معدالت المواليد ، نالحظ أنها تختلف زمانياً ومكانيـاً تبعـاً ل  

االقتصادية والتعليمية، وهذا االختالف ال يقتصر على الصورة التي سبق ذكرها، حيث يوجـد  
تباين مكان يمكن مالحظته وذلك عن طريق إلقاء الضوء على الصـورة التوزيعيـة العامـة    

وجود ثالث نطاقات لمعـدالت  ) 2( الخريطةوكما يتضح من . بفروع الشعبيةلمعدالت المواليد 
  :مواليد وهيال

  :نطاقات ذو زيادة مرتفعة في معدالت المواليد .  1
ف ويشـمل المحلـة   لفي األ 28.9ويضم مدينة المرج حيث يصل فيها متوسط معدل المواليد 

  عزى هذه الزيادة الى توفرـ، وت يةـلة فرزوغة ومحلة العويلـالغربية والمحلة الشرقية ومح
  

  ــــــــــــــــــــ
دار الجبل،  دراسة في الجغرافيا االقتصادية وإنتاجية النفط والغاز العربي ، الغدامسى النفط الليبي،محمود على  )1(

 142- 141، ص ص  1998بيروت 
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  الح ـالخدمات بكافة أنواعها باإلضافة توفر فرص العمل بها فضالً عن تركز الهيئات والمص 
  .الحكومية

  مقارنة بفروع الشعبيةمعدالت المواليد فى مدينة المرج ) 2(خريطة
  م2010-2000للفترة 

  
  )3(ملحقعلى بيانات ال اأاستنادمن أعداد الباحث :المصدر

 
  :نطاقات ذو زيادة متوسطة في معدالت المواليد . 2

فـي األلـف    24.9-22التي يصل فيها متوسط معدل المواليد من  الفروعويشمل هذا النطاق 
فـي   24.9، فقد بلغ في محلة البياضة وتاكنس ويضم كل من محلة البياضة وجردس وطلميثة

أما فى تـاكنس فقـد   ف لكل منهما،لفي أال 22.9-24.2األلف، بينما بلغ في جردس وطلميثة 
   .األلف في  23.2بلغ
  :نطاقات ذو زيادة منخفضة في معدالت المواليد .  3

حيـث   نخفض فيها معدالت المواليد، وهي بطـة، ـالتي ت الفروعصر هذا النطاق على ـويقت
الى  يدـويمكن إرجاع سبب انخفاض معدل الموال في األلف، 16.5غ متوسط معدل المواليد ـبل

  .أن اغلب حاالت الوالدة يتم تسجيلها فى السجل المدني المرج
دينة قد شهدت هبوطاً واضـحاً خـالل فتـرة    ومن نافلة القول يالحظ أن معدالت المواليد بالم
انخفـض الـى   ،  في األلف 55.9حوالي  1973الدراسة، ، فعلى حين بلغ معدل المواليد لعام

  .2010فى األلف لعام  31.5
معدالت المواليد على عما ذي قبل، كما يعزى الهبوط فـي معـدالت    انخفاض ويالحظ مدى 

الى  باإلضافة، األسرة، وزيادة معدل انتشار وسائل تنظيم األميةالمواليد بالمدينة الى تدني نسبة 
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المشاركات في قوة العمل، وغيرها من العوامل التي تؤثر علـى مسـتويات    اإلناثزيادة عدد 
  .نة والتي سوف نتحدث عنها الحقاالخصوبة بالمدي
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 لخصوبة العاممعدل ا

ينسـب المواليـد إلـى     ألنهيعد معدل الخصوبة العام أفضل صورة من معدل المواليد وذلك  
سنة فضـالً عـن اسـتبعاده    " 49-15" والتي تبدأ بين فئتي  اإلنجابفي سن  اإلناثمجموعة 

حيث يستبعد مثالً االختالفات في  أيضاَلالختالفات في حجم المجموعات السكانية، وفي تركيبها 
  .نسبة النوع 

في أي مجتمع سكاني والتـي يعبـر    اإلنجابوخصوبة السكان لفظ يطلق للداللة على ظاهرة "
، ويجب هنا التميز بينهما وبين لفظ القـدرة علـى   إنجابهم، الذين تم األحياءعنها بعدد المواليد 

" لاألطفاة على حمل يأوالقدرة الطبيع اإلنجابالتوالد والتي يقصد بها المقدرة الفسيولوجية على 
داخـل المجتمـع    آلخـر وتختلف الخصوبة من مجتمع إلى آخر كما إنها تختلف من مكان )1(

الواحد، وذلك لعده عوامل كالعامل االقتصادي والعامل االجتماعي والعامل الثقافي كمـا إنهـا   
حـدود عمريـة معينـة يـتم مـن خاللهـا الحمـل         لإلناثتخلف باختالف العمر حيث أن 

 أن معدل الخصوبة العام) 2(وبدراسة معدل الخصوبة العام يتضح من خالل الجدول .والوضع
بينما  ،م 1973مل العام ـلحافي سن  امرأة ألففالً كل ـط 329قد بلغ معدل الخصوبة العام 

  .م2006لعام  95.7لمعدلا ذاـانخفض ه
  م2006 - 1973 العام في مدنية المرج معدل الخصوبة) 2(جدول 

  معدل الخصوبة العام  السنوات
1973  329  
1984  251  
1995  138  
2006  95.7  

.                                                                                   المذكورة للسكان للسنوات العامة تلتعداداا-1: المصدر     
  م2006الرج بيانات غير منشوره  المدنيالسجل  -2   

  
ومما تقدم يتضح أن معدل الخصوبة العام يعتبر مؤشراً من مؤشرات النمو السكاني المرتفع في 

وبداية الثمانيات ويعزي ذلك إلى الظروف االقتصـادية واالجتماعيـة، منهـا     السبعيناتفترة 
في فترة التسعينات وحتى نهاية فتـرة الدراسـة    أما.الزواج المبكر وازدياد عدد حاالت الزواج

ـ   إلـي اتسم المعدل العام بالهبوط الواضح ويرجع ذلـك   الظـروف االقتصـادية    يالتغيـر ف
واالجتماعية، حيث اتسمت هذه الفترة بتناقص معدالت المواليد ويعزى ذلك على ارتفاع نسـبة  

  .الزواج معدالتواج وانخفاض ، زد على ذلك التأخر في سن الزاألميةالتعليم وتراجع نسبة 
  

                                                
 . 285فتحي أبوعيانة، جغرافية سكان اإلسكندرية، مرجع سابق، ص  )1(
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  : معدل الخصوبة العمرية الخاصة 
ساء في ـالخصوبة العمرية هي النسبة بين جملة المواليد لألمهات في أعمار معنية إلى عدد الن"

ويتضح، من )1(.هي أدق من معدل المواليد الخام" عمرية، وعادة ما تكون الفئة الخمسية  فئةكل 
          .رألخمعدالت الخصوبة العمرية تختلف في من تعداد  أن )3(خالل الجدول 

  م2006-1973معدل الخصوبة العمرية الخاصة في مدينة المرج في الفترة) 3(دول ج 

1973  15-
19  

20-
24  

25-
29  

30-
34  

35-
39  

40-
44  

45-
49  

 المجموع

 2101.3  21.5  242.7  342.8  347.2  473.9  498.1  175.1  المعدل

 100  1.0  11.6  16.3  16.5  22.6  23.7   8.3  النسبة

2006  15-
19  

20-
24  

25-
29  

30-
34  

35-
39  

40-
44  

45-
49  

 المجموع

 580.2  5.0  26.6  94.5  130.0  179.8  108.3  36.0  المعدل

 100  0.8  4.6  16.3  22.4  31.0  18.7  6.2  النسبة

    . م 1973لعام التعدادات العامة للسكان .  1:  المصدر
  . م2006السجل المدني بشعبية المرج، بيانات غير منشورة  .2   
طفالً لكل ألف امرأة في  175.1" 19-15" بلغ معدل الخصوبة العمرية للفئة  م1973ففي عام 

ثم انخفض المعـدل ليصـل الـى    . 498.1حيث بلغ  24-20سن الحمل، تليها الفئة العمرية 
حيث بلـغ معـدل الخصـوبة     34-30العمرية ، ثم تأتي الفئة  29-25للفئة العمرية  473.9
، وواصل المعدل انخفاضـه   342.8الى  39-35ثم انخفض المعدل في الفئة العمرية  347.2

. 21.5فقد بلغ معدل الخصـوبة   49-45، أما الفئة العمرية  44-40للفئة العمرية . 242الى 
 19-15ى للفئة العمرية العمرية على مستو 36.0فقد بلغ معدل الخصوبة  م2006أما فى  تعداد

، في حين بلغ معدل الخصوبة للفئـة  108.3فقد بلغ معدل الخصوبة 24-20، أما الفئة العمرية
، حيث بلغ معدل الخصوبة العمرية  34-30تليها الفئة العمرية  179.8حوالي 29-25العمرية 
في الفئة العمرية  ، أما 94.5ليبلغ معدل الخصوبة فيها  39-35، ثم تأتي الفئة العمرية  130.0

بلـغ معـدل    49-45، أما الفئـة العمريـة    26.6بلغ معدل الخصوبة العمرية فيها  40-44
  . 5.0الخصوبة 

والفئـة العمريـة    19-15 األولىونالحظ ما سبق انخفاض معدل الخصوبة العمرية في الفئة 
 أدىالذي  األمر، لإلناثويرجع هذا االنخفاض الى ارتفاع نسبة التعليم وخاصة  24-20الثانية 

، زد علـى  اإلنجابالى انخفاض احتماالت  باإلضافةعدد المتزوجات في سن مبكرة، الى قلة 
 34-30الفئة العمريـة   أماوهي سن الثامنة عشرة  لألنثىذلك صدور قانون يحدد سن الزواج 

                                                
 . 48محمد العمارى مرجع سبق ذكره ص  )1(
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 هـي  المـرأة من عمر  الفترةهذه  إنويعزى ذلك الى  "معدل أعلىفقد سجلت  39-35والفئة 
ـ ـويرجع ذلك إلى عوام"أكثر خصوبة من عمرها التى تكون فيها  الفترة ية إذ أن ـل بيولوج

  .)1("سنه 39-25تحدث ما بين الفئة العمرية  ثإلنااعند معظم حاالت الوالدة 
  :عدل الخصوبة الكلية م
مقاييس الخصوبة، وهو عبارة عن متوسط عدد المواليـد   أهميعد معدل الخصوبة الكلية من   

ويمكـن   .سـنة  49-15 اإلنجابالواحدة خالل فترة قدرتها على  المرأةتنجبهم  أنالذين يمكن 
 النـاتج  الحصول عليه بجمع معدالت الخصوبة العمرية والخاصة لفئات العمر جميعاً، وضرب

من  ويتضح.مس سنوات مقسوماً على األلف في طول الفئة العمرية، وهي في العادة ما تكون خ
  .) 10.1( 1973أن معدل الخصوبة الكلية قد بلغ لعام ) 4(الجدول 

  م 2006-1973في الفترة  معدل الخصوبة الكلية في مدينة المرج) 4(جدول 
                

  . م 2006-1973التعدادات العامة للسكان .1:المصدر
  .م 2006السجل المدني، شعبية المرج .  2

فقـد بلـغ معـدل     2006أما في تعداد .4.7معدل الخصوبة الكلية  بلغ حيث 1995عام أما في
ارتفاع معدل الخصوبة الكلية وخاصة في الفتـرة   ونالحظ مما سبق.3.0 الخصوبة الكلية على

اع االقتصادية واالجتماعية األمر الذي أدى إلى ارتفاع ضإلى األو االرتفاع ، ويعزى هذا1973
فنالحظ هبـوط معـدل    م2006مما أدى إلى ارتفاع معدالت المواليد، أما سنة  معدالت الزواج

الخصوبة الكلية ، ويرجع ذلك إلى سوء األوضاع االقتصادية األمر الذي أدى إلـى انخفـاض   
لمـرأة  لى ارتفاع نسبة التعليم بين اإلناث أضف إلى ذلك دخـول ا معدالت الزواج، باإلضافة إ
  .مختلف األنشطة االقتصادية

  
  
  
  
 

  ـــــــــــ
في منطقة المرج ،رسالة ماجستير غيـر   االقتصاديالنمو السكاني وأثره على التركيب ، عثمان عثمان الناجي)1(

  24ص  م ، 2003منشوره ،جامعة قاريونس ،كلية اآلداب ، قسم الجغرافيا ،

  معدل الخصوبة الكلية   السنوات
  1973  10.1  

1995  4.7  
2006  3.0  
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  :مستويات الخصوبة والعوامل المؤثرة فيها 
من ابسـط الطـرق لدراسـة     دة ـط عدد األبناء لالم الواحـالخصوبة أو متوس ىعد مستوـي

تـائج  معدل الخصوبة بالمدينـة كمـا أظهـرت ن   لذا فقد بلغ  في أي مكان، ةمستوى الخصوب
  .ابناء لألم 4.5االستبيان 

ـ  لة مجموعة من العوامل لعبوقد ساعد على تدني الخصو  هاـمن أهمها تعليم المرأة وانخراط
فهي األكثر انتشـارا حيـث    األسرة في المؤسسات التعليمية والتحاقها بالعمل والمعرفة بتنظيم

اغلب األسر الصغيرة هـي   الي األسر بالمدينة، وانـأجم من% 31.9لت الى يقرب منـكش
مـن إجمـالي   % 20.7ابنا فقد بلغت نسبتهم 5-4األسر حديثة الزواج، إما األسر التي تكون 

مـن إجمـالي األسـر،    % 17.4ابنا فقد بلغت نسبتهم  7-6األسر، أما األسر التي تتكون من 
من إجمالي األسر، إما األسـر  % 16.5نسبته ابناً فقد شكلت ما  9-8واألسر التي تتكون من 

  .من إجمالي األسر % 13.5مثلت حوالي + 10الكبيرة 
  التوزيع العددي والنسبي ومتوسط عدد األبناء لدى اسر مدينة المرج) 5(جدول 

  النسبة  العدد  عدد األبناء
1-3  175  31.9  
4-5  113  20.7  
6-7  95  17.4  
8-9  90  16.5  

10 +  74  13.5  
  4.5= المتوسط   547  المجموع

  م 2009الدراسة الميدانية : المصدر           
ومن خالل نتائج العينة تبين أن هناك تبايناً في مستويات الخصوبة ويرجع ذلك الى مجموعة  

والتي ،العوامل الوسـيطة ب يعرف ما مها في أطارـمن العوامل المتشابكة التي تدخل في معظ
والتي منها الزواج في سن مبكر والحالة العمليـة   )1( االقتصادية واالجتماعيةباألوضاع  تتعلق
  .ة،ومستوى تعليمها ونوعية السكنللمرأ

  :متوسط السن عند الزواج .  1
لم يكـن المسـئول األول،    أنالمحددات المهمة للخصوبة،  أحدىاألم عند الزواج من  سن يعد

  .سنة 49-15التي تمتد من سن  اإلنجابفترة  إطالة وعليه فالزواج المبكر يرتبط به
  

                                                
ي، مستويات الخصوبة في مجمعه الدمام، دراسة في جغرافية السكان، جامعة اإلمام محمد بن سـعود،  وفايز محمد العيس  )1(

 . 10، ص 1994الرياض، 
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 ى تزايد معدالت الخصوبةعل تأثيرله  لإلناثالزواج المبكر  أنيتضح ) 6(بيانات الجدول ومن 
   .بالمدينة

  في مدينة المرج األبناءعند الزواج ومتوسط عدد  األممتوسط سن )  6(جدول 
  األبناءمتوسط عدد   األبناءعدد   % األمهاتمن عدد   األمهاتعدد   الفئة العمرية

15-19  137  25  516  3.7  
20-24  214  39  858  4.0  
25-29  132  24  821  6.2  
30+  64  12  270  4.2  

  . م2009الدراسة الميدانية : المصدر 
الفئـة   ، أمـا 3.7سـنة  19-15اء لإلناث المتزوجات للفئة العمرية بنيث بلغ متوسط عدد األح

في حين ارتفع متوسط عدد األبناء  .ابناً 4.0سنة فقد بلغ متوسط عدد األبناء  24-20العمرية 
، بينما كان لتأخر سن الزواج لإلناث نسبياً آثره فـي   ابناً 6.2سنة ليبلغ  29-25للفئة العمرية 

  .ابناً  4.2، + 30قصر فترة اإلنجاب، فقد بلغ متوسط عدد األبناء للفئة العمرية 
  :ة لألمالحالة التعليمي.2
ارتفـاع نسـبة    أدىهناك عالقة عكسية تربط بين التعليم وبين مستويات الخصوبة، حيث  إن

يمكـن  ) 7(الى انخفاض مستوى الخصوبة في المجتمع، ومن خالل الجدول  المرأةالتعليم لدى 
   نالحظ أن

  في مدينة المرج األبناءالتوزيع العددي والنسبي للحالة التعليمية لألم ومتوسط عدد ) 7(جدول 
  األبناءمتوسط عدد   األبناءعدد   % األمهاتمن عدد   األمهاتعدد   الحالة التعليمية

  7.8  693  16.1  88  أمي
  5.8  345  10.8  59  تقرأ وتكتب
  5.4  200  6.8  37  ابتدائي
  4.1  300  13.5  74  أعدادي
  3.9  545  25.0  137  ثانوي
  2.5  382  27.8  152  جامعي

  . م 2009,الميدانية الدراسة : المصدر
 16.1حيث بلغت نسبة األميات  .إن هناك ارتباط واضح بين األميات وزيادة الخصوبة بالمدينة

ابناً، في حين بلغت نسبة اإلنـاث الالتـي   7.8من جملة اإلناث، بينما بلغ متوسط عدد أبنائهن 
أما ً ابنا 5.2األبناء من جملة اإلناث، في حين بلغ متوسط عدد % 10.8يعرفن القراءة والكتابة 

  بلـغ في حين من جملة اإلناث، % 6.8اإلناث الالتي بلغن المرحلة االبتدائية فقد بلغت نسبتهن 
ابناً، أما الالتي بلغن المرحلة اإلعدادية فقـد وصـلت نسـبتهن الـى      5.4األبناء عدد متوسط 

ا اإلناث الالتـي بلغـن   ابنًا، أم 4.0من جملة اإلناث أما متوسط عدد األبناء فقد بلغ % 13.5
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من جملة اإلناث، في حين بلغ متوسط عدد األبنـاء  % 25.0المرحلة الثانوية فقد بلغت نسبتهن 
 2.5ت على المؤهل الجـامعي  ابناً، في حين بلغ متوسط عدد األبناء لإلناث الحاصال 3.9الى 
  .ابناً

فـي   تـأثيره تفعت درجـة  كلما ار لألمهاتكلما كانت مرحلة التعليم متقدمة  ومما سبق نالحظ
  .مستوى الخصوبة 

  ) : المرأةعمل (الحالة العملية .3 
 اإلناث، فقد بلغت نسبة واإلنجاباثر في مستوى الخصوبة له  في مجال العمل المرأةدخول  إن

% 58يقابله ) 8( موضح في الجدول ، كما هواإلناثمن جملة %42العامالت في عينة الدراسة
  .من اإلناث غير العامالت

  
  فى مدينه المرج األبناءلالم ومتوسط عدد  العملية للحالة والنسبي العدديالتوزيع ) 8(جدول 

عدد   % األمهاتمن عدد   األمهاتعدد   الحالة العملية
  األبناء

متوسط عدد 
  األبناء

  4.0  913  42  229  تعمل
  4.9  1552  58  318  ال تعمل

   .م2009الدراسة الميدانية : المصدر 
ابناً، في  4.0العامالت  اإلناث، وحيث بلغت بين المرأةوقد اثر هذا التباين الكبير في خصوبة 

لذلك يمكن القول بان انخفاض الخصوبة يرتبط بعمل .غير العامالت لإلناثابناً  4.9حين بلغت 
  . األبناءالوظيفة وتكتفي بعدد اقل من  بأعباءخارج المنزل حيث تكون مثقلة  المرأة

  : نوعية السكن .4
غالبيـة   أن) 9(حسب نوعية السكن كما هو مبين في الجـدول   األسريتضح من خالل توزيع 

  ، ةالعين اسر إجماليمن % 57.2التي شملتهم العينة تفضل سكن المنزل فقد بلغت نسبتهم  األسر
  المرجفى مدينه  األبناءيوضح التوزيع العددي والنسبي لنوعية السكن ومتوسط عدد ) 9( جدول

  . م2009الدراسة المدانية:صدرمال 

  األبناءعدد   %األسرمن عدد   األسرعدد   نوعية السكن
متوسط عدد 

  األبناء
  3.5  464  24.5  134  كوخ
  4.3  390  16.6  91  شقق
  5.1  1583  57.2  313  منزل
  3.1  28  1.7  9  فيال
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مـن  % 16.6الشقق من إجمالي العينة األسر، في حين يقطن % 24.5في حين يسكن األكواخ 
وقد بلغ متوسط عدد األبناء .من إجمالي األسر % 1.7إجمالي األسر، وفي حين يسكن الفيالت 
ابناً لألم، ويزيد متوسط عددهم في األسـر التـي    3.5لألمهات في األسر التي تسكن األكواخ 

التـي تسـكن   لألمهـات   ابناً لألم، في حين بلغ متوسط عدد األبناء 4.3تقطن الشقق حيث بلغ 
الفيالت حيث بلغ  ابناً لألم، بينما انخفض متوسط عدد األبناء لألمهات التي تقطن 5.1المنازل 

  .ابناً لألم 3.1
كلمـا   إذتستخدم كمؤشر لمسـتويات الخصـوبة،   أننوعية السكن يمكن  إنومما سبق نالحظ 

  .تدهورت نوعية السكن كلما زادت احتماالت ارتفاع معدالت الخصوبة 
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  اتـــوفيــال
تمثل الوفيات عنصراً هاماً من عناصر التغير السكاني لما لها من دور في تغير حجم وتركيب "

في المرتبة الثانية بعد المواليد مـن حيـث    وتأتيعامل الهجرة  أثرهاالسكان، حيث تفوق في 
مجموعة سكانية  أليفي التغيرات السكانية، فحركة التوازن الحيوي للبنية الديموغرافية  األهمية

تتكون من حركة تزايد طبيعي عن طريق المواليد، تقابلها حركة تناقص طبيعي عن طريق  إنما
  )1(" .الوفيات وبذلك يتحقق التوازن طبيعياً في الكتلة السكانية

مجتمع من خالل معدالت المواليد فحسب، بل ومن خـالل  وال يمكن دراسة تطور السكان في "
ترتبط  إذفي تغير حجم السكان فقط، بل في تركيبهم العمري،  أثرهاالتي ال يبدو  أيضاالوفيات 

مما يلقاه التحكم فـي   أكثرالوفيات دائماً بمستوى التعمر وبالتالي يلقى التحكم في الوفيات قبوالً 
  ) 2( ".الخصوبة 

الوفيات في تحليل الوضع الديموغرافي في المجتمع كما توضح بياناتها  إحصاءاتن واستفاداً م"
انخفاضها وخاصة وفيـات   ءتعتبر معياراً من معايير التقدم حيث بد إذاالختالفات بين الدول، 

  )3(."على تطور الدولة والعكس  األطفال
الضوء على ظروف المجتمع سواء كانت الظروف  إلقاءفي  تفيدفان دراستها  أخرومن منظور 
تخلفه حيث انه كلما ارتقى المجتمـع   أوالى معرفة تقدمه  باإلضافةاالجتماعية،  أواالقتصادية 

  .حينئذ التحكم في معدالتها  أمكنهحضارياً 
، بل وتختلف المعدالت داخل ألخرىومن ثم فان هناك اختالف في معدالت الوفيات من دولة 

للوفيات دوراً في النمو السكاني وذلك من خالل العالقـة بينهـا وبـين     أن إذالواحدة، الدولة 
ارتفاع معدل المواليـد وانخفـاض    أنالمواليد، وهي ذات عالقة قوية ومن سمات هذه العالقة 

  .معدل الوفيات يؤدي الى نمو سريع للسكان والعكس صحيح 
  : معدل الوفيات الخام :ثانيا

 والًَأوهو من اكثرالمقاييس شيوعاً واستخداماً حيث يحسب معدل الوفيات الخام بوصفه قياسـاً  
   .للوفاة، وهو نسبة عدد الوفيات خالل سنة معينة الى متوسط عدد السكان في هذه السنة

كانـت   أنهاحيث فى منطقة الدراسة حيث تبين تطور معدل الوفيات  )10(ومن خالل الجدول 
فـى  بلغ متوسط معدل الوفيات ) 1974-1970( الفترة ففي.  ألخرىاينة من سنة مختلفة ومتب

معدل  أعلىوهو  األلف، 8.0بينما بلغ متوسط معدل الوفيات على مستوى ليبيا  ، األلف 12.4

                                                
  84، ص2003، 1، أسسها ووسائلها، منشورات جامعة قار يونس، بنغازي، طالسكان  ةالكيخيا، جغرافيمنصور   )1(
 . 64محمد مختار العمارى، مرجع سابق، ص  )2(
 .63، ص1993، 1اإلحصائية، بيروت، طحال نوفل رزق اهللا، الديموغرافيا : درالن برسا، ترجمه  )3(
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معدل المواليد  وبينما كان معدل الوفيات مرتفعا كان ايضاً ، الناوحتى  الفترةللوفيات فى تلك 
  .مرتفعا

  م2009-1970في الفترة تطور معدالت الوفيات في مدينة المرج ) 10(جدول                   
  

 المرج  ليبيا  الفترات

1970-1974  8.0  12.4  
1975-1979  6.2  9.4  
1980-1984  7.0  6.4  
1985-1989  7.8  6.4  
1990-1994  7.0  6.4  
1995-1999  5.6  6.1  
2000-2004  3.7  4.1  
2005-2010  2.2*  3.5  

  . م2005الحيوية،  اإلحصاءاتوالتعداد،  اإلحصاءالتخطيط، مصلحة  أمانة.  1: المصدر        
  . م1998، االحصائىالهيئة العامة للمعلومات والتوثيق، الكتيب .  2
  م2010الى بيانات السجل المدني، المرج،  استناداتجمع الباحث .  3

  م2006-2005لسنة*                       
 أيضـا معدالت الوفيـات    أخذت، التدريجيلمواليد طريقها للهبوط معدالت ا أخذتوفي حين 

حيث بلغ متوسط معدل الوفيات  م1999 -1995 الفترة،وخاصة فى  التدريجيطريقها للهبوط 
معدالت الوفيات طريقها للهبـوط   أخذت ومنذ ذلك التواليلكل منهما على  فى األلف 5.6-6.1

الصحية،واسـتمرت معـدالت    والرعايـة ،هذا بعدما ارتقت الدولة بمستوى الخدمات التدريجي
للفترة  األلف فى 2.2بلغت حيثعلى مستوى ليبيا  م2006-2005للفترة الوفيات فى االنخفاض 
 ومما سبق. فى األلف 3.5 حواليعلى مستوى المدينة  م 2010-2005فى حين بلغت للفترة  

ومن ثم يمكن تقسيم الفترة الـذكورة   م2010 -1970 الفترةنالحظ تطور معدالت الوفيات فى 
  : اآلتيةالى المرحل  الوفياتحسب اتجاهات 

  : 1979-1970مرحلة الزيادة في معدالت الوفيات  -1 
ومن ثم فان هذه الفترة ظلت معدالت  األلففى 10.9بلغ حيث تحقق خاللها اكبر معدل للوفيات 

الطبيعة واالقتصادية منها على سـبيل  العوامل الى مجموعة من  ذلك،ويرجح مرتفعةالوفيات 
 أدىكما  شخص 363حيث تسبب فى وفاة،م1963عام مدينة المرج أصابالذي لزال لزا المثال

 الصحةعلى قطاع  ليالما األنفاقحيث بلغ نات الصحية، يوضعف االمكا األمراضالى انتشار 
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الى ارتفاع نسبة  باإلضافة،)1( ةعلى االنشطه االقتصادي تجملة االستثمارامن  2.2-1.5حوالي
الرضع، وسيظل عامل عـدم دقـة    لاألطفاوارتفاع وفيات  اإلنجابوكثرة  اإلناثعند  األمية

التـي   األسباب أهمالرضع من  األطفالوخاصة وفيات  التبليغفي  التأخير أوالتسجيل الوفيات 
  .الى ارتفاع معدالت الوفيات الخام في هذه المرحلة  أدت

  :  1989-1980مرحلة االنخفاض النسبي للوفيات  ـ2
،وذلك خـالل العشـر    األلففى  6.3الى  المدينةوفيها هبطت معدالت الوفيات على مستوى 

ـ سنوات  ر فـي مجـاالت   ، ويرجع انخفاض معدالت الوفيات في هذه الفترة الى التحسن الكبي
 الصـحي على القطاع  المالي اإلنفاقحيث بلغ  الخدمات الصحية المتنوعة وتوفير المستشفيات

 المرحلـة من جملة االستثمارات على االنشطه االقتصادية وذلك  فى بداية هـذه  ) 3.1(حوالي
تـدني  ، بالضافه الـى    الدراسةمنطقة  على،)2( )3.2(الى  المرحلةفى نهاية  النسبةوارتفعت 
مهماً في تزايـد الـوعي الصـحي لـدى      نسبة المتعلمين كان عامالً ،وارتفاعأالميةمعدالت 
  .المواطنين

  : 2010-1990مرحلة االنخفاض الكبير في معدالت الوفيات ـ 3
 نوما يمك .األلففي  5.0إلى عاماً 21تدةـمعدالت الوفيات خالل هذه المرحلة المم توقد هبط

 عزى ذلك الى انخفاضـوي ،ياتـناقص الكبير في معدالت الوفـالت مالحظته في هذه المرحلة
حي ـوزيادة الوعي الص ، عـالرض األطفالعدل وفيات ـوبالتالي انخفاض م، ت المواليدمعدال

قد  أنهاعدالت نالحظ ـومن دراسة هذه الم . مرانيةـوالخدمات الطبية في مختلف التجمعات الع
حيث كان بداية الهبوط في معدالت الوفيات  م1980 ك منذـناقص التدريجي وذلـفي الت أخذت

  .تزايد لديهم الوعي الصحي ادة عدد المتعلمين والمثقفين ومن وذلك نتيجة زي
  :االختالفات المكانية في معدالت الوفيات  

العام لصورتها الديموغرافية  اإلطاركانت دراسة الوفيات على مستوى المدينة ككل توضح  إذا
تعتبر مدخالً هاماً إلظهار الفوارق بين مختلف إجراء  الشعبيةفروع فإن دراستها على مستوى 

هذه الصورة، ألنة في نفس الوقت تختلف الظاهرات الديموغرافية، كماً وكيفـاً حسـب عـدة    
ة وكما يتضـح مـن   في فروعها من الناحية الصحي تتشابهعوامل متشابكة وأن كانت المدينة 

إلى نطاقات متباينة حسب متوسطات معـدالت الوفيـات    الفروع يمكن تقسيم ) 11( الخريطة
  :  يأتيكما  م2010-2000 الفترة وذلك خالل

                                                
  .252، ص 1429فى ثالثون عاما ، الدار الجماهيرية للنشر والتوزيع واإلعالن ،مصراتة ،صبحي قنوص وآخرون، ليبيا الثورة ) 1(
  .258المرجع السابق ،ص   )2(
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  : األلففي  4.0نطاقات الوفيات أقل من .1
يضم هذا النطاق على محله المرج الشرقي ومحلة المرج الغربي ومحلـة فرزوغـة ومحلـة     

م، من ثم فقد سجلت 2006من سكان الشعبية عام % 58العويلية حيث يمثل سكان هذا النطاق 
 األلففى  3.2متوسطات معدالت الوفيات إلى  الوفيات حيث وصلت تأكبر معدالمدينة المرج 

 والتي إلى تسجيل حاالت الوفيات يات في هذا النطاقـمعدالت الوف ويرجع ارتفاع متوسطات
  في المستشفيات ضمن إحصاءاتها الحيوية  تحدث 

  الشعبيةبفروع معدالت الوفيات في مدنية المرج مقارنة  )3(خريطة
  م 2010- 2000 للفترة 

   
  )4(بيانات الملحق اعتمادا علىمن أعداد الباحث :المصدر

  :  األلففي   2اقل من نطاق الوفيات .2
ويضم هذا النطاق على محلة بالبياضة وجردس وتاكنس وبطة وطلميثة ويمثل هـذا النطـاق   

، ومما قد  األلففي  2فى طلميثه حوالىمعدالت الوفيات  تلجمن سكان الشعبية حيث س% 42
دقيقه لكل  حيوية إحصاءاتإلى عدم وجود   يؤكد على أن التدني في معدالت المواليد والوفيات

  .كذلك فان معظم حاالت الوفيات يتم تسجليها في السجل المدني المرج  ، الشعبيةفروع 
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  :الرضع  األطفالوفيات 
تعتبر دراسة الوفيات الرضع ذات أهمية، إذ ترتفع معدالت الوفيات في هذه المرحلة العمريـة  

  .ارتفاعاً ملموسة وبالتالي تشكل جزء كبيراً من مجموع الوفيات 
الرضع أحد المؤشرات الهامة التي تستخدم للتدليل علـى القـدرة    األطفالويعد معدل وفيات "

مجتمع، كما يعتبر دليالً على مستوي المعيشـة فـي أي    أليالعالجية، والحالة الصحية العامة 
 خفـاض انوالواقع أن أي  )1( ".مجموعة سكانية، إذ كلما قل هذا المعدل تحسن مستوي المعيشة

  " .الرضع  األطفالخفض معدالت وفيات نندما تع يبدأفي معدالت الوفيات العامة 
 والجدير بالمالحظة إنه يوجد العديد المشكالت المرتبطة بدراسة وفيـات الرضـع، منهـا أن   
إحصاءاتهم الحيوية مبهمة وغير موثوق بها تماماً، فهناك مشكلة األطفال الذين يموتـون بعـد   

بقليل، فهم ال يقيدون ضمن المواليد أو ضمن الوفيات، حيث يختلف الرأي حول تحديد  موالدته
بين وفيات الرضع والوالدات  قتحديد الفريزال قائماً في  هذا التعريف ومن ثم فأن الخالف ال

الرضع، وذلك عن طريق استخدام معدل وفيـات   األطفالوتقاس وفيات )2( "واإلجهاضالمميتة 
من الميالد، وذلك عن طريـق قسـمة عـدد     األوليإلى الوفيات خالل السنة  ويشير األطفال
خالل نفـس السـنة فـي     األحياءأقل من عام في سنة ما على عدد المواليد ( األطفالالوفيات 
   )األلف

أن معدل وفيات األطفـال الرضـع كـان مرتفعـاً فـي      ) 11(ويتضح لنا من خالل الجدول 
  .األلففي  75.1م، حيث بلغ معدل الوفيات 1973الفترة

  الرضع في مدنية المرج األطفالتطور وفيات ) 11( جدول 
  2010-1973في الفترة  

  المعدل  الفترات
1973  75.1  
1984  50.9  
1995  39.8  
2006  32.4  
2010  24.5  

   م2005-1980الحيوية  اإلحصاءات -1:المصدر  
  م2010 المرج بيانات غير منشورةسجل المدني -2           

                                                
  . 74محمد مختار العمارى، مرجع سابق، ص )1(
  . 10ص ,1994, دار المعرفة الجامعية,اإلسكندرية, علم السكان , محمد الجوهري ,محمد الخريجي  )2( 
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يدل على  ونالحظ خالل هذه الفترة أن معدالت وفيات األطفال الرضع قد بلغت ذروتها ، وهذه 
مكن إرجاع يت هذه الزيادة الكبيرة في وفيات األطفال خالل هذه الفترة، وباترابط وتزامن مسب

الخـدمات الصـحية والـوعي    ذلك على أن الخدمات الصحية كانت محدودة جداً أي ضـعف  
حتى بلغـت  الرضع نحو االنخفاض التدريجي  الـاألطف وقد أخذت معدالت وفيات  .الصحي

  .في األلف 24.5  م 2010عام
ت الدولة سياستها بشـأن  جالرضع كذلك انته األطفالالجهود للحد من الوفيات  تضافرتحيث 

 األلففي  75.1 -1973من عام  األطفالات والعالج وتوضح ذلك نسبة التغير في وفيات فيالو
التـي   األخرىالعوامل  منهناك مجموعة  أنالى  ةباإلضافم 2006لعام  األلففي   32.4 إلى

ـ   أسهمت ذا راجـع الـى   ـفي انخفاض معدل وفيات الرضع منها زيادة الوعي الصـحي وه
تؤدي بحيـاة   تيواألوبئة ال األمراضالى السطيره على  باإلضافةالمستوى التعليمي  اعـارتف

 لألطفال الرضع  ماآلالف من الرضع وذلك من خالل ما توفره الدولة لمختلف األمصال والطعو
   :من المنتظر أن تواصل المعدالت هبوطها سواء مستقبالً وذلك تبعاً لألسباب اآلتية و
والتي  ماالهتمام الكبير بصحة الطفل خالل العام األول، وذلك عن طريق األمصال والطعوـ 1

ـ      فسـي تناز الـأسهمت في الحد من وفيات الرضع ولعل مـرض اإلسـهال وأمـراض الجه
في تدني  أسهمفتكاً بالرضع، حيث أن تقدم الطب  األمراضقديماً اشد  تلخلقية كانات والتشوها

  )12(معدالت وفياتهم كما يتضح من الجدول 
 مراكز األمومة والطفولة بعد ما كانت تمثل مركزاً واحـداً علـى مسـتوى    رأسهم انتشا -2

مركز على مستوى المدنية باإلضافة الى إنشـاء أربـع عيـادات     عالشعبية، أصبح عددها أرب
  .مجمعة، باإلضافة الى مستشفي المرج 

  . م2010-2008 الفترةخالل  معدل وفيات األطفال الرضع حسب الوفاة في مدنية المرج) 12(جدول 
  التشوهات الخلقية  يإمراض الجهاز التنفس  مرض اإلسهال والنزالتأ

2008  2009  2010  2008  2009  2010  2008  2009  2010  

44  39  33  19  17  13  8  6  5  
  . م2010، بيانات غير منشورة اإلحصاءأمانة اللجنة الشعبية العامة للصحة، مستشفي المرج، قسم : المصدر
الحمل والوالدة والتي كانت تؤثر علـى صـحة األم وتسـبب وفيـات      لتقليل من أخطاءا -3

  .األطفال
  . ارتفاع المستوى التعليمي لألمهات وزيادة الوعي الصحي لديهنـ 4
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   : العوامل المؤثرة فى مستوى الوفيات 
أن المؤثرات البيئية تلعب دوراً هاماً في حدوث الوفاة، وذلك من خالل عدة عوامل يمكـن أن  

  :بشكل أو بأخر في إمكانية حدوثها وهي كاألتي  تؤثر
تزداد الوفيات بصورة عامة بين األميين على النقيض من غير أالميـين  :الحالة التعليمية .  1

  .على اعتبار أنهم أكثر استجابة لبرامج التوعية والوقاية من اإلصابة باألمراض 
ثنى من هذه ـمعدالت اإلناث، ويست  ةالذكور عادتفوق معدالت وفيات :التركيب النوعي .  2
 المعدالت العالية للوفيات، وحتى هذه االستثناءات فهي محدودة فـي  اعدة المجتمعات ذاتـالق

  )1(."أعمار معينة غالباً بين مرحلة الطفولة المبكرة ونهاية سن الحمل لإلناث
طبية تؤدي الى خفض أن توفر المستشفيات المتكاملة والعيادات ال :توفر الخدمات الصحية .  3

وما الموجود في المدينة ما هو إال عيـادات مجمعـة أمـا عـن     نسبة الوفيات بصورة عامة،
المستشفى فهو ضعيف اإلمكانيات حيث يقوم المواطنين بشراء األدوية لمريضهم الموجود فـي  

  .المستشفى 
اتسمت كمية المياه الصالحة للشرب قديماً بالضآلة وقد ترتب على تلوثها تعدد :المياه النقية . 4

الفشل الكلوي وتضخم الكبد وغيرها مـن   أمراض، وما ينجم عن ذلك من واألوبئة اإلمراض
المصابين بالفشل الكلوي والمترددين علـى   األفرادالتي تسبب الوفاة، فقد بلغت نسبة  اإلمراض

المؤثرة في الوفيات وفيات الحوادث  األخرىومن بين العوامل ) 46(مرجمركز الكلى بمدينة ال
المؤدية  األسبابوفي محاولة لتصنيف الوفيات حسب السبب في مدينة المرج، تنقسم .وغيرها 

تغيـر   أوالكامنة والتي ترجع لعيوب خلقية  األسبابمجموعة  أحداهماللوفيات الى مجموعتين 
الخبيثة، والثانيـة مجموعـة    واألورامالقلب والدورة الدموية  كأمراضسريع في وظيفة الجسم 

الجهاز  وأمراضالطفيلية والمعدية  كاألمراضالخارجية والتي تتعلق بالبيئة الجغرافية  األسباب
  .)2(الهضمي

 حيـث سـجلت  الرئيسية للوفاة في مدينة المـرج   األسبابالذي يشير الى ) 13(ومن الجدول 
مـن   %33.0فقد بلغت  نسبة وفيات اعلي القلب والدورة الدموية أمراضالناتجة عن  الوفيات
 من جملة الوفيـات،  %18.4الجهاز الهضمي حيث بلغت النسبة  أمراضالوفيات، تليها  جملة
   %15.6بوليـالجهاز ال أمراض، وقد سجلت  النزالت المعوية والفشل الكلوي أمراضوهي 

  
  
  

                                                
 120ص1969,،القاهرةلجغرافية السكان االنجلو المصرية  ةاألسس والديموغرافي, يالشر نوب نصادق، عبدالرحمدولت  )1(
 . 10، ص 1994فائز العيسوي ، مرجع سابق ذكره ،   )2(
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  م2010الرئيسية للوفاة من مدينة المرج لعام  األسباب) 13(جدول 
  %  اإلمراض  %  األمراض

  6.3  أمراض الجهاز التنفسي  33.0  أمراض القلب والدورة الدموية
  6.2  الحوادث  18.4  أمراض الجهاز الهضمي
  4.2  أمراض الجهاز العصبي  15.6  أمراض الجهاز البولي
  4.0  مرض السرطان  12.3  أمراض الشيخوخة

  . م2010بيانات غير منشورة، قسم اإلحصاء،  ،مستشفى المرج :المصدر 
بلغـت   قـد و.في تلوث المياه والتي تسبب الفشل الكلوي  أسبابهاالوفيات والتي تكمن  من جملة

الجهـاز   أمـراض  من جملة الوفيات،في حين تسـببت %12.3الشيخوخة أمراضنسبة وفيات 
% 6.2الحوادث  الناتجة عن نسبة الوفياتمن جملة الوفيات،كذلك بلغت %6.3في وفاة يالتنفس

بلغت نسـبة   وكذلك%4.0السرطان فقد بلغت نسبتها أمراضالى  باإلضافةيات، من جملة الوف
  .من جملة الوفيات على الترتيب % 4.2الجهاز العصبي  أمراضالوفيات الناتجة عن 
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  ادة الطبيعيةــالزي
من خالل الفرق  أسهامهافي نمو السكان، وتحسب مدى  األساسيتعتبر الزيادة الطبيعية العامل 

النسبة إلى مجموع السكان علـى    بين المواليد والوفيات، وهي تقدر أما عددياً أو نسبياً وتكون
 سمقاييالويعتبر معدل الزيادة الطبيعية الخام من ".إلى سنة معنية  باإلشارة يفألمئوي أو  أساس

البسيطة، وهو عبارة عن الفرق بين معدل المواليد ومعدل الوفيات الخام إذ أن الفـرق بينهمـا   
فالزيادة الطبيعية في لبيبـا بصـفة   ")1(".يمثل المعدل الذي يتزايد به المجتمع على وجه العموم 

م ويعزى هـذا االنخفـاض إلـى    1936عام % 0.5عامة اتسمت باالنخفاض حيث لم تتجاوز 
ويتضح من الشكل )2(عاشها السكان في تلك الفترة  التيالظروف االقتصادية والصحية المتدنية 

في % 49.0يث بلغ لها المرج حجم شهد أعلى معدل للزيادة الطبيعية التي يس1977أن عام )8(
  .م 2001عام  فلاألفي % 19.9وبلغ أدناه  األلف

  معدل الزيادة الطبيعية بمدينة المرج)3( شكل
  م2010-1970خالل الفترة 

  
  ) 5(الملحقالباحث اعتمادا على بيانات  إعدادمن  :المصدر

  
) 14(الجدول تبين من " بدارسة الزيادة الطبيعية من خالل متوسط المعدالت كل عشر سنوات  

 ويرجع ذلك إلـى ارتفـاع وانخفـاض    األخرىأن معدل الزيادة الطبيعية قد اختلف من فترة 
مراحـل حسـب    أربعيمكن أن نقسم الزيادة الطبيعية إلى ثم معدالت المواليد والوفيات، ومن 

   :الفترة الزمنية
                                                

 . 88محمد مختار العمارى، مرجع سابق، ص   )1(
، 1951محمد رياض الشلواني، تقارير وتوصيات بشأن تنظيم أقسام اإلحصاءات الحيوية بليبيا، مجلس األمم المتحـدة،    )2(

 . 116ص 
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ـ 1979-1970ام ـتد هذه المرحلة من عـوتم: المرحلة األولي  ـ  ـم، ح دل ـيث بلـغ مع
في األلف ونالحظ أن معدل الزيادة الطبيعية كان مرتفعاً فـي هـذه   % 43.67الطبيعية الزيادة

المرحلة وخاصة ، ويعزى ارتفاعها في هذه المرحلة إلى التحسن في الظـروف االقتصـادية   
االت الزواج، باإلضـافة إلـى   حوتحسن مستوى دخل الفرد، األمر الذي أدي إلى ارتفاع عدد 

لمستوى الصحي األمر الذي أدي إلى انخفاض معدالت الوفيات وخاصـة معـدل   التحسن في ا
   .وفيات الرضع حيث زاد االهتمام بالطفل وإنشاء دور الرعاية لألم والطفل

  تطور معدالت الزيادة الطبيعية في مدينة المرج ) 14(جدول 
  2010-1970في الفترة  

 ‰المعدل   الفترة الزمنية

1970 -1979  43.67  
1980 -1989  35.66  
1990 -1999  28.62  
2000 -2009  24.4  

  . 2006-1973اإلحصاءات الحيوية  .1:المصدر 
  2006السجل المدني المرج، بيانات غير منشورة .  2

وتتميز هذه المرحلـة بانخفـاض    م 1989-1980وتمتد هذه المرحلة من :المرحلة الثانية 
   .األلف عما كانت عليه في فترة السبعينات في 35.66معدالت الزيادة الطبيعية فقد بلغت 

وتتميز هذه المرحلة بانخفاض في  م 1999-1990وتمتد هذه المرحلة من :المرحلة الثالثة 
معدل المواليد واستقرار معدالت الوفيات نحو االنخفاض، حيث بلغت معدالت الزيادة الطبيعية 

  .في األلف على الترتيب 28.62في هذه المرحلة 
حيث هبطـت معـدالت الزيـادة     م2010 -2000وتمتد هذه المرحلة من :الرابعة  المرحلة

تدني الكبيـر فـي معـدالت الوفيـات     لكان نتيجة ل إذ"، "في األلف 24.4الطبيعية الى مادون 
  )1(."تستقر عنده، كما أن تدني معدالت المواليد اكبر عما كانت عليه  أنللمستوى الذي يمكن 

ويمكن القول بان انخفاض معدالت الوفيات يعد مؤشراً طيباً على زيـادة الـوعي الصـحي،    
الى الهبوط في معدالت المواليد في هذه الفترة مقارنة بالفترات السابقة، األمر الـذي   باإلضافة

فـي األلـف    21.85الى هبوط معدالت الزيادة الطبيعية خالل هذه المرحلة والتي بلغـت  أدى

                                                
 .  56عثمان الناجي عثمان، مرجع سابق، ص   )1(
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 انخفضـت اض معدالت الزيادة الطبيعية الى الظروف االقتصادية والمعيشية التي ويعزى انخف
  .في هذه المرحلة
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  الهجـــرة
تعد الهجرة عامالً ديموغرافياً سكانياً مهماً، لما لها من دور بارز في تباين النمو السكاني فـي  

في التحليل الجغرافي لنمو السكان، حيث تعتبر عامالً  أهميةبالنقصان لما تشغله من  أوالزيادة 
مؤثراً في تغيير وتوزيع حجم السكان وتركيبهم العمري والنوعي في منطقة ما وليس مجـرد  

  . اإلقامةتغيير السكان لمحال 
عـن بقيـة    أهميـة ال تقـل   إنها إالوبالرغم من صعوبة دراسة الهجرة في منطقة الدراسة، 

  .المكون الثاني للنمو السكاني بعد الزيادة الطبيعية  ألنهاراً وضوعات الدراسة نظم
 أمـا  )1( )جديـد  أقامـة الى مكان  األصلي إقامتهمانتقال السكان من مكان (ولهذا فالهجرة هي 

وتكـون   أخرىهي انتقال السكان من منطقة جغرافية الى (المتحدة  األممالهجرة حسب تعريف 
  )2() .ولو لفترة محدودة اإلقامةعادة مصحوبة بتغير محل 

. توزيع السكان بين المناطق المختلفـة   إعادةالعوامل الهامة في  إحدى ومن ثم فان الهجرة تعد
يكون  أنالجغرافيا هي علم الختالفات المكانية فان أي تصنيف لظاهرة جغرافية يجب  أنوبما 

  )3(.توزيع معين  إطاروفقاً الختالفها مكانياً وفي 
في  وأثرهاهجرة تعتبر من الموضوعات الهامة لعالقتها بتوزيع السكان الجغرافي وعليه فان ال

في معالجة النمو السريع  األساسيةالعوامل  إحدىتعتبر  أنهاالتغير االجتماعي واالقتصادي، كما 
   )4(.للسكان في بعض الدول  

لدولة وهي ما تسمى حركة انتقال داخل الحدود السياسية ل إحداهماوتنقسم الهجرة الى حركتين 
هي حركة االنتقال عبر الحدود السياسية للدولة وهي ما تسـمى   واألخرى، بالهجرة بالداخلية

  . "الدولية"بالهجرة الخارجية 
  :الهجرة الداخلية :  الأو

داخل حدود الدولة الواحدة، ومن ثم فان الهجرة الداخليـة   أخروهي انتقال الناس من مكان الى 
الى عامل المسافة وعـدم   باإلضافةاقل تكلفة  ألنهانظراً " الدولية"من الهجرة الخارجية  أسهل

على بيانات السجل  تم االعتماد ،ومن ثم فقدأخرىوجود مشاكل الدخول والخروج من دولة الى 
  .الى بيانات التعدادات العامة للسكان  باإلضافةالمدني في دراسة الهجرة الداخلية 

  

                                                
 . 106منصور الكيخيا، مرجع سابق، ص  )1(
 .87ص, 1989,القاهرة,توزيع دار الثقافة والنشر وال,أسس علم السكان , احمد علي إسماعيل  )2(
 .59عثمان الناجي عثمان، مرجع سابق، ص   )3(
  . 100محمد مختار العمارى، مرجع سابق، ص   )4(
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                                                         :دة ـالداخلية الوافالهجرة . 1
فقد  م 1973معدل للهجرة الوافدة في تعداد عام  أعلى أن) 15(يتضح من خالل بيانات الجدول 

مهـاجر مـنهم   ) 6012(حيث بلغ عدد المهاجرين الوافدين الى المدينة حوالي % 19.2بلغت 
المدينة، في حين بلـغ  بالوافدين الى  إجماليمن % 50.5مهاجراً من الذكور وبنسبة ) 3036(

فقد احتلـت  .المهاجرين الوافدين الى المدينة  إجماليمن % 49.5وبنسبة ) 2976( اإلناثعدد 
ازي الصدارة بين مناطق المهاجرين الوافدين الى مدينة المـرج، حيـث بلـغ عـدد     مدينة بنغ

المهاجرين الوافدين، مـنهم   إجماليمن % 44.6مهاجراً وبنسبة ) 2682(المهاجرين الوافدين 
 أجماليمن % 51.3وبنسبة ) 1377( اإلناث، في حين بلغ عدد %48.7ذكور وبنسبة ) 1305(

) 906(، فقد بلغ عـدد المهـاجرين الوافـدين    األخضرالمهاجرين الوافدين، يليها منطقة الجبل 
وبنسـبة  ) 467( اإلناثوبلغ عدد % 48.5ذكور وبنسبة ) 439(منهم % 15.1مهاجراً وبنسبة 

الوافدين، في حين احتلت مدينة مصراتة المرتبـة الثالثـة بـين منـاطق      إجماليمن % 51.5
% 11.0مهاجراً وبنسبة ) 664(دين الى مدينة المرج حيث بلغ عدد المهاجرين المهاجرين الواف

 إجمـالي مـن  % 44.7وبنسـبة  ) 297( اإلناثوبلغ عدد % 55.3ذكور وبنسبة ) 367(منهم 
مدينة الخمس في المركز الرابع بعدد من المهاجرين الوافدين البالغ عـددهم   تأتيالوافدين، ثم 

وعـدد  % 51.3ذكور وبنسبة ) 205(الوافدين منهم  إجماليمن % 6.7مهاجراً وبنسبة ) 400(
  .المهاجرين الوافدين إجماليمن % 48.7وبنسبة ) 195(بلغ  اإلناث

  التوزيع العددي والنسبي للمهاجرين الوافدين) 15(جدول 
  م 2006-1973إلي مدينة المرج للفترة 

  .م1973ـالتعداد العام للسكان 1:المصدر  
  .م 2006 شعبية المرج ،بيانات غير منشورةـ السجل المدني 2

) 209(مـنهم  % 6.4نسـبة  بو) 386(ثم مدينة طرابلس حيث بلغ عدد المهاجرين الوافـدين  
الوافدين، ثم يليها  إجماليمن % 45.9وبنسبة ) 177( اإلناثوبلغ عدد % 54.1ور وبنسبة ـذك
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  50.5  3036  112  117  145  205  209  367  137  1305  439  ذكر
  49.5  2976  70  122  128  195  177  297  143  1377  467  أنثى

  100  6012  182  239  273  400  386  664  280  2682  906  المجموع
%  15.1  44.6  4.7  11.0  6.4  6.7  4.5  4.0  3.0  100  50.5  

20
06

  

  42.1  1259  15  40  25  28  228  158  25  448  292  ذكر
  57.9  1732  33  64  19  22  109  212  58  695  520  أنثى

  100  2991  48  104  44  50  337  370  83  1143  812  المجموع
%  27.1  38.2  2.8  123  11.2  1.8  1.5  3.5  1.4  100  42.1  
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ذكـور  ) 137(مـنهم  % 4.7مهاجراً وبنسـبة  ) 280(مدينة الخليج حيث بلغ عدد المهاجرين 
الوافدين الى مدينة المرج  إجماليمن % 51.1وبنسبة ) 143( اإلناثوبلغ عدد % 48.9وبنسبة 

مـنهم  % 4.5مهاجراً وبنسبة ) 273(مدينة الزاوية حيث بلغ عدد المهاجرين الوافدين  تأتيثم 
 إجمـالي مـن  % 46.9وبنسبة ) 128( اإلناثفي حين بلغ عدد % 53.1بنسبة ذكور و) 145(

مهاجراً وبنسـبة  ) 182(المهاجرين الوافدين، ثم مدينة سبها حيث بلغ عدد المهاجرين الوافدين 
   .الوافدين إجماليمن %38.5وبنسبة) 70( اإلناثوعدد %61.5ذكور وبنسبة ) 112(منهم  3.0
حيـث بلـغ عـدد    % 4.2فقد بلغ معدل الهجرة الوافدة الى المدينة في حدود م 2006سنة  أما

) 1732( اإلنـاث وبلغ عـدد  % 42.1ذكور بنسبة ) 1259(مهاجراً منهم ) 2991(المهاجرين 
واستمرت مدينة بنغازي في احتالل الصدارة فـي عـدد   . الوافدين  إجماليمن % 57.9بنسبة 

) 448(مـنهم  % 38.2مهاجراً وبنسبة ) 1143(غ عددهم المهاجرين الوافدين الى مدينة، فقد بل
المهاجرين الوافـدين،   إجماليمن % 60وبنسبة ) 695(بلغ  اإلناث، وعدد %40ذكور وبنسبة 

% 27.1مهاجراً وبنسـبة  ) 812(، فقد بلغ عدد المهاجرين الوافدين األخضريليها منطقة الجبل 
   .الوافدين إجماليمن % 64وبنسبة ) 520( اإلناثوبلغ عدد % 36ذكور وبنسبة ) 292(منهم 

ذكور ) 158(منهم % 12.3مهاجراً وبنسبة ) 370(ثم مدينة مصراتة حيث بلغ عدد المهاجرين 
  .الوافدين  إجماليمن % 57.3وبنسبة ) 212(بلغ  اإلناثوعدد % 42.7وبنسبة 

) 228(مـنهم   %11.2مهاجراً وبنسبة ) 337(ثم تليها مدينة طرابلس فقد بلغ عدد المهاجرين 
ثم مدينـة  .الوافدين  إجماليمن % 32.3وبنسبة 109 اإلناثوبلغ عدد % 67.7ذكور وبنسبة 

ذكور وبنسبة ) 40(منهم % 3.5مهاجراً ونسبة ) 104(غريان فقد بلغ عدد المهاجرين الوافدين 
الوافدين، ثم مدينة الخليج حيـث   إجماليمن % 61.5وبنسبة ) 64( اإلناثوبلغ عدد % 38.5

مـن الـذكور وبنسـبة    ) 25(منهم % 2.8مهاجراً وبنسبة ) 83(لغ عدد المهاجرين الوافدين ب
ثم جاءت مدينـة  .الوافدين إجماليمن % 69.9وبنسبة ) 58( اإلناثفي حين بلغ عدد % 30.1

 مـن الـذكور  ) 28(مـنهم  % 1.8مهاجراً وبنسبة ) 50(الخمس بعدد من المهاجرين الوافدين 
   .المهاجرين الوافدين  إجماليمن % 44وبنسبة ) 22( إلناثاوبلغ عدد  %56وبنسبة 

منهم  الوافدين إجماليمن % 1.5مهاجراً وبنسبة ) 44(ثم مدينة الزاوية فقد بلغ عدد المهاجرين 
ثم .الوافدين من إجمالي% 43.2وبنسبة ) 19(وعدد اإلناث % 56.8من الذكور وبنسبة ) 25(

من الـذكور  ) 15(منهم % 1.4مهاجراً وبنسبة ) 48(المهاجرين يليها مدينة سبها فقد بلغ عدد 
  .من إجمالي الوافدين % 68.7وبنسبة ) 33(وبلغ عدد اإلناث % 31.3وبنسبة 
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  م2006من المدن الليبية الى مدينة المرج ةالوافدتيارات الهجرة ) 4(ريطةخ

  
  )15(ث أعتماداَ على بيانات الجدولمن إعداد الباح:المصدر
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والذي يوضح التوزيع العددي والنسبي للمهاجرين ) 16(والجدول  خالل الدراسة الميدانيةومن 
من % 23.9حيث بلغت نسبة المهاجرين الوافدين الى المدينة  2009الوافدين الى المدينة سنة 

 إجماليمن % 15.3وبنسبة  أسرة) 20(العينة، فقد احتلت الصدارة منطقة جردس بعدد  إجمالي
الوافدين، ثم جاءت  إجماليمن % 13.7وبنسبة  أسرة) 18(الوافدين، تليها منطقة تاكنس بعدد 

 إجمـالي مـن  % 12.2وبنسـبة   أسرة) 16(مصراته في المرتبة الثالثة بعدد من المهاجرين 
 تـأتي الوافدين، ثـم   إجماليمن % 7.6اسر وبنسبة ) 10(الوافدين، تليها مدينة بنغازي بعدد 

الوافدين، ثم جاءت كـل مـن طـرابلس     إجماليمن % 6.9اسر وبنسبة ) 9(عدد منطقة بطة ب
على الترتيب ثم جاءت  5.3،  5.3،  5.3اسر لكل منها وبنسبة ) 7(وطبرق والقربوللي بعدد 

  الوافدين  إجماليمن % 4.6اسر وبنسبة ) 6(مدينة غريان بعدد 
  م 2009الى مدينة المرج لعام التوزيع العددي والنسبي للمهاجرين الوافدين ) 16(جدول 

  النسبة  العدد  المدينة  النسبة  العدد  المدينة
  5.3  7  طرابلس  15.3  20  جردس
  4.6  6  غريان  13.7  18  تاكنس
  3.1  4  البياضة  12.2  16  مصراتة
  3.1  4  طلميثة  10.7  14  البيضاء
  3.1  4  اجدابيا  7.6  10  بنغازي
  1.5  2  قوريةعال  6.9  9  بطة
  1.5  2  االبيار  5.3  7  طبرق

  0.8  1  القبة  5.3  7  القربوللي
  . م 2009الدراسة الميدانية لعام : المصدر 

اسر لكل منها على التوالي وبنسـبة   4،  4،  4ثم تليها كل من اجدابيا والبياضة وطلميثة بعدد 
 أسرة 2،  2لكل منها على الترتيب، ثم تليها كل من العقورية واالبيار بعدد  3.1،  3.1،  3.1

جاءت مدينـة   وأخيرا.لكل منهما على الترتيب % 1.5، %1.5ولكل منها على التوالي وبنسبة 
  .الوافدين  إجماليمن % 0.8واحدة وبنسبة  أسرةالقبة بعدد 

ومن خالل االستعراض السابق للهجرة الوافدة الى مدينة المرج خالل فترة الدراسـة نسـتنتج   
  :يأتيما
في تعداد حيث بلغت   آخرالوافدة الى مدينة المرج من تعداد الى  الهجرةيالحظ انخفاض .  1

الزيادة في نسبة الوافدين الى المدينة هو التحسن فـي   ويرجع سبب  ،% 19.2 حوالي 1973
االقتصادية والمعيشية والصحية زد على ذلك بناء مدينة المرج مما دفع بعـدد مـن    األوضاع

  . 1963مدينة المرج القديم عام  أصابزال الذي لد الزوخاصة بع إليهاالمهاجرين من العودة 
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% 4.8واستمر فى االنخفـاض حتـى وصـل الـى      1984فى عام % 8.4ثم انخفضت الى 
م وذلـك نتيجـة للركـود     2006لعـام  % 4.2م واستمر فى االنخفاض حتى بلغ  1995لعام

  . األخيرةفى العقود  األقاليمبين  االقتصادي
الجـذب والطـرد    إقليمـي تتناسب كثافة الهجرة بصورة عامة تناسباً عكسياً مع البعد بين .  2

حجم الهجرة يزداد كلمـا   أنمع ) تاينشريفي( هإليمع ما ذهب  الرأييتماشى هذا  )1(.السكانيين
 إرسـال قصرت المسافة بين منطقتين، لذلك احتلت مدينة بنغـازي الصـدارة بـين منـاطق     

) 2682( 2006-1993-1984-1973دينة حيث بلغ عدد المهاجرين لعام المهاجرين الى الم
مـن  % 42.6مهـاجر وبنسـبة   ) 1597(الوافدين، وبعدد  إجماليمن % 44.6مهاجر وبنسبة 

) 1143(الوافدين، وبعدد  إجماليمن % 47.9مهاجر وبنسبة ) 1303(الوافدين، وبعدد  إجمالي
   .الترتيب الوافدين على إجماليمن % 38.2مهاجر وبنسبة 

% 15.1وبنسبة  1973لعام ) 906(، حيث بلغ عدد المهاجرين األخضرثم يليها منطقة الجبل 
الوافـدين   إجمـالي من % 27.1مهاجر وبنسبة ) 812( 2006الوافدين، وبلغ عام  إجماليمن 

المهـاجرين   إرسالالصدارة بين مناطق  األخضريرجع تصدر كل من مدينة بنغازي والجبل .
الى وجود العامل االجتماعي المتمثل في صلة القرابة وكذلك عامل  باإلضافةالى قرب المسافة 

  .الزواج 
جاءت في المرتبة الثالثة مدينة مصراتة من حيث عدد المهاجرين الوافدين الى المدينة لعام .  3

بلـغ   1984عـام  الوافدين وفي  إجماليمن % 11وبنسبة ) 664(بعدد من المهاجرين  1973
) 264(فقد بلـغ عـددهم    1995عام  أماالوافدين،  أجماليمن % 11.5وبنسبة ) 433(عددهم 
   .الوافدين أجماليمن % 12.3وبنسبة ) 370(بلغ عددهم  2006، وعام %9.7وبنسبة

 اعلـي الوافدين وحيث كانت  أجماليمن % 50.5، 1973بلغت نسبة الوافدين الذكور عام .  4
الوافدين، نالحظ انخفاض نسبة الوافدين الذكور  أجماليمن % 49.5التي بلغت  ثاإلنامن نسبة 

وكما الوافدين، إجماليمن % 57.9 اإلناثفي حين بلغت نسبة % 42.1لتبلغ نسبتهم  2006عام 
  .يرجع الى عامل الزواج  إنما اإلناثسابقاً فان ارتفاع نسبة  اذكرن

  
  :دوافع الهجرة الداخلية  

في عوامل الجـذب   أساساتتعدد دوافع الهجرة الداخلية والتي تكمن  الرأيمن واقع استطالع   
والطرد، فضالً عن بعض العوامل المساعدة والتي تسهم في تسهيل حركة الهجرة، وتعـرض  

  :على النحواالتي  جمدينة المرالدراسة دوافع الهجرة الداخلية النازحة والوافدة في 

                                                
 . 307، ص1984جمال حمدان، شخصية مصر، دراسة في عبقرية المكان، الجزء الرابع، عالم الكتب،القاهرة،  )1(
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  :لية الوافدة الى مدينة المرجدوافع الهجرة الداخ
أن  ومن خالل الدراسة الميدانيـة رج ـجرة الى مدينة المـدوافع اله) 17(يتضح من الجدول 

  :جذب في المدينة منها  عوامل هناك
  :االقتصادية  األسباب.  1

الهجـرة   أسبابمن جملة % 45.1عوامل الجذب االقتصادية في مدينة المرج بنسبة  استأثرت
المهـاجرين   لألفـراد % 16.1الى مدينة المرج، ويتصدر االنتقال بسبب العمل الوظيفي بنسبة 

من جملـة  % 14.7للتعين في القطاع العام والخاص، يليه الوافدين بسبب تحسين الدخل بنسبة 
، ويعزى ذلـك الـى وجـود    األسبابمن جملة % 14.1، ثم الباحثين عن عمل بنسبة األسباب

    .منها الشركة التركية و السنغافورية والبرازيلية والصينية التي تم التعاقد معه األجنبيةالشركات 
  م2009مدينة المرج لعام  إلىالهجرة  ألسبابالتوزيع العدد والنسبي ) 17(جدول 

  النسبة  العدد  اقتصادية أسباب  النسبة  العدد  اجتماعية أسباب
  16.3  115  االنتقال بسبب العمل  13.0  92  وجود أقارب

  14.7  104  تحسين الدخل  11.0  78  الزواج
  14.1  100  البحث عن العمل  10.3  73  توفر السكن

        8.2  58  المشاكل االجتماعية
        5.7  40  أسباب صحية
        6.7  47  عوامل أخرى

  45.1  319  األسبابجملة   54.9  388  األسبابجملة 
  .م 2009الدراسة الميدانية : المصدر 

  :االجتماعية  األسباب.  2
الى المدينة فقد حقق  لألفرادمن جملة دراسة الحالة % 54.9الدوافع االجتماعية بنسبة  أسهمت

الزواج والتـي بلغـت    االجتماعية ايضاً األسبابمن جملة % 13.0نسبة  األقاربدافع وجود 
لك بلغت كذ% 10.3يليها دافع توفر السكن بنسبة .االجتماعية  األسبابمن جملة % 11.0نسبته 

 األسـباب من جملة العينـة، يليهـا   % 8.2 األصلينسبة الوافدين بسبب المشاكل في الموطن 
الصحية وذلك نظراً لما تتمتع به المدينة من توفر الخدمات الصحية، في حـين بلغـت نسـبة    

  . األسبابمن جملة % 6.7األخرىالعوامل 
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  : الهجرة الداخلية النازحة : ثانياً 
من مدينة المرج الـى المـدن    األفراد أوحركة السكان (ويقصد بالهجرة الداخلية النازحة هي 

معدل  أننالحظ ) 5(رقم  والخريطة) 18(وبالنظر الى بيانات الجدول )  داخل الدولة األخرى
حيث بلغ عدد النازحين مـن المدينـة حـوالي     ،م1973لعام % 19.6الهجرة النازحة قد بلغ 

) 2983( اإلنـاث وبلغ عدد % 51.5من الذكور وبنسبة ) 3173(اً نازح منهم مهاجر) 6156(
فيما يتعلق باتجاه تيارات الهجـرة النازحـة خـارج     أماالنازحين  أجماليمن % 48.5وبنسبة 

نحـو   متجـه تتجه الى المناطق المختلفة، حيث كان اكبر عدد من المهاجرين  أنهاالمدينة تبين 
من الـذكور  ) 1154(منهم % 40.3مهاجر، وبنسبة ) 2481(هم مدينة بنغازي، حيث بلغ عدد

النازحين، يلـي ذلـك    إجماليمن % 53.5وبنسبة ) 1327( اإلناثوبلغ عدد % 46.5وبنسبة 
وعدد % 56.1ذكور وبنسبة ) 440(منهم % 12.8مهاجر وبنسبة ) 785(منطقة مصراتة بعدد 

    .النازحين إجماليمن % 42.9وبنسبة ) 345(بلغ  اإلناث
  م2006-1973للفترة  التوزيع العددي النسبي للمهاجرين النازحين من مدينة المرج) 18(دول ج
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  51.5  3173  151  134  202  236  273  440  167  1154  416  ذكر
  48.5  2983  104  132  161  195  245  345  166  1327  308  أنثى

  100  6156  255  266  363  431  518  785  333  2481  724  المجموع
%  11.8  40.3  5.4  12.8  8.4  7.0  5.9  4.3  4.1  100    

20
06

  

  52.2  2956  35  38  25  102  25  89  195  2250  197  ذكر
  47.8  2711  38  23  34  125  17  69  150  1969  286  أنثى

  100  5667  73  61  59  227  42  158  345  4219  483  المجموع
%  8.5  74.4  6.2  2.8  0.7  4.0  1.0  1.1  1.3  100    

               .التعدادات العامة للسكان للسنوات المذكورة .  1: المصدر 
  . م 2006السجل المدني بشعبية المرج، بيانات غير منشورة، .  2

% 11.8مهاجر وبنسبة ) 724(وتأتي بعد ذلك منطقة الجبل األخضر حيث بلغ عدد المهاجرين 
 أجمـالي مـن  % 42.5وبنسـبة ) 308(وبلغ عدد اإلناث % 57.5ذكور وبنسبة ) 416(منهم 

) 273(مـنهم  % 8.4مهاجر وبنسبة ) 518(مدينة الخمس بعدد  تأتيثم .المهاجرين النازحين 
النازحين، تلي ذلـك   أجماليمن % 47.3وبنسبة ) 245( اإلناثوعدد % 52.7ذكور وبنسبة 

وعـدد  % 54.8ذكور وبنسـبة  ) 236(منهم % 7مهاجر وبنسبة ) 431(مدينة طرابلس بعدد 
  .النازحين  أجماليمن % 45.2وبنسبة ) 195( اإلناث
وعدد % 59.2ذكور وبنسبة ) 151(منهم % 4.1مهاجر وبنسبة ) 255(سبها بعدد  تأتي وأخيرا

  .النازحين أجماليمن % 40.8وبنسبة ) 104( إلناثا
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 حيث بلـغ عـدد المهـاجرين   % 7.3فقد بلغ معدل الهجرة النازحة حيث بلغ  م2006سنة  أما
وبنسـبة  ) 2711(واإلنـاث % 52.2 ةالـذكور وبنسـب  من ) 2956(منهم ) 5667(النازحين 

الى اغلب المنـاطق  تتجه  فإنهاالنازحة خارج المدينة  الهجرةبالنسبة الى تيارات  أما.47.8%
، مهـاجراَ )4219(حيث بلغ عددهم نحو بنغازينحو مدينة   متجهوقد كان اكبر عدد  ،المختلفة 
  بةوبنس) 1969( اإلناثوبلغ عدد % 53.3من الذكور وبنسبة ) 2250(منهم % 74.4وبنسبة 

المهاجرين وتأتي بعد ذلك منطقة الجبل األخضر حيث بلغ عدد  ، من أجمالي النازحين% 46.7
) 286(وبلغ عـدد اإلنـاث   % 40.8ذكور وبنسبة ) 197(منهم % 8.5مهاجر وبنسبة ) 483(

) 345(بعـدد   الخلـيج ، يلي ذلك منطقـة   .من أجمالي المهاجرين النازحين  %59.2وبنسبة 
وبنسـبة  ) 150(وعدد اإلناث بلـغ  % 56.5ذكور وبنسبة ) 195(منهم % 6.1مهاجر وبنسبة 

منهم % 4.0مهاجر وبنسبة ) 227(ثم تأتي مدينة الخمس بعدد ،  النازحين من أجمالي% 43.5
يلي  .من أجمالي النازحين% 55.0وبنسبة ) 125(وعدد اإلناث % 45.0ذكور وبنسبة ) 102(

% 56.1ذكور وبنسـبة  ) 440(منهم % 2.8مهاجر وبنسبة ) 158(ذلك منطقة مصراتة بعدد 
بعـدد   سـبها النازحين ، تلي ذلك مدينة  أجمالي من% 42.9وبنسبة ) 345(وعدد اإلناث بلغ 

وبنسـبة  ) 38(وعدد اإلنـاث  % 47.9ذكور وبنسبة ) 35(منهم % 1.2مهاجر وبنسبة ) 73(
مهاجر ) 61(حيث بلغ عدد المهاجرين  غريانبعد ذلك منطقة  ،من إجمالي النازحين % 52.1

مـن  %  37.7وبنسبة) 23(وبلغ عدد اإلناث % 62.3ذكور وبنسبة ) 38(منهم % 1.1وبنسبة 
مـنهم  % 1.0مهاجر وبنسـبة  ) 59(بعدد  زاويةثم تأتي مدينة ال.إجمالي المهاجرين النازحين 

، تلـي   ،من أجمالي النازحين% 57.6وبنسبة ) 34(وعدد اإلناث % 42.4ذكور وبنسبة) 25(
 وعدد% 59.5ذكور وبنسبة ) 25(منهم % 0.7مهاجر وبنسبة ) 42(ذلك مدينة طرابلس بعدد 

   .من أجمالي النازحين % 40.5وبنسبة ) 17(اإلناث 
  :وبالتمعن في تيار الهجرة الداخلية النازحة من مدينة المرج نالحظ ما يأتي 

ثم انخفض الـى  % 19.6حيث بلغ  1973ان معدل الهجرة الداخلية قد يكون مرتفعاً لعام .  1
  .لي على التوا 2006و  1995و  1984للسنوات % 7.3و % 9.3و % 7.5

للسـنوات  % 77.8و % 80و % 50.3و % 40.3مثلت مدينة بنغازي أعلى نسبة بواقع .  2
 على التوالي، ويعزى ذلك الى أنها تعتبر من أكثر أمـاكن  2006و  1995و  1984و  1973

البالد نمواً وتطوراً، كما أنها تتوفر فيها فرص العمل، مما أدى ذلك الى ارتفـاع النسـبة، زد   
  .العالقات االجتماعية باإلضافة الى عامل المسافة  على ذلك وجود

% 8.6و % 19.8و% 14.3و % 11.8جاء الجبل األخضر في المرتبة الثانيـة بواقـع   .  3
على التوالي، ويرجع ذلك الى عامل المسافة ووجود  2006و 1995و 1984و 1973للسنوات 

  .العالقات االجتماعية 
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 1995و 1984و 1973للسنوات % 6.1و% 3.5و %9.5و% 5.4حظيت منطقة الخليج .  4
  .النفط وتوفر فرص العمل  ارويرجع ذلك الى وجود آبم  2006و
انخفاض نسبة الهجرة النازحة الى المناطق التي تقع في الجنوب، ويرجع ذلك الى عامل .  5 

  .المسافة 
ـ ـمن نسب ىالذكور أعلتمثل نسبة . 6 فـي  ود فـرص عمـل   ـة اإلناث ويرجع ذلك الى وج

  المناطق
مصـنع   إغالقادية التي مرت بها المدينة منها ـاالقتص األوضاع، وخاصة بعد إليهاالمهاجر 
  .وانهيار مصنع البطاطين  األحذية

  :دوافع الهجرة الداخلية النازحة من مدينة المرج 
  : األسباب االقتصادية .  1

االقتصادية التي تحفز على الهجرة من الذي بين لنا أهم العوامل ) 19(من خالل بيانات الجدول 
مدينة المرج، ومن واقع الدراسة الميدانية يتضح أن األسباب االقتصـادية مثلـت مـا نسـبته     

من جملة األسباب التي وردت في نتائج العينة، حيث جاء تحسين الدخل فـي مقدمـة   % 38.5
صادية، يليـه االنتقـال   من جملة األسباب االقت% 19.7العوامل االقتصادية حيث بلغت نسبتها 

من جملة األسباب االقتصادية، وذلك عن طريق التعيين % 12.7بسبب العمل حيث بلغت نسبة 
أو الندب للعمال اإلداريين في القطاع العام والخاص، أما الباحثون عن العمل فقد بلغت نسبتهم 

  .من جملة األسباب االقتصادية % 6.1
  م2009ألسباب الهجرة من مدينة المرج لعام التوزيع العددي والنسبي ) 19(جدول 

  النسبة  العدد  أسباب اقتصادية  النسبة  العدد  أسباب اجتماعية
  19.7  135  تحسين الدخل  16.1  110  عدم توفر المياه
  12.7  87  االنتقال الوظيفي  15.4  105  عدم توفر سكن
  6.1  42  البحث عن العمل  12.1  83  وجود أقارب

        7.3  48  الزواج
        6.6  45  االلتحاق بالتعليم
        4.3  29  مشاكل اجتماعية
  38.5  264  جملة األسباب  61.5  420  جملة األسباب

  . م 2009الدراسة الميدانية، : المصدر 
  : األسباب االجتماعية .  2

من جملة األسباب حيث مثلت أعلى نسبة لنقص المياه  %61.5تسهم األسباب االجتماعية بنسبة 
 سبةـالسكن بن من جملة األسباب التي وردت في نتائج العينة، ثم يليها نقص %16.1بلغتفقد 

   .من جملة األسباب 15.4%
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ومن  .الترابط االجتماعي دور على ؤكدـوهذا ي %12.1يليها نسبة من لهم أقارب والتي بلغت 
الدافع من اجل من جملة األسباب،ثم جاء  %7بين األسباب االجتماعية الزواج حيث بلغت نسبته

   .من جملة األسباب% 4.3ثم جاءت المشاكل االجتماعية بنسبة %6.6االلتحاق بالتعليم بنسبة 
  :صافي الهجرة الداخلية 

تكسب سـكاناً   أنهاصافي الهجرة للمدينة يميل الى الحركة النازحة، حيث  إننالحظ  أنيمكن 
نالحظ ما  أنيمكن ) 21-20(دول في حركة الهجرة منها واليها، ومن خالل الج وتخسر سكانا

  : يأتي
فـي   -144الهجرة الصافية  حجم  بلغحيث كان تيار الهجرة سالباً فقد  م 1973في تعداد .  1

حث كـان عـدد    -0.5معدل الهجرة الصافية كان  أما% 38.8حين كان معدل الهجرة الكلية 
   .من عدد الوافدين أكثرالنازحين 

  م2006-1973الداخلية في مدينة المرج حجم الهجرة ) 20(جدول 
  حجم الهجرة الكلية  حجم الهجرة الصافية  المغادرون  القادمون  العام

1973  6012  6156  144-  12168  
1984  3742  3308  434+  7050  
1995  2722  5379  2657-  8134  
2006  2991  5639  2648-  8630  

  

  م2006-1973معدالت الهجرة الداخلية في مدينة المرج ) 21(جدول 
  %معدل الهجرة الكلية  %معدل الهجرة الصافية  %المغادرون %القادمون  العام

1973  19.2  19.6  0.5-  38.8  
1984  8.4  7.5  1.0+  15.9  
1995  4.9  9.3  4.6-  14.0  
2006  4.2  7.9  3.7-  12.1  

  . م 1995-1984-1973التعدادات العامة للسكان للسنوات .  1: المصدر 
  .م2006السجل المدني بشعبية المرج، بيانات غير منشورة، .  2          

عدد النازحين كان اكبر وهذا يرجع الـى   أنهذا بالرغم من عودة الكثير من السكان إليها، إال 
  .تحسن بعض الظروف االقتصادية منها بناء مدينة المرج الجديد 

عن الهجرة الصافية فقد بلغـت  حيث كان تيار الهجرة موجباً، أما ف  1984أما في تعداد  . 2
حيـث  + 1.0أما معدل الهجرة الصافية بلـغ  % 15.9في حين بلغ معدل الهجرة الكلية + 434

ارتفع عدد الوافدين على عدد الوافدين على عدد النازحين، نظراً لزيادة أهمية المدينة كمركـز  
مما جعل منها منطقة أداري كذلك نمو حركة التصنيع وإقامة العديد من المشروعات الصناعية 

  .جذب سكاني وخاصة لأليدي العاملة من المناطق المجاورة 
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ة فقد عاد حجم المغادرين من المدينة تزايده مجدداً إذ بلغ حجـم الهجـر   م1995ما سنة ـ أ3
أما معدل الهجرة الصافية فقد بلـغ  % 14.0في حين بلغ معدل الهجرة الكلية  -2657الصافية

ويرجع السبب في ذلك الى ظهور العديد من المشكالت في المدينة منها تركز السـكان  % 4.6
  .وغيرها من العوامل األخرى  وعدم توفر فرص عمل  وغلو أسعار المساكن اإلسكانوأزمة 

% 12.1معدل الهجرة الكليـة   أما 2648حجم الهجرة الصافية فقد بلغ ف  2006سنة  أما.  4
ويعزى ارتفاع عدد المغادرين من المدينة الى ظهور  -3.7في حين بلغ معدل الهجرة الصافية 

المساكن، زد على ذلك الضغط على الخدمات التـي   أسعارالعشوائي وارتفاع  اإلسكانمناطق 
وتوقف العديد من المصانع مثـل مصـنع   معيشة الى ضعف مستوى ال باإلضافةتقدمها المدينة 

أحداها سـبباَ   أواالحذيه وبعض التشاركيات التى لم يكتب لها النجاح ومن ثم فأن هذه العوامل 
 .قلة فرص العمل مما أدى بالبعض الخروج للبحث عن فرص عمل أفضل خارج المدينـة  في

  .للسكان وكأن صافى الهجرة لغير صافى المدينة طاردةمدينة المرج  وبالتالي
  :الهجـرة الدوليـة 

عن طريق عبور الحدود السياسـية   آخراالنتقال من بلد الى " أنهاتعرف الهجرة الدولية على "
وتسمى هجرة دولية )2("هي التي يعبر فيها المهاجر حدوداً سياسية أو")1( ".الدائمة اإلقامةبقصد 

  )3(. "زت حركة المهاجر الحدود السياسية للدولة اجتا أذاخارجية  أو
ولتوضيح دور الهجرة الدولية من المدينة في ظل ندرة بياناتها فقد اعتمد الباحث على الدراسة 

 بأنهاالدولة  أوحيث تعرف منطقة الدراسة .الى مكتب القوى العاملة بالمرج  باإلضافةالميدانية، 
كبيرة من سكانها على طول فتـرات التـاريخ،    أعدادكانت منطقة طرد سكاني ومن ثم فقدت 

الدور الذي لعبه االستعمار  و الدولة  أوويعزى ذلك الى الظروف التي كانت تمر بها المنطقة 
  .منطقة الدراسة أوى مستوى الدولة في عملية نزوح السكان سواء عل

وتونس وتشـاد،   وقد كان اغلب السكان الذين غادروا المنطقة يتجهون صوب السودان ومصر
واستمر هذا الوضـع حتـى نهايـة    . إليهاحيث احتلت مصر الصدارة في استقبال المهاجرين 

االستعمار االيطالي، ومع بداية االستقرار السياسي بدا تيار الهجرة الوافدة الى ليبيا، ومن ثـم  
 يتضح لنـا ) 22(ومن خالل الجدول .تحولت من منطقة طرد سكاني الى منطقة جذب سكاني 

   .مهاجراً) 339(حيث بلغ عددهم  2009عدد الذين غادرو البالد في الفترة 

                                                
 . 107، ص 1983ات الجامعة عمان ، ة ، مبادئ الديمرغرافيا ، مطبوعنفوزي سهاو  )1(
 . 104محمد مختار العمارى ، مرجع سابق ذكره ، ص   )2(
 . 106منصور الكيخيا، مرجع سابق ذكره ، ص   )3(
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بة تمثلها الـدوافع االجتماعيـة   ـأعلى نس أما عن دوافع الهجرة فقد بينت الدراسة الميدانية أن
في حين جاء العامل التعليمي في المرتبة % 31.9، يليها العامل الصحي بنسبة %38.3بةـبنس

  . %19.2الثالثة بنسبة 
  

  م 2009من مدينة المرج لعام  التوزيع العددي والنسبي لدوافع الهجرة الدولية النازحة) 22(  جدول 
  تعليميال  جتماعياال  التجاري  صحيال  البيان
  65  130  36  108  العدد
  %19.2  %38.3  %10.6  %31.9  النسبة

  .م 2009الدراسة الميدانية : المصدر     
الى % 38.3ويرجع ارتفاع نسبة العامل االجتماعي % 10.6أما الدوافع االقتصادية فقد بلغت 

 أمـا المسافة، ل الى وجود عام باإلضافةوجود عالقات اجتماعية بين منطقة الدراسة ومصر، 
ويرجع ارتفاع نسبة هذا الدافع الـى  % 31.9بالنسبة الى الدوافع الصحية والتي تمثل ما نسبته 

، وكان اغلب الذين يغادرون من اجـل  أالنود الرعاية الصحية بمنطقة الدراسة حتى عدم وج
حيث % 19.2الدافع التعليمي قد ارتفع الى  أما، األردن أوتونس  أوالعالج يتجهون الى مصر 

الدافع االقتصادي والذي يمثل  أما.كبيرة من الطلبة للدراسة خارج ليبيا أعدادقامت الدولة بافاد 
 أوكوريـا الجنوبيـة    أوسوريا  أوالى مصر  أماحيث اتجه اغلب المغادرون % 10.6حوالي 
  .الصين 

  :الهجرة الدولية الوافدة 
عبر الحدود السياسية، فقد كانت الهجرة الى ليبيا  أخرىمن دولة الى  األفرادويقصد بها انتقال 

، وذلك بسبب الظروف االقتصادية والسياسية التي مرت بهـا  فى السنوات السابقة  محدودة جداً
الذي جعلها منطقة طرد سكاني، ولكن عندما اكتشف النفط والبـدء فـي عمليـة     األمرالبالد 

، حيث كانت ليبيا تعاني من عجز واألوروبيةالعاملة من الدول العربية  األيديتصديره بدأ تدفق 
وتنفيذ خطـط التنميـة االقتصـادية     إنشاءات تم البدء في العاملة، ففي فترة السبعين األيديفي 

ين اخذ في الزيادة حيث يعدد السكان غير الليب أننرى ) 23(ومن خالل الجدول .واالجتماعية 
) 2806(منهم الوافدين  إجماليمن % 11.1مهاجر وافد بنسبة ) 3901( 1973بلغ عددهم لعام 

ويرجع .من إجمالي الوافدين % 28.1وبنسبة  )1095(وبلغ عدد اإلناث % 71.9ذكور وبنسبة 
ذلك إلى إقامة العديد من المشاريع منها الصناعية والزراعية والخدمية، األمر الذي أدى إلـى  

  .االستعانة باأليدي العاملة األجنبية 
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  م2010-1973في مدينة المرج في الفترة  مع بيان نسبة النوع األجانبيوضح نسبة ) 23(جدول 

  المجموع  إناث  ذكور  التعداد
النسبة الى 
  جملة السكان

  اإلناثنسبة   نسبة الذكور

1973  2806  1095  3901  11.1  71.9  28.1  
1984  4216  2440  6656  13.0  63.3  36.7  
1995  4334  2487  6821  10.5  63.3  36.5  
2006  3303  1557  4860  6.3  68.0  32.0  
2009  6888  1824  8712  10.6  70.1  20.9  
  .التعدادات العامة للسكان للسنوات المذكورة .  1: المصدر 

  . م2010السجل المدني، بيانات غير منشورة .  2
  . مكتب االستخدام القوى العاملة بشعبية المرج.  3

من % 16.2مهاجراً وافد بنسبة ) 4860(ين الى يفقد بلغ عدد السكان غير الليب 2006أما سنة 
مـن  % 32بنسبة ) 1557(وعدد اإلناث بلغ % 68 ذكور بنسبة) 3033(جملة السكان، منهم 

ليصل  ف 2009عام  ينيارتفعت نسبة السكان غير الليب ى حينف .إجمالي المهاجرين الوافدين 
ذكـور بنسـبة   ) 6888(من جملة السكان، منهم % 10.6مهاجراً وافد بنسبة ) 8712(عددهم 

ويرجع هذا .اجرين الوافدين من إجمالي المه% 20.9بنسبة ) 1824(وعدد اإلناث بلغ % 79.2
العديد من المشاريع السكانية والخدمية بالمدينة  أقامةين الى ياالرتفاع في عدد السكان الغير الليب

منها المشروع األسكانى فيما يعرف بالمخطط الشمالي والمخطط الغربي ومشرع صيانة شبكة 
في المدينـة بعـد    األجانبالى زيادة عدد السكان  أدىالذي  األمرالتصريف الصحى بالمدينة 

  . م 2006انخفاضها في عام 
الذي يبين التوزيع العددي والنسبي للوافدين حسـب الجنسـية لعـام    ) 24(ومن خالل الجدول 

  : يأتيومنه يتضح ما  2009
الوافدين، فقد احتلت جمهوريـة مصـر    إجماليمن % 61.4بلغت نسبة الوافدين العرب .  1

ويرجع ذلك الى عامل المسـافة  % 66.4الصدارة بين الدول المرسلة للمهاجرين بنسبة  مركز
  افةـباإلض

من إجمـالي الوافـدين   % 22.8وجود روابط اجتماعية بين الدولتين، ثم تليها السودان بنسبة 
من % 1.4بنسبة  العراقمن جملة الوافدين العرب، يليها % 7.5العرب، ثم تأتي فلسطين بنسبة 

  الوافدين العرب  جملة
من جملة الوافدين الى المدينة، فقد تصـدرت الـدول   % 5.1بلغت نسبة الوافدين األفارقة  .2

  ثم من جملة الوافدين األفارقة، % 65.5األفريقية من حيث عدد الوافدين الى المدينة تشاد بنسبة 
  .من جملة الوافدين األفارقة % 13.0تأتي النيجر بنسبة 
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من جملة الوافدين حيث تصدرت كل مـن الصـين   % 19.2الوافدين األسيويين بلغت نسبة -3
من جملة الوافدين على % 41.7و% 41.7وبنغالدش من حيث عدد الوافدين فقد بلغت نسبتهم 

% 9.6بلغت نسبة الدول األمريكية بينما  .من جملة الوافدين % 7.0التوالي تليها كوريا بنسبة 
  .من جملة الوافدين % 96.2نة حيث بلغت نسبة البرازيلمن جملة الوافدين الى المدي

األوروبيـة   من جملة الوافدين، فقد تصدرت تركيا الدول%4.6بلغت نسبة الدول األوروبية -4
تليها أوكرانيـا بنسـبة    من إجمالي الوافدين%67.9حيث بلغت نسبتهم من حيث عدد الوافدين،

  .من جملة الوافدين الى المدينة% 25.9
  م2009لعام  مدينة المرجتوزيع نسبة تيارات الهجرة الدولية الرئيسية الى ) 24(جدول 

  النسبة الى مجموع العرب  العدد  الدول العربیة
  66.4  3556  مصر  النسبة الى جملة السكان غیر اللیبیین

  22.8  1221  السودان

61.4  

  7.5  399  فلسطین

  1.9  101  العراق

  1.4  85  أخرىدول 

  %100  5352  المجموع

  النسبة الى جملة السكان الغیر اللیبیین  األفارقةالنسبة الى مجموع   العدد  األفریقیةالدولة 
  65.5  292  تشاد

5.1  
  21.5  96  النیجر

  13.0  58  أخرىدول 

  100  446  المجموع

  النسبة الى جملة السكان غیر اللیبیین  األسیویینالنسبة الى مجموع   العدد  األسیویةالدولة 
  41.7  700  الصین

19.2  

  7.0  116  كوریا

  41.7  700  بنغالدش

  9.6  161  أخرىدول 

  100  1677  المجموع

  النسبة الى جملة السكان الغیر اللیبیین  األمریكیینالنسبة الى مجموع   العدد  األمریكیةالدول 
  96.2  800  البرازیل

  3.8  32  أخرىدول   9.6

  100  832  المجموع

  النسبة الى جملة السكان غیر اللیبیین  األوروبیینالنسبة الى مجموع   العدد  األوروبیةالدول 
  67.9  275  تركیا

4.7  
  25.9  105  أوكرانیا

  6.2  25  أخرىدول 

  100  405  المجموع

  . م2009الدراسة الميدانية :المصدر    
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وخالصة القول فان دراسة الهجرة في مدينة المرج التي اعتمدت في كثيـر مـن بياناتهـا أو    
  :معلوماتها على نتائج الدراسة الميدانية على عدة نتائج من أهمها 

والـذي   2006تعتبر مدينة المرج منطقة طرد سكاني ويؤكد ذلك حجم صافي الهجرة لسنة . 1
االقتصادية التي تمر بها المدينة وارتفـاع أسـعار    ويعزى ذلك الى األوضاع) -2657(  بلغ

  .المساكن وضعف مستوى المعيشة وقلة المياه 
يرجع ارتفاع نسبة الوافدين األفارقة الى ما قامت به الدولة من وضع سياسة تشـجع فـي   . 2

 بـإعالن  التوجـه وتوج هذا  افريقياالسياسى نحو  التوجهوذلك بسبب  هجرة األفارقة الى البالد
  . .األفارقةوان ليبيا ارض كل  األفريقياالتحاد  وتأسيسدول الساحل والصحراء  

العديد من  إلىة الدولة ـإقام إلىع ـوذلك يرج المدينة  إلىاع نسبه الهجرة األسيوية ـارتف. 3
  .لمشاريع اإلسكانية والخدمية التي تم التعاقد مع هذه الشركاتا

  :الهجرة الدولية في المحالت 
) 25(ونسب الجـدول  أرقامعلى المحالت وذلك من خالل  نييالليب غيرة توزيع السكان بعاتبم

  : تبين لنا ما يلي 
  من % 76.2آعلي نسبة على جميع المحالت وذلك بواقع  تالغربية شكل المرج محلة أن  -1

  ) م 2006 – 1973( حسب المحالت خالل الفترة  نتوزيع السكان غير اللبيبي) 25(جدول 

  المحلة
1973  1984  

  %  جملة  إناث  ذكور  %  جملة  إناث  ذكور
  25.0  1664  573  1091  76.2  2972  756  2216  المرج الغربية
  63.2  4209  1610  2599  9.1  353  178  175  المرج الشرقية
  8.1  537  177  360  11.5  448  110  338  العويلية الشرقية
  1.9  125  26  99  1.5  60  16  44  العويلية الغربية

  1.8  121  54  67  1.7  68  35  33  فرزوغة
  %100  6656  2440  4216  %100  3901  1095  2806  المجموع

  المحلة
1995  2006  

  %  جملة  إناث  ذكور  %  جملة  إناث  ذكور
  52.8  2568  480  2088  393  2684  728  1956  المرج الغربية
  37.3  1807  888  919  46.9  3200  1478  1722  المرج الشرقية

  7.7  375  132  24.3  11.9  809  217  592  الشرقيةالعويلية 
  0.4  21  12  9  0.4  28  21  07  العويلية الغربية

  1.8  89  45  44  1.5  100  43  57  فرزوغة
  %100  4860  1557  3303  %100  6821  2487  4334  المجموع

  .التعدادات العامة للسكان للسنوات المذكورة : المصدر  
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ها في ويعود ذلك إلى وقوع أغلب المنشات الخدمية  1973ين لعام يبيللجمله عدد السكان غير ا
ليها ين ، يبييمن جمله عدد السكان غير الل% 9.1الشرقية ما نسبة  جالمر في حين مثلت محلة

  . نييمن أجمالي عدد السكان غير الليب% 11.5محلة العويلية الشرقية حيث مثلث 
الزراعيـة مـا    يوع المحلة في األراضقن إلى وييويرجع ارتفاع نسبة عدد السكان غير الليب

من جملـة عـدد   % 1.5تتطلبه من أيدي عاملة، أما محلة العويلية الغربية فإنها مثلت ما نسبة 
إمـا محلـة   على الرغم أنها محلة زراعية وتتطلب ايدى عاملـة كثيـرة    ينيالسكان غير الليب

  .ن يليبيمن إجمالي السكان غير ال% 1.7فرزوغة فقد بلغت نسبتهم 
 محلـة  بلغت فـي  حيث يبيينفقد تغيرت نسبة توزيع السكان غير الل 1984أما في تعداد  -2

ويرجع ذلك إلى أقامة العديـد مـن    نيبييمن جملة عدد السكان غير الل% 25.0الغربية  جالمر
مـن  % 63.2الشرقية فقد وصلت نسـبتهم   محلة المرجالمشاريع التي تتطلب أيدي عاملة في 

، أما في محلة العويلية الشرقية فقد انخفضت نسبتهم عما كانت نيإجمالي عدد السكان غير الليبي
، أما في محلة العويليـة  نييمن إجمالي عدد السكان غير الليب% 8.1م إلى1973عليه في تعداد 

ين في حين بلغت نسبتهم في يبيير اللمن إجمالي عدد السكان غ% 1.9الغربية فقد بلغت نسبتهم
  . يبيين من إجمالي السكان الغير الل% 1.8محلة فرزوغة 

 إجماليمن % 46.9نسبة بواقع  اعليالشرقية مثلت  المرج محلة فأن  1995أما في تعداد  -3
 إجمـالي من % 39.3الغربية ما نسبته  المرج محلة ن، في حين مثلث يعدد السكان الغير الليبي

عما كانت % 11.9ين، أما محلة العويلية الشرقية فقد ارتفعت نسبتهم إلى يالسكان غير الليبعدد 
  .م 1984عليه في فعداد 

ية مما تطلب ابدي ويرجع ذلك إلى أن المزارع قد تحول من الزراعة البعلية إلى الزراعة المر
عـدد   إجماليمن % 0.4إلى  نسبتهمعاملة كثيرة ، أما في حملة العويلية الغربية فقد انخفضت 

من جملـة السـكان غيـر    % 1.5ين، كذلك بلغت نسبتهم في محلة فرزوغة يالسكان غير الليب
  .ينيالليب

نسبة بين المحالت مـن حيـث    أعلىالمرج الغربية  محلة  فقد شكلت 2006أما في تعداد  -4
رجع ذلك إلى زيـادة  وي نييمن جملة السكان غير الليب% 52.8بواقع  نييعدد السكان غير الليب
من جملة السـكان  % 37عاملة كثيرة في حين انخفضت نسبتهم إلى  أيديالمشاريع واستقطاب 

من جملـة  % 7.7العويلية الشرقية  محلةفي محلة المرج الشرقية بينما بلغت في  نييغير الليب
السكان غيـر  من جملة % 0.4أما محلة العويلية الغربية فقد بلغت نسبتهم  نييالسكان غير الليب

  .في محلة فرزوغة  نييالسكان غير الليب إجماليمن % 1.8في حين بلغت نسبتهم  نييالليب
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  نمـو السكــان
ما الزيادة الطبيعية والزيادة الغير طبيعية، ه أساسينلعاملين  إقليميخضع النمو السكاني في أي 

هي الفرق بين المواليد والوفيات في حين الثانية تمثل الهجرة سـواء كانـت الهجـرة     فاألولي
  .أو الهجرة النازحة  فدةاالو

معدالت النمو السكاني سواء كان ذلك علـى مسـتوى    تباينهماً في نكل م أسهمتومن ثم فقد 
تتشابه وتختلـف   في االعتبار اختالف ظروف النمو بينهم والتي قد األخذليبيا ، مع أو  ينةالمد

  . آلخريمن فترة 
المهمة، إذ تأتي معرفة الواقع السـكاني   األموروعليه فأن دراسة حجم السكان لكل مجتمع من "

والتي يجب أن يلتفت إليها المخطط أو الباحث ويعتبـر   األولوياتبشكل دقيق وصحيح في سلم 
التعداد العام للسكان من أهم مصادر البيانات السكانية التي يعتمد عليها في التعرف على الواقع 

المخطط أو الباحث في فترات زمنية من اجل مسـح المـوارد    إليهاالسكاني، فهو الوسيلة يلجأ 
  )1( ".جتمع البشرية واالقتصادية واإلدارية للم

هما ومعدالت النمو السكاني وذلـك  بتسنلذا من الضروري بمعرفة كل من حجم الزيادة الكلية و
يتم الوقوف على الصورة العامـة   حتى فترات التعدادية المختلفةالحتى يتم عقد المقارنات بين 

  .للوضع السكاني بالمدنية 
  :  حجم السكانو نمو تغير

التحسن في الى  أديالنفط مما  اكتشافلقد شهدت ليبيا تطوراً كبيراً في حجم السكان وذلك يعد 
إلى وضع الخطط  باإلضافةالظروف االقتصادية منها تحسن الظروف المعيشة والصحة للسكان 

 تغيـر  إلـى  أديالذي  األمرإلى البالد ) العاملة األيدي( الوافدةتيارات الهجرة  وتدفق ةالتنموي
أن هناك تغير في حجم ونمو السكان فقد بلـغ عـدد   ) 26(ويتضح من الجدول .السكان  محج

م بزيادة كليه 1984نسمة عام  47454م ليصل إلى 1973نسمة لعام  31341السكان الليبيين 
وبمعدل النمو السـكاني  سكان المدينة  أجماليمن % 4.67 نسبتهانسمة بلغت  16113مقدارها 

 م ليرتفـع إلـى   1973نسمة لعام  3901فقد بلغ عددهم  نالليبييكان غير ،أما الس% 3.77بلغ 
ـ    2755كليه مقدارها  وبزيادةم، 1984ألف نسمة لعام 6656 % 6.42تهما بنسـمه بلغـت نس

  . %3.89للسكان فقد بلغ  اإلجمالي، أما معدل النمو %4.85وبمعدل 
بزيادة كليـه   نسمة و" 72698" الليبيين فى مدينة المرج قد بلغ عدد السكان م  2006أما سنة  

أما السكان غيـر الليبيـين فقـد     % .1.64االجمالىفي حين بلغ معدل النمو % 1.79مقدارها 

                                                
 . 202، ص1980صفوح األخرس،علم السكان وقضايا التنمية والتخطيط، دمشق، وزارة الثقافة واإلرشاد القومي، )1(
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، بينمـا بلـغ النمـو    %-2.55نسمة وقد بلغ معدل النمو السـكاني  4860انخفض عددهم إلى 
   .%1.31اإلجمالي للسكان 

  السكان ومقدار الزيادة الكلية ونسبتها ومعدل النمو السنويتطور حجم ) 26(دول ج
  م2006-1973ليبيا في الفترة  بفي مدنية المرج مقارنة 

  نالسكان غير الليبيي  نالسكان الليبيي
  فترات  البيان

  التعداد
عدد 
  السكان

الزيادة 
  الكلية

معدل   نسبتها
النمو 
  السنوي

عدد 
  السكان

الزيادة 
  الكلية

معدل   نسبتها
النمو 
  السنوي

يبيا
ل

  

1973  2052372  -  -  -  196865  -  -  -  
1984  3231059  1178687  5.2  4.2  411517  214952  9.9  7.0  
1995  4389739  1158680  3.3  2.8  409326  2191-  0.05-  0.05-  
2006  5298152  909000  1.9  1.8  359540  49786-  1.10-  1.2-  

رج
الم

  

1973  31341  -  -  -  3901  -  -  -  
1984  47454  16113  4.7  3.8  6656  2755  6.4  4.9  
1995  60688  13234  2.5  2.2  6434  222-  0.3-  0.3-  
2006  72698  12010  1.8  1.6  4860  1574-  2.3-  2.6-  

  .العامة للسكان للسنوات المذكورة  تالتعدادا: المصدر
التـدريجي فـي    ضباالنخفـا وعليه يمكن القول بأن معدالت النمو السنوي للسكان قد اتسمت 

  .% 1.63% 2.03، %3.76حيث بلغ  م 2006-1973دية من الفترات التعدا
  ادة ـينات ويرجع ذلك إلى زيـنالحظ أن معدل النمو السكاني كان مرتفعاً في فترة السبع وهنا 

  معدالت المواليد بصورة كبيرة والتدني في انخفاض معدالت الوفيات نتيجة للعوامل التي طرأت
انخفـض  فقد على المستوى الصحي والسيطرة على األمراض واألوبئة أما في فترة الثمانيات 

الدولـة  بها معدل النمو السكاني ، ويرجع هذا االنخفاض إلى الظروف االقتصادية التي مرت 
منها انخفاض سعر النفط ودخول ليبيا حرب تشاد وهذه الظروف نتج عنها قلة فرص العمـل  

ـ باَ على معدالت الزواج كما كان إللغاء بعض االمتيازات التى كانت تللشباب وانعكس سل نح م
  .ما أدي إلى انخفاض معدالت المواليد للمتزوجين م

  
___________________  

،ثم يقسم على الفاصل 100×1) 1ك÷ 2ك( ةحسبت النسبة المئوية الزيادة الكلية باستخدام المعادلة التالي)1(
  ] 45ص-1968جورج باركلى،[  الزمني بين كل تعدادين

  100×) 1ت÷ 2ت (لو: حسب معدل النمو السنوي عن طريق المعادلة اآلتية  )2( 
  هـ× ن 
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النمو السكاني ويعزي هذا التدني إلى  أما في فترة التعداد األخيرة فقد شهدت تدني في معدالت
الجدول السابق يمكـن   نوم المواليد انخفاض معدالت الوفيات بصورة كبيرة مع تدني معدالت

  : ثالث مراحل  إليأن نقسم النمو السكاني 
   :األوليالمرحلة 

بلغ  حيث م1984- 1973عام وهي مرحلة الزيادة المبكرة لسكان المدنية وتمتد هذه المرحلة من
%  4.85فقد بلغ معدل النمو نالليبيي أما السكان غير %.3.77الليبيينمعدل النموالسكاني للسكان 

 عية المشارياوبدادي ـاالقتص والسكاني إلى االنتعاشـالنم بب االرتفاع في معدالتـويعود س
  . األيدي العاملةبذلك إلى االستعانة  يمما أدعمل كثيرة  ت فرصقالتي خلالمختلفة 

  : المرحلة الثانية 
-1984فقد شهدت هذه المرحلة هبوطاً في معدل النمو السكاني للسكان وتمتد هذه المرحلة من 

  % 2.24 الليبيينحيث بلغ معدل النمو السكاني للسكان م، 1995
   : المرحلة الثالثة 

السكان  أما% 1.64 الليبيينم حيث بلغ معدل النمو السكاني للسكان 2006-1995وهي تبدأ من 
ويعزي هذا االنخفاض فـي معـدل النمـو    .%2.55فقد بلغ معدل النمو السكاني  الليبيينغير 

السكاني إلى تدني معدالت المواليد بصورة كبيرة مع االنخفاض في معدالت الوفيات زد علـى  
 إلى تـأخر  أدىالذي األمرولصعوبة الظروف المعيشية  للسكان يةذلك تدني الظروف االقتصاد

  .سن الزواج
  سـب النـوع النمو السكاني ح
-1973الذكور للفتـرة   الليبييننالحظ أن معدل النمو السكاني للسكان  )27(من خالل الجدول 

  %.3.81لنفس الفترة  لإلناثالنمو السكاني   ، في حين بلغ معدل% 3.76قد بلغ  م1984
معـدل النمـو    أما% 3.70فقد بلغ معدل النمو السكاني للذكور لنفس  نالليبييالسكان الغير  أما

   .معدل النمو السكاني في هذه الفترة مرتفعاً أنونالحظ  .%6.51فقد بلغ  لإلناث
  .م2006 -1973 للفترةمعدل نمو السكان حسب النوع في مدينة المرج ) 27(جدول 

  

  الفترة
  جملة السكان  السكان غير الليبيين  السكان الليبيين

الي
جم

اإل
  إناث  ذكور  إناث  ذكور  إناث  ذكور  

1973-1984  3.76  2.81  3.70  6.51  3.75  4.02  3.88  
1984-1995  2.11  2.22  0.25  0.95  1.85  2.11  1.98  
1995-2006  1.70  1.69  63.07-  4.26-  1.27  1.36  1.31  
  التعدادات العامة للسكان للسنوات المذكورة: المصدر 
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أسهمت أدى تـوفر فـرص    وهذا راجع الى ما حققته البالد من مشاريع تنموية اقتصادية، كما
   .العمل الى زيادة عدد المهاجرين الوافدين األمر الذي أدى الى رفع معدل النمو السكاني

كما أسهمت الزيادة الطبيعية بنصيب كبير في تزايد معدل النمو السكاني خالل هذه الفترة، حيث 
في % 1.27نفس الفترة ، فقد بلغ معدل النمو للذكور ل .% 3.88بلغ معدل النمو السكاني العام 
  %.1.31أما المعدل العام للنمو السكاني  % .1.36حين بلغ معدل النمو لإلناث 

فقد شهدت انخفاضاً في معدالت نموها السكاني، فقد بلـغ معـدل    1995-1984أما في الفترة 
أمـا   % .2.22، أما معدل النمو لإلناث فقد بلغ % 2.11الذكور  الليبيينالنمو السكاني للسكان 

،أما معدل النمـو  %1.85بلغ لنفس الفترة  دالذكور ق الليبيينمعدل النمو السكاني للسكان غير 
ويرجع هذا االنخفاض في معدالت النمو السـكاني الـى الظـروف    % .2.11لإلناث فقد بلغ 

االقتصادية التي مرت بها البالد من قلة فرص العمل األمر الـذي أدى الـى هجـرة الـذكور     
حبه مـن  اص وما *1978 اإلجباريمنها تنفيذ قانون التجنيد ى الظروف السياسية باإلضافة إل

 أبنـاء والتحاق  1988لحرب تشاد سنة  أنيبدو  إذ  )1(انخراط كثير من شباب فى سلك الجندية
 تأجيل أوعما فرضتة تأخير  جاالستقرار ينتفى حدوث حالة عدم  أثره العسكريةالمدينة بالخدمة 

  .الزواج  
% 1.70الذكور،فقد بلغالليبيين للسكان  نالنمو السكافقدانخفض معدل  2006- 1995الفترةفي و

ويعزى الليبيين أما معدل النمو السكاني للسكان غير  % .1.69، أما معدل النمو لإلناث فقد بلغ 
   .االنخفاض في معدالت الزيادة الطبيعية إلى يالنمو السكانفي معدالت  ضهذا االنخفا
فقد  ،2006-1995بالمحالت في الفترة الزمنية يالنمو السكانمعدالت ) 28(الجدول  ويتبين من

 اإلنـاث فيما بلغ نمو % 2.63بلغ معدل النمو السكاني للسكان الذكور في محلة المرج الغربية 
في حين بلغ معدل النمـو  % .2.59فقد بلغ  الليبيينللسكان  اإلجماليمعدل النمو  أما% 2.54

ـ بينما معدل % 1.14الذكور في محلة المرج الشرقية  الليبيينن السكاني للسكا لإلنـاث   والنم
   % .1.18في حين بلغ معدل النمو اإلجمالي % 1.21

بينما بلغ معدل نمو % 1.78يليها محلة العويلية الشرقية حيث بلغ معدل النمو السكاني للذكور 
  % . 0.75بالنسبة لمعدل النمو اإلجمالي للسكان فقد بلغ  أما% 1.47اإلناث 

  أما معدل النمو % 0.56ثم تأتي محلة العويلية الغربية حيث بلغ معدل النمو السكاني للذكور 
  ـــــــــــــــــ

إنشـاء   علـى  األولىم بإنشاء إدرارة الخدمة العسكرية اإللزامية والذي ينص فى المادة 1978مايو  30صدر  قرار فى *
إدارة جديدة تسمى إدارة الخدمة اإللزامية وتتبع القيادة العامة للقوات المسلحة، وتتولى اإلدارة المـذكورة مسـؤولية تنفيـذ    

  .أحكام قانون الخدمة العسكرية اإللزامية
  .السنة السادسة عشر، 1978يونيو24 19الليبية الشعبية االشتراكية العظمى، الجريدة الرسمية،العدد العربيةالجماهيرية  )1(
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وأخيـراً   % .0.75في حين سجل معدل النمو اإلجمالي للسـكان   0.95لإلناث فقد بلغ  1.12
و اإلناث فقد ـأما معدل نم% 1.09ها ـفرزوغة حيث بلغ معدل النمو السكاني للذكور في محلة
   % .1.17حيث كان معدل النمو اإلجمالي للسكان الليبيين %1.12بلغ

أن محلة المرج الغربية تصدرت المحالت على مستوى المدينـة حيـث بلـغ     يالحظ مما سبق
، ويرجع ذلك إلى أن أغلب السكان بالمدينة يقطنون هذه المحلة لما 2.29معدالت النمو السكاني

  .يتوفر فيها من مراكز الخدمات اإلدارية والمستشفى وغيرها من الخدمات األخرى 
للسكان غير الليبيين الذكور حيث بلغ على مسـتوى محلـة    أما بالنسبة لمعدالت النمو السكاني

للسكان  في حين بلغ معدل النمو اإلجمالي % .3.79يقابله معدل اإلناث % 0.59المرج الغربية 
الذكور فـي محلـة    الليبيينالسكاني للسكان غير  وقد بلغ معدل النمو%   -0.40غير الليبيين 
  فقد بلغ االجمالىالنمو ،أما معدل%4.63-لإلناث بينما بلغ معدل النمو% 5.71-المرج الشرقية

  الذكور نالليـبييية الشرقية حيث بلغ معدل النمو للسكان غير ـلة العويلـ، يليها مح5.19%-
   .%4.52-، يقابله معدل النمو لإلناث الذي بلغ 8.09%-

   م2006-1995للفترة الزمنية  النمو السكان حسب النوع بمحالتمعدل ) 28(جدول 

  المحلة
  جملة السكان  السكان غير الليبيين  السكان الليبيين

  المجموع  إناث  ذكور  المجموع  إناث  ذكور  المجموع  إناث  ذكور
  2.29  2.23  2.33  -0.40  -3.79  0.59  2.59  2.54  2.63  المرج الغربية

  0.69  0.77  0.58  -5.19  -4.63  -5.71  1.18  1.21  1.14  الشرقيةالمرج 
  0.79  1.11  0.49  -6.99  -4.52  -8.09  1.63  1.47  1.78  العويلية الشرقية
  0.72  0.88  0.57  -2.61  -5.09  2.28  0.75  0.95  0.56  العويلية الغربية

  1.12  1.21  1.03  0.97  0.41  2.35  1.17  1.12  1.09  فرزوغة
  . م 2006-1995للسنوات  التعدادات العامة للسكان: المصدر  

ثم تأتي محلة العويليـة الغربيـة بمعـدل النمـو     % 6.99- ياإلجمال في حين بلغ معدل النمو
أما معـدل  % 5.69-فيما بلغ معدل النمو لإلناث  %2.28الذكور الليبيينالسكاني للسكان غير 

وأخيراً محلة فرزوغة بلغ معدل النمـو  % .2.61-فقد بلغ  الليبيينالنمو اإلجمالي للسكان غير 
في حـين بلـغ   % 0.41يقابله معدل النمو لإلناث% 2.35الذكور  نا لليبييغيرالسكاني للسكان 

وقد بلغ معدل النمـو اإلجمـالي للسـكان    % .0.97 نا لليبييغيرمعدل النمو اإلجمالي للسكان 
، بينما بلغ معدل النمو لإلنـاث  %2.33مرج الغربية الذكور في محلة ال الليبيينوغير  الليبيين
يلي ذلك محلـة   % .2.29أما بالنسبة لمعدل النمو اإلجمالي للسكان في المحلة قد بلغ % 2.23

يقابلـه معـدل   % 0.58المرج الشرقية حيث بلغ معدل النمـو اإلجمـالي للسـكان الـذكور     
يليها محلة العويليـة الشـرقية    .%0.69بينما بلغ معدل النمو اإلجمالي للسكان % 0.77لإلناث
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أمـا  % 1.11يقابله معدل النمو لإلناث الذي بلغ % 0.49بمعدل النمو اإلجمالي للسكان الذكور 
ثم تأتي محلة العويلية الغربية التي بلـغ معـدل النمـو    % 0.79المعدل اإلجمالي للسكان بلغ 

فيما بلغ معدل النمو % 0.88ث في حين بلغ معدل النمو لإلنا% 0.57اإلجمالي للسكان الذكور
وأخيراً تأتي محلة فرزوغة بمعدل النمو اإلجمالي للسكان الـذكور  % .0.72اإلجمالي للسكان 

  % 1.12أما معدل النمو اإلجمالي للسكان في المحلة قد بلغ %1.21أما اإلناث فقد بلغ % 1.03
تصدر كل من محلة المرج الغربية ومحلة فرزوغـة فـي معـدالت النمـو      ونالحظ مما سبق

اإلجمالي للسكان وهذا يرجع إلى وجود اغلب الخدمات في محلة المرج الغربيـة أمـا محلـة    
فرزوغة فهي أراضي زراعية وهي تطلب أيدي عاملة كثيرة، وهذا يوضح دور الهجـرة فـي   

  .ارتفاع معدالت النمو
  :مـر النمو السكاني حسب الع
 سجلت أعلـى معـدالت   قد )سنة15(أن الفئة العمرية األقل من) 29(نالحظ من خالل الجدول

ا تبين انخفاض هذا المعدل في الفتـرة  ـ، كم%3.85فقد بلغت، م1984-1973في الفترة النمو
  % .-0.12م 1995-1984الزمنية 

     معدل نمو السكان حسب العمر في مدينة المرج) 29(جدول 
  م 1973-2006

  2006-1995  1995-1984  1984-1973  الفترة الزمنية/ الفئة 
  -0.23  -0.12  3.85  14-0سن ـصغار ال

  2.88  4.34  3.81  64-15متوسطي السن 
  1.52  1.55  2.46  +65كبار السن 

  .التعدادات العامة للسكان للسنوات المذكورة : المصدر  
فقد انخفض ايضاً إلـى   م 2006-1995أما معدالت النمو لهذه الفئة العمرية في الفترة الزمنية 

سـنة فـي    15ويعزى هذا االرتفاع في معدالت النمو لهذه الفئة العمرية األقل من %.0.23-
-1984إلى ارتفاع معدالت المواليد، أما انخفاضها في الفتـرة   1984-1973الفترة الزمنية 

  .الى التدني في معدالت المواليد 2006-1995و 1995
% 1984،3.81-1973سنة فقد للفترة الزمنية  64-15أما بالنسبة لمعدالت النمو للفئة العمرية 

، كما بقيت مرتفعة في الفتـرة  % 4.34الى  1995-1984، بينما ارتفعت في الفترة الزمنية 
لنمو لهذه الفئة العمرية أنما ومن ثم فأن ارتفاع معدالت ا% .2.88حيث بلغت  1995-2006

   .يرجع إلى انخفاض معدالت المواليد
نمواً من الفئتين السابقتين، فقد  األقلفقد كانت  )سنة فما فوق 64(أما بالنسبة للفئة العمرية من 

، ثـم انخفـض هـذا المعـدل فـي الفتـرة       % 2.46ف  1984-1973بلغ النمو في الفترة 
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  تركيب السكان
لكلمة تركيب السكان مفهوم واضح، يشمل جميع الحقائق المتعلقة بالسكان والتي يمكن قياسـها،  
وغالباً ما تحدد طبيعة البيانات التي يمكن الحصول عليها من التعـدادات السـكانية ودراسـة    

  .الخصائص االجتماعية واالقتصادية 
ديموغرافية وحضارية يمكن قياسها، تتكـون منهـا   وتركيب السكان هو مجموعة من مكونات 

ونظـراً لتعـدد هـذه المكونـات     ".الكتلة السكانية، وتتميز بها عن سائر المجموعات السكانية
وارتباطها ببعضها البعض يرى الدارسون وبخاصة الديموجرافيون منهم، تقسيمها إلى أنمـاط  

  )1(."متعددة فقسموها إلى مكونات كمية وأخرى نوعية
من ثم فإن دراسة التركيب السكاني توضح مالمح التباين بين الدول واألقاليم المختلفة وكذلك و"

تمكن من تحديد العوامل التي تؤثر في هذا التباين ومدى ارتباطهما بـالظروف الديموغرافيـة   
األخرى، كذلك تفيد في معرفة ما يملكه المجتمع من موارد بشرية وتصنيفها حسـب قطاعـات   

  )2(."القتصاديالنشاط ا
ومن ثم دراسة فئات السن والنوع من الموضوعات التي يتناولها علم السكان لما لها من آثـر  "

خاصة في رسم المالمح الديموجرافية العامة لمجتمع ما سواء كان بيولوجيـاً أو اجتماعيـاً أو   
يب العمري فـي  اقتصادياً، وذلك من خالل نسبة الذكور إلى اإلناث أو بيان الدور الحيوي للترك

النمو السكاني المتمثل في المواليد والوفيات والهجرة، فضالً عن الخصائص السكانية المتمثلـة  
في النشاط االقتصادي والقوى العاملة والتعليم والحالة االجتماعية، وما يستتبع ذلك من إمكانيـة  

العمرية النوعية هي التخطيط، ووضع التقديرات واالحتياجات السكانية، ولما كانت المجموعات 
البناء في أي كتلة سكانية تدخل في إنشاء المجتمع فإن التركيب العمري والنـوعي لـه    أحجار

  )3(."أهمية في كلتا الناحيتين البيولوجية واالجتماعية 
  :التركيب العمري : أوالً 

ى فئات يقصد بالتركيب العمري تقسيم السكان إلى مجموعات حسب فئات سنهم فتقسم األعمار إل
التعداد العـام   تشمل كل منها األفراد الذين تقع أعمارهم ضمنها، ونحصل على هذا التوزيع من

مقسمة إلى فئات  للسكان، الذي يحتوي عادة جداول توزيع السكان حسب نوعهم وفئات أعمارهم
فئـات  ويعد تركيب السكان حسب "" ة، وهو التقسيم الذي تنتهجه أغلب التعدادات الحديثةيساخم

 فمن والتسجيل التبليغ الخصائص في لما ارتبط باألول من السن أشد تعقيداً من تركيبهم النوعي،

                                                
 133، مرجع سابق، ص  ياخمنصور الكي  )1(
 397فتحي أبو عيانة، مرجع سابق، ص   )2(
 . 1969ترجمه مكتبة االنجلو المصرية، القاهرة،  الت السكان، كلويس، مش ددارين توسون، دامت ي  )3(
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اليسير التعرف على نوع الفرد بيد أنه يصعب التبليغ عن سنه لعدة اعتبارات تـؤدي مجتمعـة   
فة إلى لنقص دقة األعمار في التعدادات السكانية، يأتي الجهل في مقدمة هذه االعتبارات باإلضا

الميل العام نحو إغفال التبليغ عن األطفال الرضع في التعدادات األمر الذي يؤدي إلـى نقـص   
   ")1(. "واضح في فئات السن أقل من سنة أو أقل من خمس سنوات

ولدراسة التركيب العمري للسكان يوزع السكان إلى ثالث فئات عمرية كبرى وفئة صغار السن 
وفئة متوسطي السن وفئة كبار السن، ويختلف هذا التقسيم بين األقطار تبعاً لتحديد مرحلة التعليم 

  )2(."العمل وسن التعاقد إلىاإللزامي وتحديد سن الدخول 
  : )سنة 14-0(فئة صغار السن . أوال

وتمثل هذه الفئة قاعدة الهرم السكاني، كما أنها فئة غير منتجة ويطلق عليها الفئة المسـتهلكة،  
وهي أكثر الفئات العمرية تأثراً بعاملي المواليد والوفيات، ومن ثم فعند دراسة هذه الفئة نالحظ 

  .ى أنها متشابهة سواء كان ذلك في االرتفاع أو االنخفاض من فترة تعدادية إلى أخر
  %.51.6حوالي  م1973يتضح أن النسبة العامة لهذه الفئة بلغت عام ) 4(ومن خالل الشكل 

   .من جملة السكان %32.7فقد انخفضت نسبة هذه الفئة الى 2006أما في تعداد 
  نسبة صغار السن في مدينة المرج) 4( شكل

  2006-1973في الفترة  

  
  )6(الملحق  من إعداد الباحث استنادا على بيانات:المصدر

 
  

                                                
 . 122فتحي أبو عيانة، مرجع سابق، ص   )1(
 . 150، مرجع سابق، ص  ياخمنصور الكي  )2(
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من جملة %22.3م ، حيث بلغت 1973لعام ) 4-0(ارتفاع نسبة الفئة العمرية  كما يالحظ ايضاً
  %.11.0م فقد انخفضت الى 2006فى عام  أما. صغار السن

ويرجع ذلك الى ) 1984-1973(ارتفاع فئة صغار السن فى الفترة التعدادية  ومما سبق نالحظ
ارتفاع معدالت الزواج ،ارتفعت بناء على ذلك معدالت المواليد ،لتنخفض فى الفترة التعداديـة  

ويعزى ذلك الى ارتفاع متطلبات الزواج من وذلك نتيجة انخفاض معدل الزواج )1995-2006(
زد على ذلك ارتفاع نسبة التعلـيم   فاع المهور والمباهاة فى األفراحضرورة توفير سكن واالرت

وحرصهن على استكمال التعليم الجامعي مما سـاهم فى تأخر سن الزواج ودخولها  اإلناثبين 
يؤهلها لذلك ومن اجـل تحقيـق مسـتوى     مجال العمل بعد حصولها على مستوى من التعليم 

اقل من ربات البيوت الن المرأة المتعلمة والعاملة  لألطفال إنجابهاوبالتالى يكون  أفضل معيشي
حتى تستطيع التوفيق بين عملها  األطفالبعدد اقل من  تكتفيالوظيفة ومن ثم  بأعباءتكون مثقلة 

  . انخفاض معدالت إلىاألمر الذي أدى   أفضل معيشيفى مستوى  أبنائهاوتنشئة 
  على مستوى المحالت)14-0(فئة صغار السن 

بلغت  1984تتضح النسبة العامة لهذه الفئة على مستوى المحالت، ففي عام  )31(الجدول  ومن
م  2006سكان محلة المرج الغربية بينما بلغت فـي عـام    إجماليمن % 51.70النسبة العامة 

مـن  % 52.5سكان المحلة، أما في محلة المرج الشرقية فقد بلغت  إجماليمن % 33.8 حوالي
، تليهـا  م2006من إجمالي سكان المحلة لعام % 32.0 أجمالي سكان المحلة بينما انخفضت إلى

   .من إجمالي سكان المحلة% 53.2العويلية الشرقية فقد بلغت نسبتها  ةـمحل
محلـة   ثـم تـأتي   .المحلة مالي سكانمن إج% 33.2النسبة العامة  تـبلغ 2006أما في عام 

مـن  % 33.7إلى في حين انخفضت جمالي سكان المحلة،أ من% 52.0العويلية الغربية بنسبة 
من إجمالي سـكان المحلـة،   % 51.2إجمالي سكان المحلة، وأخيراً تأتي محلة فرزوغة بنسبة 

السكان يمتهنون وذلك أن اغلب . م 2006من إجمالي سكان المحلة لعام % 31.7انخفضت إلى 
  .حرفة الزراعة ومن ثم يرغبون فى كثرة اإلنجاب  لغرض مساعدتهم فى أدارة المزرعة

م لتـنخفض فى 1984فى تعداد ) 4- 0(وكما يالحظ ارتفاع نسبة فئة صغار السن للفئة العمرية 
، لتنخفض الى 1984من جملة سكان محلة المرج الغربية لعام% 19.1فقد بلغت  .م 2006تعداد
، تليها محلة المرج الشرقية حيث بلغت نسبة هذه 2006من جملة سكان المحلة في عام % 11.0
من إجمالي % 10.8، في حين انخفضت الى 1984من إجمالي سكان المحلة لعام % 18.7الفئة 

من % 20.1بة هذه الفئة ـ، ثم تأتي محلة العويلية الشرقية فقد بلغت نس2006سكان المحلة لعام 
  1984ان المحلة لعام إجمالي سك

  
  



63 
 

   نسبة صغار السن على مستوى المحالت) 31(جدول 
  م 2006-1984في الفترة 

  النسبة إلى جملة السكان  البیان  السنوات

المرج   المحالت
  الغربیة

المرج 
  الشرقیة

العویلیة 
  الشرقیة

العویلیة 
  فرزوغة  الغربیة

1984  

  الفئة

0-4  19.1  18.7  20.1  19.6  18.4  

5-9  17.6  18.4  18.3  17.3  17.5  

10 -14  15.0  15.4  14.8  15.1  15.3  

2006  
0-4  11.0  10.8  11.9  10.9  11.3  
5-9  10.9  10.2  10.1  9.9  9.7  
10 -14  11.9  11.0  11.2  11.9  10.7  

  السنوات
  النسبة إلى جملة فئة صغار السن  البیان

المرج   المحالت
  الغربیة

المرج 
  الشرقیة

العویلیة 
  الشرقیة

العویلیة 
  الفئة  فرزوغة  الغربیة

1984  
0-4  36.8  35.6  37.8  37.7  85.9  
5-9  34.0  35.0  34.4  33.3  34.2  
10 -14  29.2  29.4  27.8  29.0  29.9  

2006  
0-4  32.6  33.7  35.9  33.4  35.7  
5-9  32.3  31.9  30.4  30.2  30.5  
10 -14  51.1  34.4  33.7  36.4  33.8  

  السنوات
  النسبة العامة  البیان

المرج   المحالت
  الغربیة

المرج 
  الشرقیة

العویلیة 
  الشرقیة

العویلیة 
  الفئة  فرزوغة   الغربیة 

1984  0-14  51.7  52.5  53.7  52.0  51.2  

2006  0-14    
33.8  

  
32.0  

  
33.2  

  
31.7  

  
31.7  

  . 2006-1984التعدادات العامة للسكان للسنوات : المصدر 
في محلة العويلية الغربية فقد بلغـت   أمامن جملة سكان المحلة، % 11.9، بينما انخفضت الى 

من جملـة  % 10.9، في حين انخفضت الى 1984من جملة سكان المحلة لعام % 19.6نسبتها 
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من جملة سكان المحلة لعـام  % 18.4محلة فرزوغة بنسبة  تأتي، ثم 2006سكان المحلة لعام 
  .من جملة سكان المحلة % 11.3فقد انخفضت الى  2006في عام  أما، 1984

  ) :سنة 64-15(فئة متوسطي السن . ثانيا  
وتسمى هذه الفئة بفئة السن المتوسطة أو فئة السكان العاملين، وتعد هذه الفئة من أهـم الفئـات   

المجتمع، حيث تسهم في نمو السكان، والتي تعتمد عليها فئة صغار السن وفئة كبار العمرية في 
 الشـكل ونالحظ من خالل  .السن، فهي الفئة المنتجة، وهي األكثر قدرة على الحركة والهجرة 

مـن جملـة   % 44.1م والـى 1973أن النسبة العامة لهذه الفئة العمرية قد بلغت في تعداد ) 5(
  السكان

% 63.9فقد ارتفعت النسبة العامة لهذه الفئة العمرية حيث بلغـت  م  2006داد عام لي ذلك تعي
  .من جملة السكان

  2006-1973نسبة متوسطي السن في مدينة المرج في الفترة ) 5(شكل                     

  
  )7(من إعداد الباحث استنادا على بيانات الملحق :المصدر

الـى ارتفـاع معـدالت     ف1973الفئة العمرية في تعـداد   ويرجع انخفاض النسبة العامة لهذه
 انخفـاض  ف فانه يرجـع إلـي  1995نسبة فئة متوسطي السن في تعداد  عارتفا أما .المواليد

  .معدالت المواليد والوفيات مما أدي إلى انخفاض نسبة فئة صفار السن 
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  على مستوى المحالت )64-15(فئة متوسطي السن 
نالحظ النسبة العامة لهذه الفئة العمرية على مستوى المحـالت فقـد    )32( من خالل الجدولو

   .1984سكان المحلة لعام  إجماليمن % 45.0بلغت في محلة المرج الغربية 
  نسبة فئة متوسطي السن على مستوى المحالت في الفترة) 32(جدول 

  
   السن على مستوى المحالت متوسطينسبة ) 31(جدول 

  م 2006-1984في الفترة 

  النسبة إلى جملة السكان  البیان  السنوات

المرج   المحالت
  الغربیة

المرج 
  الشرقیة

العویلیة 
  الشرقیة

العویلیة 
  فرزوغة  الغربیة

1984  

  الفئة

15 -44  36.2  35.7  34.7  35.7  35.3  

45 -64  8.8  8.3  8.6  8.4  8.5  

2006  
15 -44  53.0  54.7  54.2  55.2  55.5  
45 -64  10.2  10.1  9.1  8.3  8.7  

  السنوات
  السن متوسطيالنسبة إلى جملة فئة   البیان

المرج   المحالت
  الغربیة

المرج 
  الشرقیة

العویلیة 
  الشرقیة

العویلیة 
  الفئة  فرزوغة  الغربیة

1984  
15 -44  80.5  81.1  80.1  80.9  80.6  
45 -64  19.5  18.9  19.9  19.1  19.4  

2006  
15 -44  83.9  84.5  85.6  86.9  86.4  
45 -64  16.1  15.5  14.4  13.1  13.6  

  السنوات
  النسبة العامة  البیان

المرج   المحالت
  الغربیة

المرج 
  الشرقیة

العویلیة 
  الشرقیة

العویلیة 
  الفئة  فرزوغة   الغربیة 

1984  15 -64  45.0  44.0  43.3  44.1  43.8  

2006  15 -64  63.2  64.8  63.3  63.5  64.2  

  .2006- 1984التعدادات العامة للسكان للسنوات : المصدر        
  

الشرقية حيـث   المرج م تليها محلة2006من إجمالي سكان المحلة لعام % 63.2ي حين بلغت ف
من إجمـالي  % 64.8م لترتفع إلى 1984من إجمالي سكان المحلة لعام % 44.0 نسبتهابلغت 

من أجمالي % 43.3الشرقية فقد بلغت نسبتها في محلة العويلية  ،أمام 2006سكان المحلة لعام 
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م ثم 2006من أجمالي سكان المحلة لعام % 63.3نراها ترتفع إلى  م،1984سكان المحلة لعام 
م لترتفـع إلـى   1984من أجمالي سكان المحلة لعام % 44.1تأتي محلة العويلية الغربية بنسبة 

  . م 2006أجمالي سكان المحلة لعام من % 63.5
م، لترتفع 1984سكان المحلة لعام  إجماليمن % 43.8حلة فرزوغة فقد بلغت نسبتها واخيراً م

  .السكان بالمحلة إجماليمن % 64.2إلى 
عما كانت عليه  السن وعليه يمكن القول بأنه يمكن مالحظة مما سبق ارتفاع نسبة فئة متوسطي

م إلى انخفاض معدالت المواليد التي 2006م، ويرجع هذا االرتفاع في هذه الفئة لعام 1984عام 
  .ار السن وارتفاع نسبة متوسطي السن صغعنها انخفاض فئة  نتج

  :  +)65(فئة كبار السن : ثالثا 
تمثل هذه الفئة قمة الهرم السكاني وذلك النخفاض نسبتها وهي مثل فئة صفار السن فهي فئـة  "

كما إنها أكثر عرضة للوفاة وهي تشكل عبئاً على فئة متوسطي السـن  " مستهلكة " غير منتجة 
المئويـة   ةالنسبفدراسة "  )1( "اإلناثكبيرة من  أعدادمن هم في سن العمل كما إنها تشمل على 

 إال ألتشكلومن ثم فأن هذه الفئة )2(".المؤشر الذي يحدد لنا نوع المجتمع  ألنهالكبار السن مهمة 
نالحـظ أن نسـبتها قـد بلغـت     ) 6( الشـكل نسبة ضئيلة جداً مـن السـكان ومـن خـالل     

  .%4.2,م1973عام
  2006-1973لفترةا في نسبة كبار السن في مدنية المرج) 6( شكل

  
  )8(إعداد الباحث استنادا على بيانات الملحق من :المصدر

                                                
جامعـة  ,مجلـة كليـة اآلداب والتربيـة    , نيبيـي لالتركيب العمـري والنـوعي للسـكان ال   ,فتحي عبداهللا فياض   )1(

 . 391ض, 11العدد,قاريونس
 . 207ص 1985,والنشر ةدار النهضة العربية للطباع,بيروت,الدراسات في علم السكان ,فتحي مجمد أبوعيانة  )2(

0
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السكان على ، في حين بلغـت   إجماليم فقد بلغت نسبة فئة كبار السن من 2006أما في تعداد 
   .السكان إجماليمن % 3.3

 %3.3بلغـت   أنم الى 1973عام % 4.2تميزت باستمرار انخفاضها من  أنهاومن ثم نالحظ 
م وهذا االنخفاض المستمر فى نسبة كبار السن قد يظن البعض انه الرتفاع معدالت 2006عام 

وقد يكون السبب فى انخفاض نسـبة   معدل الوفيات فى انخفاض مستمر أنالحظنا  إذ.الوفيات
وهو انخفاض نسبي سوف يعود  األخريينيحدث فى الفئتين  الذيهذه الفئة العمرية هو االرتفاع 

    .األخريين ود بعد تدفق الفئات العمرية من المجموعتينالى الصع
  على مستوى المحالت +)65(فئة كبار السن 

نسبة فئة كبار السن على مستوى المحالت، ففي محلة المرج الغربيـة  ) 33( من الجدوليتضح 
م، في حين بلغت نسبه هذه 1984السكان بالمحلة لعام  إجماليمن % 3.2بلغت فئة كبار السن 

  .م 2006السكان بالمحلة لعام  إجماليمن % 3.0الفئة 
  نسبة فئة كبار السن على مستوى المحالت) 33(جدول 

  2006- 1984في الفترة   

  السنوات
  النسبة إلى جملة السكان  البيان

المرج   المحالت الفئة
  الغربية

المرج 
  الشرقية

العويلية 
  الشرقية

العويلية 
  فرزوغة  الغربية

1984  65 +  3.2  3.5  3.6  3.8  4.9  
2006  66 +  3.0  3.3  3.6  3.9  4.1  
  .التعدادات العامة للسكان للسنوات المذكورة : المصدر 

  .م1984من جملة السكان بالمحلة لعام% 3.5تليها محلة العويلية الشرقية حيث بلغت نسبتها 
لة العويلية الغربية ـسكان المحلة أما في مح إجماليمن  %3.6بلغت نسبتها م فقد 2006أما عام

،أما في عام  م1984امـكان بالمحلة لعـالس إجماليمن % 3.8 سنـر الاكبفقد بلغت نسبة فئة 
  .السكان  إجماليم من 3.9م فقد بلغت نسبتها2006

 م1984السكان بالمحلة، لعام  إجماليمن % 4.9واخيراً محلة فرزوغة فقد بلغت نسبة هذه الفئة 
  .م 2006السكان لعام  إجماليمن % 4.1، في حين بلغت نسبتها 
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  بة اإلعالـــةـنس
نسبة اإلعالة هي حجم السكان غير المنتجين اقتصادياً مقابل حجم السكان المنتجين، أي مقـدار  "

والتي تقع مسؤولية إعالتهم االقتصادية على القوى العاملة فـي   (DEPENDENTS)المعالين 
  )1(."المجتمع 

وترتبط نسبة اإلعالة بالتركيب العمري للسكان، وتقوم على أساس أن كل فرد فـي المجتمـع   "
  )2(".مستهلك، أما المنتجون منهم بعض أفراده فقط 

االقتصـادية   األوضـاع  ويعتمد حجم اإلعالة، أي مدى ارتفاع أو انخفـاض معـدلها علـى   "
واالجتماعية والديموغرافية التي تعيشها الكتلة السكانية، ومن ثم فإن انتشار التعليم والعالقـات  

ونوع الحرف السائدة ومستوى المعيشة وتفاوت نسـب   المرأةاالجتماعية وحجم األسرة وعمل 
في  إيجابار سلباً أو فئات األعمار ومدى سرعة النمو السكاني وحركة الهجرة، كلها عوامل تؤث

بشكل مباشرة في  مسئولةحياة الجماعة فتؤدي إلى رفع أو خفض معدالت اإلعالة، ألنها عوامل 
وتتفق معظم الدراسات السـكانية علـى   )3(".تحديد قوة العمل في المجتمع وفعاليتها االقتصادية 

رهم عن الخامسة ومن تزيد أعما) معولين صغار(اعتبار من تقل أعمارهم عن الخامسة عشرة 
) سنة 64-15(والستين بالمعولين الكبار، أما شريحة السكان الباقية والتي تتراوح أعمارهم بين 

فهم من يقع عليهم عب إعالة المجتمع، أما اإلعالة الكلية فهي نسبة المعولين الصغار والمعولين 
  .الكبار إلى مجموع السكان في فئة العمر المتوسطة

ومن ثم نالحظ أن نسبة اإلعالة قـد  .المرج فى مدينةذي يبين نسبة اإلعالة ال)34(ومن الجدول 
بلغت نسبة صغار السن أقل من  ف1973انخفضت بصورة واضحة من تعداد آلخر، ففي عام 

   .من صغار السن فرداً 117شخص يعولون 100بمعنى أن كل  117.0سنة  15
  تطور نسبة اإلعالة في مدينة المرج ) 34(جدول 

  2006-1973الفترة في 
    الكلية اإلعالة  أعالة كبار السن  أعالة صغار السن  الفترة التعدادية

1973  117.0  9.6  126.7  
1984  117.6  7.9  125.5  

                                                
 . 218رجع سابق، ص يا، جغرافية السكان، مخمنصور الكي  )1(
 2000,االسكندرية الطبعة الخامسة ,دار المعرفة الجامعية للطبع والنشر ولتوزيع,السكان  ةجغرافي، فتحي أبو عيانة  )2(

 . 328ص
 . 220يا، جغرافية السكان، مرجع سابق، ص خمنصور الكي  )3(
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1995  72.2  5.9  81.9  
2006  51.2  5.2  56.3  

  . التعدادات العامة للسكان للسنوات المذكورة: المصدر    
صغار السن، وهذا يرجع إلى ارتفاع نسبة صغار السن من جملة ونالحظ هنا ارتفاع نسبة إعالة 

  .من جملة السكان 51.6السكان البالغة 
، وكما ذكر سابقاً  51.2حيث انخفضت نسبة اإلعالة لصغار السن فقد بلغت  2006أما في تعداد

يرجع انخفاض نسبة اإلعالة لصغار السن إلى الهبوط في نسبة فئة صغار السـن مـن جملـة    
  .انالسك

فقد بلغت  2006أما في تعداد  ،9.6فقد بلغت  1973أما بالنسبة إلى معدل إعالة كبار السن لعام 
  . 5.2نسبة إعالة كبار السن إلى 

ويرجع انخفاض نسبة  2006إلى  1973نالحظ انخفاض نسبة إعالة كبار السن منذ  ومما سبق
إعالة كبار السن إلى انخفاض نسبتهم من جملة السكان، فكلما انخفضت نسبتهم إلى جملة السكان 

، بينمـا  % 4.2كانت نسبتهم إلى جملة السـكان   1973كلما انخفضت نسبة إعالتهم، ففي عام 
حيث  1995، باإلضافة إلى ارتفاع نسبة متوسطي السن في تعداد  3.35انخفضت نسبتهم إلى 

فقد  2006أما في تعداد % 44.1أيضاً  1973من جملة السكان، بعدما كانت عام % 56.1بلغت 
انخفضت نسبة إعالة كبار السن على المستويات الثالث، وهذا يرجع إلى انخفاض نسبتهم مـن  

  .جملة السكان 
  ، بينما بلغت م1973لعام  126.7 فى منطقة الدراسةأما مقدار اإلعالة الكلية فقد بلغت نسبتها 

  . 56.3الكلية على مستوى المدينة ةمقدار اإلعالفقد بلغ  2006في تعداد 
  نسبة اإلعالة على مستوى المحالت

  :ظ األتي نالح) 35(الجدول  قد لوحظ أن نسبة اإلعالة متقاربة بين المحالت ومن خالل 
، في حين بلغت %53.4أن نسبة اإلعالة لفئة صغار السن قد بلغت في محلة المرج الغربية .  1

، أمـا فـي   % 52.3، بينما بلغت في محلة العويلية الشرقية  %49.3في محلة المرج الشرقية 
فرزوغة أخيراً محلة و ،%51.3حلة العويلية الغربية فقد بلغت نسبة اإلعالة لفئة صغار السن م

      .%49.3فقد بلغت نسبة اإلعالة لصغار السن 
  . 2006نسبة اإلعالة للسكان الليبيين بالمحالت لعام ) 35( جدول 
  الكلية اإلعالة  كبار السن إعالة  صغار السن إعالة  المحلة

  58.2  4.7  53.4  المرج الغربية
  54.4  5.1  49.3  المرج الشرقية
  58.0  5.7  52.3  العويلية الشرقية
  57.4  6.1  51.3  العويلية الغربية
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  55.7  6.4  49.3  فرزوغة
  . 2006التعداد العام للسكان، شعبية المرج : المصدر 

، تليهـا  %4.7أما بالنسبة إلعالة فئة كبار السن، فقد بلغت نسبتها في محلة المرج الغربية .  2
تـأتي محلـة العويليـة    ، ثم % 5.1محلة المرج الشرقية حيث بلغت نسبة اإلعالة لكبار السن 

% 6.1، أما محلة العويلية الغربية فقد بلغت % 5.7الشرقية فقد بلغت نسبة اإلعالة لكبار السن 
       .%6.4في حين بلغت نسبة اإلعالة لكبار السن في محلة فرزوغة 

، أما في محلة المـرج  %58.2مقدار اإلعالة الكلية في محلة المرج الغربية قد بلغت نسبتها  أما
، تليها محلة العويلية الشرقية فقـد بلغـت نسـبة    %54.4الشرقية فقد بلغت نسبة اإلعالة الكلية 

، وأخيـراً  %57.4، ثم تأتي محلة العويلية الغربية حيث بلغت نسبتها  % 58.0اإلعالة الكلية 
   % 55.7لة فرزوغة حيث بلغت نسبة اإلعالة الكلية مح
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  : التركيب النـوعي : ثالثاً
ذكور،إناث حيث أن كـل كتلـة   "يم السكان إلى نوعين سيقصد بالتركيب النوعي للسكان هو تق"

تكون عادة متقاربة إال أن اختالف  أعدادهمتنقسم طبيعياً إلى ذكور وإناث ، وعلى الرغم من أن 
يهتم بها الباحثون في جغرافية السكان اهتماماً كبيراً،  التىفي كل فئة عمرية من االمور أعدادهم
من  رهم حيث أن كل واحدوفي أوضاع السكان واتجاه تط تأثيرا كبيرااالختالف  ايؤثر هذحيث 

   )1(. "االقتصادية واالجتماعية والديموغرافية  ووظائفهالنوعين له احتياجاته 
لما لها من آثر فـي   األهميةومن ثم فأن دراسة التركيب النوعي للسكان على درجة كبيرة من 

   .دراسة نمو السكان وخصائصهم 
الى مجتمع  النوعيدراسة التركيب  أهميةوقد اتفق معظم الباحثين فى الدراسات السكانية على 

،وذلك لما يتوقف علية مـن نتـائج     لألخرونسبة كل منهما  اإلناثذكور وعدد من حيث عدد ال
 أماتنعكس على دراسة العمالة والهجرة ،ومن كشف  عن جوانب اقتصادية واجتماعية كثيرة ، 

نخفاض نسبة الـذكور  اعلى الظروف االجتماعية ، فنالحظ ارتفاع و النوعيعن اثر التركيب 
    )2(اإلنجابعلى  وبالتاليعلى احتماالت الزواج ،  ثيرهأت له فى فئات سن الزواج واإلناث

، وبيولوجياً تزداد نسبة الذكور على نسـبة  اإلناثوتعرف نسبة النوع بعدد الذكور لكل مئة من 
، اإلنـاث عند الوالدة إال إنه سرعان ما تقل هذه النسبة نظراً لتزايد وفيات الذكور على  اإلناث

  .   )3(يةالحدوث وتعرفها المجتمعات السكانوهذه الظاهرة شائعة 
النسبة النوعية لجملـة سـكان    أن) 36(وبدراسة نسبة النوع لمدينة المرج فقد تبين من الجدول

لعـام    أنثىذكر مقابل مئة  112.2المدينة كانت تتراوح بين االرتفاع واالنخفاض ،حيث بلغت
  .م 2006لعام 104.9م، ثم انخفضت الى  1973

كانـت مرتفعـة فقـد     أنهـا ،حيث يالحظ المدينةوبالنظر الى نسبة النوع للسكان الليبيين فى 
  .م 2006عام  الى 100.3م ثم انخفضت  1973لعام   102.0بلغت

 إذم 1973كانت مرتفعة فى عام  أنهاحيث تبين  نغير الليبييبالنسبة الى نسبة النوع للسكان  أما
  .م 2006لعام  212.0،ثم انخفضت الى  256.2بلغت 

                                                
 . 135، جغرافية السكان، مرجع سابق، ص يخيامنصور الك  )1(
  210العمارى ،مرجع سابق،ص محمد  )2(
  415،جغرافية السكان،صمد أبوعيانةحفتحي م )3(
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  التركيب النوعي ونسبة النوع للسكان في مدنية المرج ) 36(جدول 
  م2006-1973في الفترة 

  
  البيان

  فترات
 
  التعداد

  اإلجمالي  ينيغير ليب  نيليبي

كر
ذ

ثى  
أن

وع  
 الن

سبة
ن

  

كر
ذ

ثى  
أن

وع  
 الن

سبة
ن

  

كر
ذ

ثى  
أن

وع  
 الن

سبة
ن

  

رج
الم

  

1973  50.5  49.5  102.0  71.9  28.1  256.2  52.8  47.2  112.2  
1984  50.4  49.6  101.8  63.3  36.7  172.8  52.1  47.9  108.9  
1995  50.0  50.5  100.0  63.5  36.5  174.3  51.4  48.6  105.9  
2006  50.1  49.9  100.3  67.9  32.1  212.0  51.2  49.8  104.9  

يبيا
ل

  

1973  51.5  48.5  106.4  68.0  32.0  212.8  53.0  47.0  112.7  
1984  51.1  49.9  104.6  73.4  26.6  276.4  53.6  46.4  115.7  
1995  50.8  49.2  103.4  66.1  33.9  195.2  52.1  47.9  108.9  
2006  50.7  49.3  102.9  68.7  31.3  219.3  57.5  42.5  135.4  

  المذكورةالتعدادات العامة للسكان للسنوات : المصدر 
من تعداد آلخر ، ويعزى  االنخفاضنسبة النوع للسكان الليبيين أخذه فى  أنيالحظ  ومما سبق 

عامل الوفيات بين الذكور ،كما يالحظ  إلى إضافة، المغادرة سبب االنخفاض الى عامل الهجرة
الفئة من السكان تكـون   هذهغالبية  أنويرجع ذلك الى  نغير الليبييارتفاع نسبة النوع للسكان 

فـدة  إضافة إلى أن الغالبية منهم هم من العمالة الوا من الذكور القادمين الى البالد لغرض العمل
فى البالد مؤقتة فال يصـحب معظمهـم عـائالتهم     إقامتهم أنالتي تتطلبها عملية التنمية  وبما 

   .معهم
  عي للسكان على مستوى المحالتالتركيب النو
الذي يوضح النسبة النوعية للسكان حسب المحالت خالل الفتـرة التعداديـة   ) 37(من الجدول 

بلغت نسبة النوع للسكان الليبيين في محلة المـرج الغربيـة    1973ففي تعداد . 1973-2006
، في حين بلغت فـي محلـة   100.5، أما في محلة المرج الشرقية قد بلغت نسبة النوع 103.3

، ثـم تـأتي   109.9محلة العويلية الغربية حيث بلغت نسبة النوع ، تليها 98.6العويلية الشرقية 
فقد بلغـت نسـبة    نغير الليبيي السكان صفيما يخأما . 97.8محلة فرزوغة بلغت نسبة النوع 

، 98.3، بينما بلغت نسبة النوع في محلة المرج الشرقية  293.1النوع في محلة المرج الغربية 
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، ثم تأتي محلة العويليـة الغربيـة   307.3بلغت نسبة النوع  أما في محلة العويلية الشرقية حيث
  .  94.3، وأخيراً محلة فرزوغة حيث بلغت نسبة النوع فيها 275.0حيث بلغت نسبة النوع 

أما نسبة النوع إلجمالي السكان على مستوى المحالت فقد بلغت في محلـة المـرج الغربيـة    
، تليهـا محلـة العويليـة    100.4سبة النوع ، أما في محلة المرج الشرقية حيث بلغت ن119.0

، في حين 112.6، ثم تأتي محلة العويلية الغربية بنسبة 118.8الشرقية حيث بلغت نسبة النوع 
  . 97.7بلغت نسبة النوع في محلة فرزوغة 

  التركيب النوعي ونسبة النوع للسكان على مستوى المحالت) 37(جدول 
  م 2006-1973 ةفي الفتر 

ات
سنو

ال
  

  اإلجمالي  السكان غير الليبيين  السكان الليبيين  البيان

  أنثى  ذكر  المحالت
نسبة 
  أنثى  ذكر  النوع

نسبة 
  أنثى  ذكر  النوع

نسبة 
  النوع

19
73

  

  119.2  45.6  54.4  293.1  25.4  74.6  103.3  49.2  50.8  المرج الغربية
  100.4  49.9  50.1  98.3  50.4  49.6  100.5  49.9  50.1  المرج الشرقية
  118.8  45.7  54.3  307.3  24.6  75.4  98.6  50.3  49.7  العويلية الشرقية
  112.6  47.0  53.0  275.0  26.7  73.3  109.9  47.7  52.3  العويلية الغربية

  97.7  50.6  49.4  94.3  51.5  48.5  97.8  50.6  49.4  فرزوغة

20
06

  

  112.8  47.0  53.0  435.0  18.7  81.3  101.5  49.6  50.4  المرج الغربية
  99.5  50.1  49.9  103.0  49.1  50.9  99.2  50.2  49.8  المرج الشرقية
  106.0  49.6  51.4  184.1  35.2  64.8  102.3  49.2  50.6  العويلية الشرقية
  97.3  50.7  49.3  75.0  47.1  42.9  97.5  50.6  49.4  العويلية الغربية

  99.4  50.2  49.8  97.8  50.6  49.4  99.4  50.1  49.9  فرزوغة
  .التعدادات العامة للسكان للسنوات المذكورة : در المص

، تليها 101.5 يةن في محلة المرج الغربد بلغت نسبة النوع للسكان الليبييفق 2006أما في تعداد 
، ثم تأتي محلة العويلية الشرقية فقـد بلغـت   99.2محلة المرج الشرقية حيث بلغت نسبة النوع 

، أما في محلة فرزوغة حيث بلغت 97.5ية الغربية بنسبة ، تليها محلة العويل102.3نسبة النوع 
ين فقد بلغت في محلـة المـرج   لق بنسبة النوع للسكان غير الليبيأما فيما يتع.99.4نسبة النوع 

نسبة النـوع فـي    بلغتبينما ، 103.0أما في محلة المرج الشرقية حيث بلغت ،435.0الغربية 
، 75.0نسبة النوع في محلة العويليـة الغربيـة    غتبل في حين ,184.1محلة العويلية الشرقية 

السكان فقد بلغت في  يأما نسبة النوع إلجمال.97.8نسبة النوع  بلغت وأخيراً محلة فرزوغة فقد
، أما فـي  99.5، تليها محلة المرج الشرقية حيث بلغت نسبة النوع 112.8محلة المرج الغربية 
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بنسـبة   الغربيـة  ، ثم تأتي محلة العويليـة 106.0ع محلة العويلية الشرقية فقد بلغت نسبة النو
  . 99.4، وأخيراً محلة فرزوغة فقد بلغت نسبة النوع فيها 97.3

ن وخاصة في محلـة المـرج   النوع بالنسبة إلى السكان الليبيينالحظ انخفاض نسبة  ومما سبق
لكل منها  109.9و 100.5و 103.3الشرقية ومحلة العويلية الغربية من المرج الغربية ومحلة 

، ويرجع 2006ذكر مقابل مئة أنثى لعام  97.5و 99.2و 101.5 الى 1973على التوالي لعام 
ذلك إلى عامل الهجرة من المحالت السابقة، أما في محلة العويلية الشرقية ومحلة فرزوغة فقد 

ويرجـع ذلـك إلـى     .99.4و 102.3إلى  1973لعام  97.8و 98.6ارتفعت نسبة النوع من 
العـائالت   أربـاب  أنوهـى   اإلنـاث األخطاء فى التسجيل وعدم إعطاء صحيحة عن تسجيل 

 أنـة نسبة نوع عادية بسـبب   أعطىم فقد 2006فى تعداد  أما.اإلناث أعداد إعطاءيخجلون فى 
عداد الذكور واإلنـاث علـى حـد    سجل بها أكان مبنياَ على كتيبات العائلة وهى وثائق رسمية 

   .سواء
ين فقد ارتفعت في محلة المرج الغربيـة ومحلـة   فيما يخص نسبة النوع للسكان غير الليبيأما 

لكل منها على التـوالي   1973لعام  94.3و 98.3و 293.1المرج الشرقية ومحلة فرزوغة من 
جع ذلك إلى ارتفاع نسبة ، وير2006، لكل منها على التوالي لعام  97.8و 103.0و 435.0إلى 

الهجرة الوافدة إلى المحالت المذكورة حيث تم التعاقد مع العديد من الشـركات األجنبيـة وأن   
أغلبهم من الذكور في حين انخفضت في كل من محلة العويلية الغربية ومحلة العويلية الشرقية 

ر مقابل مئة أنثى ذك 184.1و 75.0إلى  1973ذكر مقابل مئة أنثى لعام  307.3و 275.0من 
  .لكل منها على الترتيب  2006لعام 
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  :النسبة النوعية حسب فئات السن 
ع بيانات الجدول ـفقد لوحظ من واق  ةالعمرية الخماسيالنوعية للفئات  ةبدراسة النسبفيما يتعلق   
   بينما 86.3بلغتحيث ) 4-0(م قد انخفضت نسبة النوع للفئة العمرية 1973عدادـأنه فى ت) 38(

  توزيع نسبة النوع حسب الفئات العمرية في مدينة المرج) 38(جدول 
  م 2006-1973في الفترة 

    الفترة التعدادية  الفئة العمرية
1973  2006  

  

0 -4  86.3  104.4  
5 -9  102.5  100.6  
10 -14  101.3  101.8  
15 -19  96.0  101.7  
20 -24  89.3  100.4  
25 -29  108.4  103.5  
30 -34  118.6  100.7  
35 -39  94.9  96.3  
40 -44  112.5  95.1  
45 -49  110.7  97.1  
50 -54  105.7  74.6  
55 -59  129.5  96.8  
60 -64  116.3  114.9  
65 -69  137.9  88.8  
70 -74  87.8  92.5  

75+  110.7  91.8  
  100.3  102.0  اإلجمالي

  م 2006 -1973التعدادات العامة للسكان للسنوات : المصدر
  ثم   101.3 ـ102.4قد بلغت ـف) 14ـ10(والفئة العمرية ) 9ـ5(مرية ـت فى الفئة العـارتفع

على  نهماـلكل م  89.3و 96.0 لغـلتب) 24- 20(والفئة ) 19- 15(انخفضت فى الفئة العمرية 
  ) .74-70(و) 39- 35(التوالي ثم ارتفعت فى باقي الفئات ماعدا الفئة العمرية 

ارتفعت فى الفئة  بة النوع قد اختلفت اختالفا واضحا إذـفقد لوحظ أن نس م 2006أما فى تعداد 
ثم زادت  100.6 حيث بلغت) 9- 5(ثم انخفضت فى الفئة العمرية  104.4لتبلغ)  4- 0(العمرية 
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ئة ـوالف) 19- 15(ة العمرية ـفعت فى الفئـكذلك ارت 101.8 الى) 14- 9(رية ـفى الفئة العم
كذلك انخفضت فى باقي الفئات العمرية ما عدا الفئة العمرية  100.4و  101.7 لتبلغ ) 24- 20(
  . 114.9حيث بلغت ) 64- 60(

والفئة  ) 39-35(ئة العمرية ـالف ىم فقد انخفضت نسبة النوع وخاصة ف 2006 دادـأما فى تع
 .واليـلكل منهما على الت 74.6 و 95.1و 96.9 تـحيث بلغ) 54- 50(والفئة ) 44- 40(

وذلك العتماد البيانات على كتيبات العائلة وهى وثائق رسمية مسجل بها الذكور وإلناث على حد 
نوع ـبة الـأن نس"وغرافية تقول ـيات فهناك قاعدة ديمـدل الوفـأومن تأثير انخفاض مع. سواء

     )1("خفض كلما انخفض معدل الوفياتـتن
وات المقارنة ـاإلناث في جميع الفئات العمرية بكل سن ىالذكور علنالحظ تفوق عدد  ومما سبق

حيث أن التدني بنسبة الذكور +) 70( و) 39- 35(و )19-15(و) 4- 0(العمرية  تالفئا ءباستثنا
 افةـباإلض العام األول من العمر يالذكور فكان مرهوناً بزيادة وفيات م 1973هذه الفترة  لخال

كذلك فإن ارتفاع نسبة الذكور إنما  ةإلناث وهي ظاهرة عالميلدى ا اإلى المواليد الموتى أكثر مم
وما تبعه من تدني وفيات الرضع من الذكور وأيضاً  راجع إلى التقدم العلمي في السنوات الالحقة

  .اإلناث عالوة عن النقص في التبليغ عن اإلناث في التعدادات 
  على مستوى المحالت النسبة النوعية حسب فئات السن 

في محلة المـرج  ) سنة 34-0(للفئة العمرية  نسبة النوع نالحظ ارتفاع  )9(الملحقومن خالل 
أما في محلة المـرج الشـرقية فقـد     106.1إلى  100.0الغربية فقد تراوحت نسبة النوع من 

وباسـتثناء الفئـة   ) سـنة  29-25(والفئة ) سنة 19-0(ارتفعت نسبة النوع في الفئة العمرية 
بينما ارتفعت نسبة  .99.5و 94.2حيث بلغت نسبة النوع ) 34-30(والفئة ) 24-20(العمرية 

) 29-25(والفئـة  ) 24-20(والفئة ) 14-0(النوع في محلة العويلية الشرقية في الفئة العمرية 
 علي التـوالي )99.1-99.7(فقد بلغت نسبة النوع) 29-25(و) 19-15(باستثناء الفئة العمرية 

في حين انخفضـت فـي الفئـة    ) سنة 34-30(و) 24-20(و) واتسن 9-0(في الفئة العمرية 
لكل منهـا   99.4و 92.4و  95.5 حيث بلغت نسبة النوع) 29-25(و) 19-15(و) 10-14(

) سـنة  34-0(نسبة النوع في الفئات العمريـة   تعلى الترتيب أمافي محلة فرزوغة فقد ارتفع
الزيـادة   ويرجع السبب في هذه 96.8نوع فقد بلغت نسبة ال) واتسن9-5(العمرية ةباستثناء الفئ
  .دولعند الم اإلناث ىالذكور عل تفوق عدد

) سنة 29-25(نالحظ انخفاض نسبة النوع في محلة المرج الغربية باستثناء الفئة العمرية  كذلك
   .لكل منها على الترتيب  108.5و 126.6حيث بلغت نسبة النوع ) سنة 64-60(و

   )سنة 39-35(فقد انخفضت نسبة النوع أيضا ما عدا الفئة العمرية  أما في محلة المرج الشرقية
________________  
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  135، جغرافية السكان، مرجع سابق، ص يخيامنصور الك )1(
 لكـل  113.2و 105.7و 101.8فقد بلغت نسبة النوع ) سنة 64-60(والفئة ) سنة 49-45(و

  .منها على التوالي
 64-60(و) سنة 44-40(ارتفعت نسبة النوع في الفئة العمرية  تليها محلة العويلية الشرقية فقد

 106.2و  121.3فقـد بلغـت نسـبة النـوع     +) 75(والفئـة  ) سـنة  69-65(والفئة ) سنة
ثم تأتي محلة العويلية الغربية حيث ارتفعـت نسـبة   .ولكل منها على التوالي 116.2و104.7و

حيث بلغت +) 75(و) 74-70(و )  69-65(و ) 64-60(و) 49-45(النوع في الفئة العمرية 
وأخيراً محلة .لكل منهما علي التوالي 112.0و 107.7و 106.3و 229.4و 1143نسبة النوع 

ومـن ثـم   ) سنة 64-60(و) سنة 44-40(فرزوغة فقد ارتفعت نسبة النوع في الفئة العمرية 
  .لكل منها على الترتيب  123.4و 102.2بلغت نسبة النوع 

   حسب الفئات العمرية العريضة للسكان عنسبة النو
 )39(لسكان يتضح لنا من الجـدول ل الفئات العمرية العريضةحسب  عنسبة النوإلى  بالنسبة أما

قد  ف 1973نسبة النوع لفئة صغار السن في تعداد فيالحظ أن .أنها متفاوتة بين الفئات العمرية 
    . 103.2 فقد بلغت نسبة النوع فقد ارتفعت  م 2006أما في تعداد  . 99.5بلغت نسبتها

  النسبة النوعية للسكان الليبيين حسب الفئات العمرية العريضة في مدينة المرج) 39(جدول 
  م2006-1973في الفترة من 

  الفترة
  

  فئة صغار السن
  

  فئة متوسطي السن
  

  فئة كبار السن
      

1973  99.5  104.1  112.9  
1984  103.1  100.1  103.3  
1995  101.6  99.7  89.7  
2006  103.2  99.3  90.8  
  . 2006-1995-1984-1973التعدادات السكانية العامة للسنوات : المصدر 

م 1973على مستوى المدينـة عـام    لفئة صغار السننالحظ انخفاض نسبة النوع ومما سبق 
   .م 2006لعام  103.2ويعزى ذلك إلى ارتفاع معدالت وفيات الذكور، ثم ارتفعت لتصل إلى 

فقد بلغـت  ) سنة 64-15( فئة متوسطي السنللفئة العمرية الثانية  أما بالنسبة إلى نسبة النوع
  . 99.3م فقد انخفضت نسبتها الى  2006فى تعداد  أما  1973لعام  104.1نسبتها 
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فترة ونالحظ أن نسبة النوع لفئة متوسطي السن كانت دائماً تتجه نحو االنخفاض المستمر أثناء 
لوفيات وخاصة حـوادث  جع لأو تر ،نالليبيي، ويعزى ذلك أما إلى الهجرة بين السكان ةالدراس

  .من الذكور  رهمأكث والتي السيارات
للفتـرة   112.9فقد بلغت ) 65فئة كبار السن (الثالثة  أما بالنسبة إلى نسبة النوع للفئة العمرية

  .م2006لعام  90.8انخفضت الى  ثم  ف1973التعدادية 
ونالحظ مما سبق أن نسبة النوع لفئة كبار السن كانت مرتفعة وقد يعزى ذلك االرتفـاع إلـى   
الخطأ في تحديد العمر الحقيقي عند إجراء التعداد، حيث أن األكثرية من اإلناث يدلين بأعمـار  

ما بالنسبة تقل عن الحقيقة، لذا فإن أعدادهن قد تكون أقل من الواقع في فئات األعمار المعلنة، أ
للذكور أيضاً وخاصة كبار السن فإنهم يميلون إلى المبالغة في تحديد أعمارهم، ومن ثم يزيد من 

أيضـاً وهـذا    1984في الفئات المتقدمة في السن، ونالحظ أيضاً انخفاضها في تعداد  أعدادهم
ق رسمية يسـجل  يرجع إلى اعتماد التعدادات العامة للسكان على كتيبات العائلة، باعتبارها وثائ

ويعزى أيضاً إلى االرتفاع الذي  1995فيها عدد الذكور واإلناث ثم انخفضت نسبتها في تعداد 
  .يحدث في الفئتين األخيرتين 
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  النوع حسب الفئات العمرية العريضة على مستوى المحالت
لى مستوى المحالت في تتضح نسبة النوع حسب الفئات العمرية العريضة ع) 40(ومن الجدول 

 105.3قد بلغت ) سنة 14-0(لفئة صغار السن  النوع فنالحظ أن نسبة. 2006-1984الفترة 
   .في محلة المرج الغربية 1984في تعداد 

مستوى المحالت للفترة  ىالعريضة علفئات العمرية ال النسبة النوعية للسكان الليبيين حسب)  40(دول ج
1984-2006  

  التعدادیةلفترة ا

  صغار السن

المرج 
  الغربیة

المرج 
  فرزوغة  العویلیة الغربیة  العویلیة الشرقیة  ةالشرقی

1984  105.3  102.3  92.1  114.6  102.7  

2006  103.0  102.6  108.4  100.0  103.2  

  لفترة التعدادیة

  متوسطي السن

المرج 
  الغربیة

المرج 
  فرزوغة  العویلیة الغربیة  العویلیة الشرقیة  ةالشرقی

1984  100.7  100.6  92.0  100.0  99.6  

2006  101.1  98.1  99.1  95.6  99.9  

  لفترة التعدادیة

  كبار السن

المرج 
  الغربیة

المرج 
  فرزوغة  العویلیة الغربیة  العویلیة الشرقیة  الشرقیة

1984  11.9  92.0  133.3  105.7  124.3  

2006  99.9  89.3  104.9  109.3  69.5  

  .التعدادات العامة للسكان للسنوات المذكورة : المصدر 
  .  92.1في محلة المرج الشرقية، أما في محلة العويلية الشرقية بلغت 102.3بلغت نسبتها  وقد
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، 114.6تليها محلة العويلية الغربية حيث تصدرت جميع المحالت فبلغت نسبة فئة صغار السن 
  .في محلة فرزوغة  102.7في حين بلغت نسبتها 

فنالحظ انخفاض نسبة فئة صغار السن في محلة المـرج الغربيـة إلـى     م2006أما في تعداد 
في حين ارتفعت في محلة العويلية  102.6أما في محلة المرج الشرقية فقد بلغت نسبتها  103.0

بينما بلغت في محلة  100.0تليها محلة العويلية الغربية فقد انخفضت إلى  108.4الشرقية إلى 
أما بالنسبة إلى النسبة النوعية للفئة العمرية الثانية، فئـة متوسـطي السـن     . 103.2فرزوغة 

، تليها محلـة المـرج   100.7في محلة المرج الغربية  1984بلغت في عام  فقد) سنة 15-64(
ثم تـأتي محلـة    92.0، بينما بلغت في محلة العويلية الشرقية 100.6نسبتها  الشرقية فقد بلغت

  . 99.6، في حين بلغت في محلة فرزوغة 100.0ية حيث بلغت نسبتها العويلية الغرب
فقد ارتفعت نسبة النوع لهذه الفئة في محلة المـرج الغربيـة فقـد بلغـت      2006أما في تعداد 

في محلة المرج الشرقية، كذلك ارتفعت نسبة النوع فـي   98.1، في حين انخفضت إلى 101.1
، 95.6ينما انخفضت في محلة العويليـة الغربيـة إلـى    ، ب99.1محلة العويلية الشرقية فبلغت 

  . 99.9وأخيراً محلة فرزوغة فقد بلغت نسبة النوع 
حيث نجدها قد +) 65(لفئة العمرية الثالثة، فئة كبار السن لأما فيما يخص النسبة النوعية حسب 

فقد بلغـت  في محلة المرج الغربية، أما في محلة المرج الشرقية  1984في تعداد  117.9بلغت 
في محلـة العويليـة    105.7، وبلغت 133.3، في حين بلغت في محلة العويلية الشرقية 92.0

فقد انخفضـت فـي    2006أما في تعداد . 124.3الغربية، أما في محلة فرزوغة بلغت نسبتها 
، تليهـا  89.3، أما في محلة المرج الشرقية فقد انخفضت إلـى  99.9محلة المرج الغربية إلى 

، ثم تأتي محلة العويلية الغربية فقد ارتفعـت  104.9عويلية الشرقية حيث انخفضت إلى محلة ال
  . 69.5، وأخيراً محلة فرزوغة فقد انخفضت نسبة النوع إلى 109.3إلى 
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  أألهــرام السكانية
نية يعد الهرم العمري والنوعي للسكان من أكثر األساليب البيانية استخداماً في الدراسات السـكا 

  .هماً للتركيب العمري والنوعي للسكان فألنه من أسهل أنواع التمثيل البياني 
ويتكون الهرم السكاني من قسمين حيث يمثل القسم األيمن منه الشرائح العمرية لإلنـاث، فـي   
حين يمثل القسم األيسر منه الشرائح العمرية للذكور، فشكل الهرم يمكن أن يعطي دالئل هامـة  

للتحليل التفصيلي للتركيب  مرآةن ومستقبلهم، ومن ثم فإن األهرام العمرية للسكان لماضي السكا
  .العمري 

-7(لشكل اب وباالستعانة م 2006-1973بين من دراسة الهرم السكاني لمدينة المرج لألعوام تو
، 1973اتضح أن الهرم السكاني يتميز باتساع قاعدته وانحدار الجوانب نحو قمة الهرم لعام ) 8

وهذا يدل على ارتفاع معدالت الخصوبة مع هبوط معدالت الوفيات وخاصة معـدالت وفيـات   
نسبة اإلناث وخاصـة فـي الفئـات     األطفال الرضع ، ونالحظ كذلك ارتفاع نسبة الذكور على

قد ارتفعت نسبة الذكور في بعض الفئات العمرية، كما تـأثر شـكل الهـرم    والعمرية الوسطى 
طفيفاً في الفئات العمرية الوسطى، ويرجع السبب في هذا التأثير لعامل الهجـرة  السكاني تأثراً 

أما االنكماش الواضح في الفئات التي تمثل قمة الهرم فهو مظهـر  .النازحة إلى خارج المدينة 
مألوف في أهرام األعمار في البالد النامية عموماً والناتج من ارتفاع معدالت الوفيات بين كبار 

  .نالس
اتساعاً، ويرجع ذلك إلى ارتفاع كانت أكثر نالحظ أن قاعدة الهرم العمري للسكان  مما سبقو 

معدالت الزيادة الطبيعية في تلك الفترة حيث بلغت نسبة صغار السن الذين تقل أعمارهم عـن  
ما وسط الهرم فإنه يتميز باالنكماش نسبياً حيث بلغت نسبة أمن جملة السكان % 51.6سنة  15

  .من جملة السكان % 44.1) سنة 46-15(السن  متوسطي
فقد كان لتدني معدالت المواليد بهبوط أكبر عما سبق واستمر الهبوط في  م 2006 أما في تعداد

ثـم اخـذ فـي     م1973مقارنة لعـام   2006معدالت الوفيات أثر في تقلص قاعدة الهرم لعام 
اً طفيفاً وخاصة فـي الفئـة العمريـة    التدريجي نحو القمة، كما تأثر شكل الهرم تأثر نكماشاال

كما أن نسبة الذكور ترتفع في الفئات العمرية الوسـطى،   ،الوسطى حيث اتسمت باالتساع قليالً
  .أما قمة الهرم فقد اتسمت باالتساع الطفيف، فمن المالحظ تزايد قمة اإلناث على قمة الذكور
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التغير الذي حدث فـي   2006- 1973لألعوام لقد اتضح من خالل المقارنة لألهرام العمرية و

  :التركيب العمري للسكان ومن خالل الجدول تبين ما يلي 
انخفاضاً في نسبتها من جملة السكان فقد كانـت  ) سنة 14-0(سجلت فئة صغار السن من ـ 1

   .م2006 ملعا السكانمن جملة % 40.5من جملة السكان إلى % 51.6 1973عام 
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من جملة % 44.1هم من تحيث ارتفعت نسب) سنة 64-15(ة متوسطي السن ما بالنسبة لفئـ ا 2
  .من جملة السكان % 63.9فقد بلغت  2006أما عام  1973السكان لعام 

، 1973حيث انخفضت نسبتهم من جملة السكان حيث كانت عام +) 65(أما فئة كبار السن ـ3
  .لسكان من جملة ا% 3.3أصبحت ف  2006من جملة السكان وفي عام % 4.2
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  : يجلزواا لتركيبا
تركيب السكان أو نسب السكان من حيث الذين لم يسـبق لهـم   ) ةنيالمد(يقصد بالحالة الزوجية 

الزواج والمتزوجين والمطلقين واألرامل سواء كانوا إناثاً أو ذكوراً والحالة الزوجية تتأثر وتؤثر 
العمري النوعي فضالً، باإلضـافة إلـى الظـروف االقتصـادية     في آن واحد، تتأثر بالتركيب 

المواليد، الوفيـات،  (واالجتماعية والتي تحددها وتحكم اتجاها وتؤثر قي مكونات النمو السكاني
مما حد بالبعض إلى اعتبارها مكوناً رابعاً يقف إلى جانب المكونات الثالث المـذكورة  ) الهجرة

  :مايأتى) 41(مدينة المرج يتبين لنا من الجدول  وبدراسة الحالة الزوجية فى )1(.
  السكان الذين لم يسبق لهم الزواج .  1

واستمرت في االرتفاع  م1973لعام %  20.0إن نسبة من لم يسبق لهم الزواج قد ارتفعت من 
   .% 33.6نسبتهم قد زادت بواقع  أنأي  %54.7 إلي ف2006عام 

من الذكور مرتفعة عـن اإلنـاث،    زواجال لهم لم يسبقالذين وكما يالحظ من الجدول أن نسبة 
أي أن نسبتهم قـد  ،م2006عام% 58.52لترتفع إلى % 27.45، 1973حيث بلغت نسبتهم عام 

إلـى   1973عام % 12.23أما بالنسبة لإلناث فقد ارتفعت نسبتهن من .،%31.07زادت بواقع 
ما يمكن مالحظته هـو أن  و% 38.61، أي أن نسبتهن قد زادت بواقع م 2006عام % 50.84

ويعـزى ذلـك إلـى أن اإلنـاث      .نسبة من لم يسبق لهم الزواج ترتفع لدى الذكور عن اإلناث
يتزوجن في سن مبكرة عن الذكور، باإلضافة إلى ارتفاع تكـاليف الـزواج بصـورة كبيـرة     

  .وانخراط اإلناث في التعليم
  :السكان المتزوجون .  2

نالحظ أن نسبة السكان المتزوجين من الذكور واإلناث على جميع فئات الحالة الزوجيـة تكـاد   
% 40.63إلـى   1973لعام % 68.07تكون متساوية خالل سنوات المقارنة فقد انخفضت من 

ه تمالحظ وما يمكن،% 27.44، وإن نسبة السكان المتزوجين قد انخفضت بواقع ف 2006لعام 
  المتزوجون من الذكور واإلناث متقاربة في مستوياتها خاللمن الجدول أن نسبة 

  .التعدادات األربعة  
  :السكان المطلقون .  3

انخفضـت مـن    فقد .تدني نسبة المطلقين خالل فترة المقارنة ) 41(يتضح من خالل الجدول 
  .م 2006لعام% 1.18واستمرت في االنخفاض حتى بلغتف  1973لعام% 5.20

يع نسبة المطلقين حسب النوع زيادة نسبة المطلقات زيادة طفيفة عن نسبة ويتضح من خالل توز
  نـ، في حيىأخر الزواج أمام الذكـور المطلقين مرةالمطلقين ، ويرجع ذلك إلى توفر فرص 

                                                
 . 84، األسس الديموغرافية لجغرافية السكان، مرجع سابق، صيدولت صادق، عبد الرحمن الشر نوب  )1(
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  سنة فما فوق حسب الحالة الزوجية 15التوزيع النسبي للسكان الليبيين ممن أعمارهم ) 41( دول ج    
  م 2006-1973في مدينة المرج في الفترة   

  

  1984  1973  سنوات التعداد
  الجملة  إناث  ذكور  الجملة  إناث  ذكور  الحالة الزوجیة

  38.91  33.05  44.75  20.02  12.24  27.45  لم یسبق لھ الزواج

  52.16  51.63  52.69  68.07  68.26  67.90  المتزوجون

  33.8  5.29  1.47  5.20  7.40  3.09  قونالمطل

  5.55  10.03  1.09  6.62  11.98  1.51  األرامل

  -  -  -  0.09  0.13  0.05  غیر مبین

 100 100 100 100 100  100  وعالمجم

  2006  1995  سنوات التعداد
  الجملة  إناث  ذكور  الجملة  إناث  ذكور  الحالة الزوجیة

  54.66  50.84  58.52  53.4  49.60  51.71  لم یسبق لھ الزواج

  40.63  40.64  40.61  40.31  39.60  41.03  وجونالمتز

  1.18  2.01  0.35  1.93  3.12  0.73  قونالمطل

  3.53  5.51  0.52  4.12  7.12  0.53  األرامل

  -  -  -  -  -  -  غیر مبین

 100 100 100 100 100 100  وعالمجم

  م 2006-1995-1984-1973التعدادات العامة للسكان : المصدر 
  

% 3.09ال تتاح إال نادراً بالنسبة لإلناث المطلقات، هذا وقد بلغت نسـبة الـذكور المطلقـين    
نسبة المطلقات من  انخفضت في حين.لكل منها على التوالي 2006و 1973للسنوات % 0.35
   .م2006عام % 2.01الى   1973لعام % 7.40

  :السكان المترملون .  4
إن الترمل ظاهرة ترتبط بحدوث الوفاة، لذلك فإن أي تدني في معدالت الوفيـات يقلـل مـن     

معدالت الترمل، وقد كان لزيادة معدالت الوفيات وانخفاضها تدريجياً تبعاً للتحسن في الرعايـة  
، 2006و 1973لألعـوام فقـد بلغـت    أثراً في التدني التدريجي في نسـب الترمـل    الصحية
 على الترتيب،% 3.53و% 6.62حوالى

نسـبة الـذكور    بلغـت  فقدأن نسبة المترمالت فاقت نظيرتها لدى الذكور،  ومما سبق نالحظ
أما نسبة المترمالت فهي أكثر من الذكور، .%0.52 م2006، ثم بلغت عام 1973لعام % 1.51

وهـذا األمـر   .م2006لعام% 6.51 ثم انخفضت إلى% 11.98، 1973فقد بلغت نسبتهن لعام 
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يعود إلى زواج الذكور مرة أخرى بعد وفاة زوجاتهم، أما المترمالت غالباً ما يتفرغن بعد وفاة 
  .أزوجهن إلى رعاية أبنائهن 

  لزواجي على مستوى المحالتا لتركيبا
  :مايأتي ) 42(من الجدولمحالت المدينة يتبين  مستوى بدراسة الحالة الزوجية على

  :السكان الذين لم يسبق لهم الزواج -1
من إجمالي سكان % 58.2إن أعلى نسبة لفئة غير المتزوجون كانت بمحلة فرزوغة فقد بلغت 

من اإلناث، ثم تأتي محلة العويلية الغربية بنسـبة  % 54.6من الذكور و% 61.9المحلة، منهم 
محلة العويلية الشـرقية  من اإلناث، تليها % 54.1من الذكور وبنسبة % 58.8، منهم % 56.4
من اإلناث، ثم تأتي محلة المرج الشرقية % 51.8من الذكور، و% 58.5، منهم % 55.1بنسبة 
من اإلناث، وأخيراً محلة المـرج  % 50.7من الذكور وبنسبة % 58.5، منهم % 54.5بنسبة 

سبب ويعزى ال.من اإلناث % 49.6من الذكور وبنسبة % 57.8، منهم % 53.7الغربية بنسبة 
في ارتفاع نسبة الذكور من نسبة اإلناث بالمحالت إلى ارتفاع سن الزواج نتيجة عدة عوامـل  

  .مثل إتمام التعليم، فضالً عن الظروف االقتصادية وأثرها في ارتفاع نفقات الزواج 
  2006جية بالمحالت لعام  االتوزيع النسبي للحالة الزو) 42( جدول 

  المحالت

  األرامل  المطلقون  متزوجون  ال  لم يسبق لهم الزواج

ور
ذك

  

إ
اث
ن

الي  
جم
اإل

  

ور
ذك

اث  
إن

الي  
جم
اإل

  

ور
ذك

اث  
إن

الي  
جم
اإل

  

ور
ذك

اث  
إن

الي  
جم
اإل

  

  المرج 
  الغربية

57.8  49.6  53.7  41.5  42.1  41.8  0.2  1.9  1.2  0.4  6.4  3.3  

  المرج
  3.8  6.9  0.6  1.5  2.4  0.5  40.2  40.0  40.5  54.5  50.7  58.5  الشرقية 

العويلية 
  الشرقية

58.5  51.8  55.1  40.5  40.7  40.6  0.4  1.4  0.9  0.6  6.2  3.4  

  العويلية
  الغربية 

58.8  54.1  56.4  40.3  40.4  40.3  0.2  1.2  0.7  0.7  4.3  2.6  

  3.6  6.6  0.5  0.8  1.2  0.3  37.4  37.6  37.3  58.2  54.6  61.9  فرزوغة
  . 2006التعداد العام للسكان، شعبية المرج : المصدر 

  :السكان المتزوجون  -2
من إجمالي % 41.8شكلت فئة السكان المتزوجين أعلى نسبة بمحلة المرج الغربي حيث بلغت 

من اإلناث، ثم تأتي محلة العويلية الشرقية % 42.1من الذكور وبنسبة% 41.5سكان المحلة منهم
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ناث تليها لإل% 40.7الذكور وبنسبة من% 40.5من إجمالي السكان بالمحلة، منهم% 40.6بنسبة
% 40.4إجمالي سكان المحلة، منهم من الذكور وبنسبةمن % 40.3محلة العويلية الغربية بنسبة

من % 40.5من جملة سكان المحلة منهم% 40.2لإلناث، في حين بلغت في محلة المرج الشرقي
% 37.4من اإلناث وأخيراً محلة فرزوغة حيث بلغت نسبة السكان المتزوجين% 40.0الذكور و

وبالرغم من أن من اإلناث % 37.6الذكور وبنسبة من % 37.3جمالي سكان المحلة، منهم من إ
اإلناث ولو بنسبة  تكاد تكون متقاربة إال أن ارتفاع نسبة الذكور عن النسبة بين الذكور واإلناث

مـن اإلنـاث   المتـرملين أكثـر   قليلة إنما يرجع إلى تزايد فرصة الزواج للذكور المطلقين أو 
  .المترمالت  المطلقات أو

  :سكان المطلقين ال-3
من إجمالي السكان، منهم % 1.5نالت فئة المطلقين أعلى نسبة بمحلة المرج الشرقية حيث بلغت 

من جملة % 1.2من اإلناث، تليها محلة المرج الغربية بنسبة % 2.4من الذكور، وبنسبة % 0.5
من اإلناث، ثم تأتي محلة العويلية الشرقية  %1.9من الذكور وبنسبة % 0.2سكان المحلة، منهم 

  %1.4من الذكور وبنسبة% 0.4من جملة سكان المحلة منهم % 0.9بنسبة 
من جملة السكان بالمحلـة،  % 0.8من اإلناث، وقد بلغت نسبة السكان المطلقين بمحلة فرزوغة 

% 0.7الغربية بنسـبة محلة العويلية  وأخيراً.من اإلناث % 1.2من الذكور وبنسبة % 0.3منهم 
  .لإلناث %1.2الذكور و من%0.2من جملة سكان المحلة، منهم

ويعزى ارتفاع نسبة المطلقات عن المطلقين إلى توفر فرص الزواج أمام الذكور المطلقين مرة 
  . أخرى في حين ال تتاح إال نادراً بالنسبة لإلناث المطلقات 

  :السكان المترملون  -4
 من إجمـالي سـكان  % 3.8أعلى نسبة بمحلة المرج الشرقية حيث بلغت شكلت فئة المترملون 

تليها محلة فرزوغة بنسبة لإلناث، % 6.9من الذكور وبنسبة % 0.6إجمالي سكان المحلة، منهم
مـن إجمـالي   % 3.4الشرقية بنسبة  ثم تأتي محلة العويليةسكان المحلة ،  أجماليمن % 3.6

لإلناث، بينما بلغت فـي محلـة المـرج    % 6.2نسبة من الذكور وب% 0.6سكان المحلة منهم 
محلة العويلية الغربية حيث بلغت  اًأخيرو لإلناث% 6.4من الذكور و% 0.4منهم% 3.3الغربية 

ويرجع سبب ارتفاع نسـبة  .لإلناث %4.3من الذكور و% 0.7من إجمالي السكان منهم % 2.6
  .أزواجهن  بعد وفاة اإلناث المترمالت إلى تفرغهن إلى تربية ورعاية أبنائهن
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  :رة ـــم األسـحج
يعد حجم األسرة من العوامل التي تؤدي إلى زيادة الطلب على الميـاه ومـن زيـادة معـدل     
االستهالك، لذلك فإن معرفة تطور عدد األسرة يؤدي إلى معرفة حاجـة المجتمـع للخـدمات    

فمن المعروف أن األسر الليبية تتميز بالحجم الكبيـر و خاصـة بعـد    .واالحتياجات المستقبلية 
ء تصديره، حيث أدى إلى تحسين مستوى المعيشة، وعلى الرغم من التغيـر  اكتشاف النفط وبد

في الوضع المادي لألسر الليبية إال أنه مازال عدد األسر مرتفعاً، ويرجع ارتفاع حجم األسـرة  
الى  باإلضافةكبيرة الحجم ، األسرالى العادات االجتماعية حيث يفضل معظم السكان  في ليبيا 

والصحي ومن ثم أدى ذلك إلى ارتفاع معدالت المواليد وانخفـاض    اديلتحسن في الوضع الما
وتشير التعدادات العامة للسكان إلى أن عدد األسر مازال مرتفعاً، فمن خالل .معدالت الوفيات 

بلغ عدد األسر  1973الذي يبين حجم األسر الليبية واألسر غير الليبية، ففي عام ) 43(الجدول 
وبلغ عدد األسـر غيـر الليبيـة     5.69أسرة ليبية بمتوسط حجم ) 5500(أسرة منها ) 6184(
  .5.70أسرة بمتوسط حجم ) 684(

  عدد األسر المقيمة في مدينة المرج وعدد أفرادها أو متوسط أحجامها )  43(جدول 
  م2006-1973في الفترة 

سنوات 
  التعداد

  األسر غير الليبية  األسر الليبية

عدد   عدد األسر
  أفرادها

متوسط 
عدد   عدد األسر  الحجم

  أفرادها
متوسط 
  الحجم

1973  5500  31341  5.69  684  3901  5.70  
1984  6638  47454  7.14  972  6656  6.84  
1995  7330  60688  8.27  1186  6434  5.42  
2006  10072  72698  7.2  915  4860  5.31  

  . 2006-1995-1984-1973التعدادات العامة للسكان للسنوات : المصدر       
أسـرة  ) 10072(أسرة منهـا  ) 10987(فقد بلغ عدد األسر المقيمة في المدينة  2006أما سنة 

   5.31بمتوسط حجم أسري ةغير ليبيأسرة ) 915(و 7.2ليبية وبمتوسط حجم أسري 
  حجم األسرة على مستوى  المحالت

نالحظ أن محلـة المـرج   ) 44(الجدول أما بالنسبة لحجم األسر حسب المحالت فإنه من خالل 
أسـرة  ) 4652(الشرقية قد احتلت الصدارة من حيث تركز العدد األكبر لألسر فقد بلغ عـددها  

، في حين بلغ عدد األسر غير الليبيـة  7.1أسرة ليبية بمتوسط حجم األسرة بلغ ) 4326(منها 
  . 5.5أسرة وبمتوسط حجم اسري ) 326(بواقع 
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أسرة ليبية ) 4054(أسرة منها ) 4543(بية فقد بلغ عدد األسر المقيمة فيها أما محلة المرج الغر
  . 5.3أسرة غير ليبية وبمتوسط حجم اسري بلغ ) 489(وبواقع  6.8وبمتوسط حجم أسري بلغ 

  
  عدد األسر المقيمة في مدينة المرج وعدد أفرادها ومتوسط أحجامها حسب المحالت) 44( جدول 

  م 2006لعام 

  . 2006الهيئة العامة للمعلومات، النتائج النهائية للتعداد العام للسكان، شعبية المرج  :المصدر 
  

حجم اسري بلغ  أسرة ليبية وبمتوسط) 754(أسرة منها ) 840(تليها محلة العويلية الشرقية بعدد 
، ثم تأتي محلة فرزوغة بعدد 4.4أسرة غير ليبية وبمتوسط حجم اسري بلغ ) 86(، وبواقع 7.6

، أما األسر غير الليبية فقد 8.8أسرة ليبية وبمتوسط حجم اسري بلغ ) 659(أسرة، منها ) 671(
  . 7.4وبمتوسط حجم اسري بلغ ) 12(بلغ عددها 

أسرة ) 279(أسرة، منها ) 281(يث بلغ عدد األسر المقيمة فيها وأخيراً محلة العويلية الغربية ح
أسـرة وبمتوسـط   ) 2(، أما عدد األسر غير الليبية بلغ عددها 10.5وبمتوسط حجم اسري بلغ 

  . 10.5حجم اسري بلغ 
 

  المحالت
  لليبيةاسر غير ألا  ألسر الليبيةا

  متوسط الحجم  عدد أفرادها  عدد األسر  متوسط الحجم  عدد أفرادها  عدد األسر

  المرج
  الغربية 

4054  27452  6.8  489  2568  5.3  

  المرج
  الشرقية 

4326  30768  7.1  326  1807  5.5  

  العويلية 
  الشرقية

754  5746  7.6  86  375  4.4  

  العويلية 
  الغربية

279  2931  10.5  2  21  10.5  

  7.4  89  12  8.8  5801  659  فرزوغة
  5.3  4860  915  7.2  72698  10072  المجموع
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فقد انخفض هـذا   2006-1995الفترة الزمنية  في ماأ% . 1.55الى  ف1995-1984الزمنية
  .%1.52المعدل إلى 

يتضح أن معدالت نمو السكان بالمحالت في الفترة الزمنيـة  ) 30(ومن خالل بيانات الجدول  
ففي محلة المرج الغربية بلغ معدل النمو للفئـة  .أنها تختلف من محلة ألخرى  1995-2006
بينما انخفض معدل النمو لنفس الفئة العمرية ، 0.44 نالليبييسنة للسكان  15رية األقل من العم

في كل من محلة المرج الشرقية ومحلة العويلية الشرقية ومحلة العويلية الغربية ومحلة فرزوغة 
ويعـزى انخفـاض   .لكل منها على التـوالي % -1.00و % -1.65  -0.51و% -0.64الى 

سنة إلى هبوط معدالت المواليد والوفيات معاً  15معدالت النمو السكاني للفئة العمرية األقل من 
 أما بالنسبة للسكان غير %.40.63،  2006الزواج التي بلغت لعام  نسبة الناتجة عن انخفاض 

في حـين  % 0.37إلى في محلة المرج الغربية فقد بلغ معدل النمو لنفس الفئة العمرية الليبيين
  %-9.94والغربية  ةـالشرقي العويلية محلة بينما بلغ في% -5.54بلغ في محلة المرج الشرقية

  % .1.33لكل منهما على التوالي، أما محلة فرزوغة فقد بلغ % 0.00و
  وإجمالي السكان بالمحالت  ليبيين وغير ال نالليبييمعدالت نمو السكان ) 30(جدول 

  م2006-1995للفترة 

  المحلة

  فئة صغار السن 
)0-14(  

  فئة متوسطي السن 
)15 -64(  

  فئة كبار السن 
  )فما فوق- 65(

السكان 
  نيالليبي

السكان 
غير 
  نيالليبي

السكان   اإلجمالي
  ينيالليب

السكان 
غير 

  بينياللب
السكان   اإلجمالي

  نيالليبي

السكان 
غير 

  ينيالليب
  اإلجمالي

  المرج 
  1.57  -4.41  1.66  3.37  0.21  3.87  0.46  0.73  0.44  الغربية

المرج 
  1.85  0.38  1.88  1.60  -5.08  2.19  -1.03  -5.54  -0.64  الشرقية

العويلية 
  1.34  -9.99  1.56  1.82  -6.49  3.02  -1.03  -9.94  -0.51  الشرقية

العويلية 
  0.24  -8.33  0.50  2.23  -5.84  2.30  -1.63  0.00  -1.65  الغربية

  0.11  0.00  0.15  2.43  -1.75  2.53  -0.98  1.33  -1.00  فرزوغة
  .م 2006- 1995التعدادات العامة للسكان : المصدر 

ن فإن انخفاض معدل النمو السكاني يرجع إلى هجرتهم إلى بالدهم، وبالنسبة للسكان غير الليبيي
زراعية وهي تتطلب أيدي عاملة كثيرة، كمـا   أراضيأما بالنسبة لمحلة فرزوغة فإن معظمها 

لهـذه   يالنمو اإلجمالوقد بلغ معدل .أن أغلبهم من الفلسطينيين المقيمين مع أسرهم في المحلة 
وكل من محلة  ، أما في محلة المرج الشرقية%0.46الفئة لنفس الفترة في محلة المرج الغربية
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لكل منها على % -1.1.63و% -1.03و %-1.03العويلية الشرقية والغربية فقد انخفض إلى
  %.-0.98بلغ  التوالي،أما في محلة فرزوغة فقد

في محلـة المـرج    نالليبييفقد بلغ معدل النمو السكاني للسكان  )64-15(أما الفئة العمرية من
في حين بلغ في محلة العويلية % 2.19بينما بلغ في محلة المرج الشرقية % 3.87الغربية إلى 

في حين بلغ في محلـة فرزوغـة   % 2.30أما محلة العويلية الغربية فقد بلغ % 3.02الشرقية 
ويرجع ارتفاع معدالت النمو في محلة المرج الغربية لوقوع أغلب السكان فـي هـذه   % 2.53

   .المحلة التي توجد بها أغلب الخدمات كذلك بالنسبة إلى محلة العويلية الغربية
د بلغ معدل النمو لهذه الفئة العمرية في محلة المرج الغربيـة  ين فقأما بالنسبة للسكان غير الليبي

وارتفع فـي محلـة   % -5.08بينما بلغ في محلة المرج الشرقية % 0.21لنفس الفترة الزمنية 
أما في محلة % -5.84في حين بلغ في محلة العويلية الغربية % -6.49العويلية الشرقية الى 

  %.-1.75فرزوغة فقد بلغ 
بينما انخفض الى % 3.37مو اإلجمالي لهذه الفئة فقد بلغ في محلة المرج الغربية أما معدل الن

في محلة المرج الشرقية، يليها محلة العويلية الشرقية فقد بلغ معدل النمـو اإلجمـالي   % 1.60
أمـا فـي محلـة    % 2.23محلة العويلية الغربية بمعدل نمو سـكاني   تأتيثم % 1.82للسكان 

  % .2.43فرزوغة فقد بلغ 
ويعزى ذلك إلى انخفاض معـدالت   )64-15(نالحظ ارتفاع فئة متوسطي السن  وبصفة عامة

  .المواليد
فقد بلغ في محلة المـرج الغربيـة   ) فما فوق 65(أما بالنسبة إلى معدالت النمو للفئة العمرية 

عويلية في محلة المرج الشرقية، يليها محلة العويلية الشرقية ومحلة ال% 1.88فيما بلغ % 1.66
% 0.15و% 0.50و% 1.56حيث بلغ معدل النمو اإلجمالي للسـكان   ةالغربية ومحلة فرزوغ

  .لكل منهما على التوالي 
ثم % -4.41فقد بلغ في محلة المرج الغربية  نييلليبا غيرى معدالت النمو للسكان أما بالنسبة إل

محلـة العويليـة الشـرقية    يلي ذلك % 0.38محلة المرج الشرقية بمعدل نمو سكاني بلغ  تأتي
% 0.00و% -8.33و% -9.99ومحلة العويلية الغربية ومحلة فرزوغة بمعدل نمو سكاني بلغ 

وقد بلغ معدل النمو اإلجمالي للسكان على مستوى محلة المرج الغربية . التواليعلى لكل منهما 
ية الشرقية بمعدل ثم تأتي محلة العويل% 1.85، يليها محلة المرج الشرقية فقد بلغ %1.57بلغ 

فـي حـين بلـغ فـي محلـة      %0.2أما محلة العويلية الغربيـة فقـد بلـغ    % 1.34نمو بلغ 
 %.0.11فرزوغة



 

 

 

 

 



97 
 

  التعليميالتركيب 
تعد دراسة الحالة التعليمية من الركائز األساسية  التي يهتم بها دارسوا السكان لتأثيرها علـى  "

 بقية الخصائص السكان،فضال عن معدالت األحداث الحيوية ،المواليد والوفيات وخطط التنمية،
للتنمية يعد التعليم احد العوامل الرئيسية فى تحقيق التغير االقتصـادي   الرئيسيوالنه المظهر 
والنة  )1(".أنه األداة الرئيسية فى أعداد الكوادر المهئية لتنفيذ خطط المستقبل  واالجتماعي كما

ومن ثم فأن معرفة الوضع التعليمي .ايضا األساس فى أعداد الفرد ليكون لبنة مفيدة فى المجتمع
النشـاطات   أنـواع تحديد الحاجات المتوقعة من المتعلمين فى المسـتقبل حسـب    يساعد على

  .االقتصادية المتعددة

  جلسكان مدينة المر التركيب التعليمي
 :تبين لنا ماياتى) 9(بالنظرالى الوضع التعليمي ومن خالل الشكل   

جملة م من 2006عام  %10.6م الى 1973لعام %47.6قد انخفضت من  األميةأن نسبة  ـ1
سنة ويعزى  34وذلك خالل % 37قد انخفضت الى األميةنسبة  أنوعليه يمكن القول . السكان

الـى   باإلضافة، أنواعهاالى االنتشار الواسع للمدارس بمختلف  األميةهذا االنخفاض فى نسبة 
، كذلك كانت خطط التنمية تهدف من  اإللزاميةالمتزايد على تعليم الصغار فى المرحلة  اإلقبال

  . األميةمجها الى محو اخالل بر
   التوزیع النسبى للسكان اللیبیون حسب الحالة التعلیمیة  بمدینة المرج) 9(شكل

  م2006-1973للفترة 

   
  )11(المصدر من اعداد الباحث استنادا على بیانات الملحق       

  

 
                                                

، التركيب الداخلي لمدينة المرج، ومدى مالئمة الحضارة الليبية، المـؤتمر الجغرافـي األول، كليـة    فوزي األسدي )1(
 5،ص1975منشور،جامعة قاريونس ،بحث غير اآلداب، 
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ها كانت ـيث أنـويكتبون بين االنخفاض واالرتفاع حسكان الذين يقرأون ــ تذبذب نسبة ال2
لة ـويرجع ذلك الى محدودية المدارس وق .%35.2ث بلغت ـي، حم1973ام ـفى ع مرتفعة

 .2006لعام  % 9.9إال أنها انخفضت الى .شارها وعدم تنوعها أدت الى رفع تلك النسبة ـانت
تويات تعليمية  ـأصبحت تتطلب مسظم األعمال والوظائف ـويرجع هذااالنخفاض الى أن مع

  .داد المدارس وتنوعها وانتشارهاـاد أعـافه الى ازديـأض محددة ،
 عام %18.1م الى1973لعام% 10.2 مندائية ـزادت نسبة الحاصلين على الشهادة االبت ـ 3

ى ـف واالقبال على تعليم الصغار عليم االساسىـارالتـاالرتفاع الى انتش ويعزى هذا م 2006
  .المرحلة االلزامية

  لعام %23.1الى م1973امـلع% 6.3سبة الحاصلين على الشهادة االعدادية منــ ارتفعت ن4
  م2006

 فى حين ارتفعت الى ،م 1973لعام %0.2ت نسبة الحاصلين على الشهادة الثانوية منـبلغ ـ5
  . وتنوعهاالثانوية  سانتشار المدارالى  عهذا االرتفاويرجع .م 2006عام % 29.9

 م1973لعام % 0.3عت منـارتف لين على المؤهالت الجامعية فما فوقهاـأن نسبة الحاص ـ6 
فاع الى اهتمام الدولة باصحاب المؤهالت ـويرجع هذا االرت .م2006ام ـع% 9.0لترتفع الى
  .على ذلك وجود الجامعة بالمدينة زد الجامعية ،

  جالمرعلى مستوى محالت مدينة  التركيب التعليمي
بينها  ح ـواض عليمى بالمحالت أن هناك اختالفـيتضح الوضع الت )45( لومن خالل الجدو

  :تتضح النتائج االتية
من اجمالى االمية %14.3ـ ان اعلى نسبة لالمية توجد فى محلة العويلية الغربية حيث بلغت1

  .الى قلة مدارسهااضافة  .م .ك 13بالمدينة ويرجع ذلك الى بعدها عن مخطط المدينة بمسافة
االنخفاض الى كثرة  ويعزى هذا % 9.7 اما ادناها سجلت فى محلة المرج الشرقية حيث بلغت

  .  المدارس وتنوعها
اما  ،%1.1زفى محلة العويلية الشرقية بنسبةـبون اعلى تركـمثلت فئة الذين يقرأون ويكت ـ2

  %8.7ادناها فكانت بمحلة فرزوغة بنسبة 
نسبة ـالغربية ب اعلى نسبة فى محلة العويلية  الحاصلون على الشهادة االبتدائيةـ شكلت فئة 3

  %.17.8، بينما ادنى نسبة كانت فى محلة المرج الغربية 19.3%
   %23.5على نسبة فى محلة المرج الشرقية بنسبةآشكل الحاصلون على الشهادة األعدادية  ـ4

  . ، ويرجع ذلك الى الى قلة المدارس بها%22.8اما أدناها فقد سجلت فى محلة فرزوغة بنسبة 
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 بة فى محلة العويلية الشرقية بنسبةـثانوية اعلى نسـعلى الشهادة ال مثلت فئة الحاصلون ـ5
  %.26.4اما ادناها فقد سجلت فى محلة العويلية الغربية بنسبة  29.9%

 
  م2006بالمحالت لعام  للسكان اللیبیون حسب الحالة التعلیمیة النسبيالتوزیع )45(جدول

 

  .م 2006للسكان ،شعبية المرج ، مالتعداد العا:  المصدر
نالت فئة الحاصلون على الشهادة الجامعية فما فوق اعلى نسبة فى محلة المرج الغربيـة  ـ 6

عداد إوكلية  االداب والعلوم حاليا كلية المرج سابقا سيس جامعةأ،ويعزى ذلك الى ت%9.9بنسبة
  %.6.5المعليمين فى حين سجلت ادنى نسبة فى محلة العويلية الغربية بنسبة 

  للسكان حسب النوع التركيب التعليمي
الذكورعلى المستويات على نسبة االناث فى كل فئات  الى تفوق نسبة) 46 ( تشيرارقام الجدول

  :كما يمكن من خاللهما أن نستنج ما ياتى  ،ةالحالة التعليمي
ما االناث أ ،%27.5واالناث فى المدينة ، حيث بلغت نسبة الذكور تدنى نسبة امية الذكور ـ 1

فى حين انخفضت نسبة ، م  1973من أجمالى الوضع التعليمى وذلك لعام % 68.1تـفقد بلغ
  .م2006لعام % 15.6واالناث الى %5.3 الى الذكور

  م    1973عام %23.6واالناث%46.3نسبة من يقرؤن ويكتبون حيث بلغت نسبة الذكورـتدنى 2
  . م2006لعام % 9.5أما اإلناث فقد انخفضت الى بالنسبة للذكور،% 10.2ثم انخفضت الى

تدائية سواء كان ذلك بالنسبة للذكورأواالناث فقد ـرتفاع نسبة الحاصلين على الشهادة االبإ ـ3
 للذكور  بالنسبة ، %19.9م الى1973امـلع% 5.2واالناث من %15.1الذكورمنارتفعت نسبة 

  .م2006بالنسبة لالناث عام  16.3%

  المحلة
الحالة 
  التعليمية

المرج 
  الغربية

المرج 
  الشرقية

العويلية 
  الشرقية

العويلية 
  الغربية

  فرزوغة

  14.3  14.6  9.9  9.7  10.5  أمي
  8.7  10.1  11.1  9.5  10.2  بيقرأ ويكت
  18.6  19.3  18.2  18.0  17.8  ابتدائي
  22.8  23.1  23.0  23.5  22.9  اعدادى
  27.6  26.4  29.9  29.7  28.5  ثانوي
  7.8  6.5  7.4  9.2  9.9   + جامعي

  0.2  0.0  0.5  0.4  0.2  غير مبين
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أرتفعت نسبة  واالناث فقد سبة للذكورـأرتفعت نسبة الحاصلون على الشهادة االعدادية بالن -4
  .م 2006عام  %19.6 اما االناث %26.6الى 1973لعام%  2.8 واالناث% 9.9من الذكور

 واالناث حيث أرتفعت ورـلكل من الذك الثانوية  ادةـبة المتحاصلين على الشهـزادت نس -5
  %28.4-%29.6لتبلغ   م1973لكل منهماعلى التوالى عام %0.0، % 0.03 من

  التوزیع النسبى للوضع التعلیمیى حسب النوع بمدینة المرج )46(جدول 

  م2006-1973للفترة 

  
  الحالة
  التعليمية

  

1973  1984  1995  2006  

  أناث  ذكور  أناث  ذكور  أناث  ذكور  أناث  ذكور

  15.6  5.3  25.1  9.2  46.6  27.2  68.1  27.5  أمى
  9.5  10.2  16.6  21.1  10.2  21.5  23.6  46.3  يقرأويكتب
  16.3  19.9  19.7  25.0  11.6  23.2  5.2  15.1  االبتدائى
  19.6  26.6  20.9  23.5  5.6  11.5  2.8  9.9  االعدادية
  28.4  29.6  16.1  18.0  7.3  13.2  0.0  0.3  الثانوية

  9.7  8.4  11.6  3.2  0.7  3.4  0.03  0.6  +الجامعية 

  0.7  0.09  0.01  0.01  -   -   0.2  0.3  ير مبينغ
  .التعدادات العامة للسكان للسنوات المذكورة: المصدر

واء كان ذلك بالنسبة للذكورأو ـة فما فوقها سـارتفاع نسبة الحاصلين على الشهادة الجامعي-6
للذكور % 8.4م الى1973امـلع% 0.03من اثـواإلن% 0.6االناث فقدارتفعت نسبة الذكورمن

  .م2006لالناث عامو 9.7%
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  :على مستوى المحالت للسكان حسب النوع التركيب التعليمي
 للفترة  مستوى  المحالتتتضح الحالة التعليمية للسكان الليبيين على ) 47(ومن خالل الجدول 

  :م، ومنة نستنتج ماياتى2006ـ 1984
حيث بلغت نسبة  ، نسبة لالمية فى محلة فرزوغة بالنسبة الى الذكورواالناث أعلىـ سجلت 1

،أما أدنى نسبة فقد سجلت فى محلة المرج الشرقية حيث بلغت % 72.3واالناث% 35.3الذكور
  . م1984لعام %62.7والناث% 23.6نسبة الذكور
يث بلغت نسبة ـلة فرزوغة حـفى مح قد بلغت اعلى نسبة لالمية ايضاًـم ف2006أمافى تعداد

ث ـاماأدنى نسبة فقد سجلت فى محلة المرج الشرقية حي.% 21.0أمااالناث فقد% 7.7 الذكور
   %.14.8، أما االناث فقد بلغت%4.6الذكور بلغت نسبة

  
  م2006-1984حسب النوع بالمحالت لعام التوزیع النسبى للوضع التعلیمیى )47(جدول

دية
عدا
ةالت
فتر
ال

  

  المرج    المحلة
  الغربية

  المرج 
  الشرقية

  العويلية
  الشرقية 

  العويلية 
  فرزوغة  الغربية

  النوع
  الحالة
ور  التعليمية

ذك
اث  

ان
ور  
ذك

اث  
ان

ور  
ذك

اث  
ان

ور  
ذك

اث  
ان

ور  
ذك

اث  
ان

  

19
84

  

  72.3  35.3  72.3  30.0  70.0  34.8  62.6  23.6  62.7  28.4  أمى
  10.0  21.1  12.7  22.0  6.2  18.4  10.5  22.2  10.1  21.1  يقرأويكتب
  10.4  22.6  8.5  25.5  13.2  21.4  11.6  24.2  12.2  21.6  االبتدائية
  3.7  10.6  2.8  11.8  4.4  14.2  8.5  14.4  8.1  12.2  االعدادية
  3.5  9.1  3.6  9.3  6.0  9.3  6.2  11.8  5.7  12.5  الثانوية
  0.1  1.3  0.0  1.4  0.2  1.9  0.6  3.8  1.2  4.2  +الجامعية

20
06

  
  21.0  7.7  21.2  7.6  15.3  4.6  14.8  4.6  15.7  5.4  أمى

  8.4  9.1  8.9  11.3  10.6  11.6  9.1  9.9  10.1  10.3  يقرأويكتب
  15.6  21.6  17.2  21.5  16.7  19.7  16.4  19.7  16.1  19.5  االبتدائية
  19.2  26.5  20.0  26.4  18.5  27.4  19.6  27.2  19.9  25.8  االعدادية
  26.7  28.4  25.3  27.7  28.3  31.4  29.6  29.8  27.6  29.3  الثانوية
  9.0  6.6  7.4  5.5  9.8  5.0  9.6  8.5  10.2  9.6  +الجامعية
  0.1  0.1  0.0  0.0  0.8  0.3  0.9  0.3  0.4  0.1  غيرمبين

  م1984،2006التعداد العام للسكان،:المصدر
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 لفئة الذين يقراؤن ويكتبون فى محلة المرج الشرقية حيث بلغت نسبةـ بلغت أعلى نسـبة  2
أما أدناها فقد سجلت فى محلة العويلية الشرقية  %10.5 أما اإلناث فقد بلغت% 22.2الذكـور

  .% 6.2واالناث% 18.4حيث بلغت نسبة الذكور
  %11.6فى محلة العويلية الشرقية حيث بلغت نسبة الذكور تم فقدارتفع2006عام اما فى تعداد

 أما أدناها فقد سجلت فى محلة فرزوغة حيث بلغت نسبة الذكور ،%10.6أما اإلناث فقد بلغت 
  %. 8.4أما اإلناث فقد بلغت % 9.1

ـنالت فئة الحاصلون على الشهادة االبتدائية أعلى نسبة فى محلة العويلية الغربية،حيث بلغت 3
،أما أدناها فقد سجلت فى محلة العويلية الشرقية %8.5أمااإلناث فقد بلغت،%25.5نسبة الذكور

م 2006،أماعام 1984، وذلك لعام%13.2أما اإلناث فقد بلغت% 21.4حيث بلغت نسبة الذكور
% 15.6أما اإلناث فقد بلغت  ،%21.6فقد ارتفعت فى محلة فرزوغة حيث بلغت نسبة الذكور

فى حين بلغت نسبة %19.5فى محلة المرج الغربية حيث بلغت نسبة الذكور فى حين انخفضت
  %.16.1االناث

 رج الشرقية حيث بلغت نسبةـالم ـ ارتفعت نسبة الحاصلون على الشهادةاالعدادية فى محلة4
ة حيث ـسجلت فى محلة فرزوغ ، أما أدناها فقد%8.5، بينما بلغت نسبة االناث%14.4الذكور

فقد  م2006، امافى عام1984لعام% 3.7،فى حين بلغت نسبة االناث%10.6ربلغت نسبة الذكو
 بينما بلغت نسبة ،%27.4سجلت أعلى نسبة فى محلة العويلية الشرقية حيث بلغت نسبة الذكور

% 25.8أما ادناها فقد سجلت فى محلة المرج الغربية حيث بلغت نسبة الذكور  %26.4 االناث
  %. 19.9أما االناث فقد بلغت 

نسبة من الحاصلين على الشهادة الثانوية حيث بلغت  ىالغربية أعلـ سجلت فى محلة المرج 5
فرزوغة  ت فى محلةـ، أما أدناها فقد سجل%5.7بينما بلغت نسبة االناث % 12.5نسبة الذكور

 2006عام ،اما فى1984لعام % 3.5،فى حين بلغت نسبة االناث%9.1حيث بلغت نسبة الذكور
 تـامااالناث فقد بلغ،  %31.4محلة العويلية الشرقية حيث بلغت نسبة الذكور ارتفعت فى فقد

ى ـف% 27.7الذكور العويلية الغربية حيث بلغت نسبة أدناها فقد سجلت فى محلة أما ،28.3%
  %.25.3حين بلغت نسبة االناث

لغربية فوق اعلى نسبة فى محلة المرج ا الحاصلين على المؤهالت الجامعية فما ـزادت نسبة6
أدناها فقد سجلت  أما ،م1984لعام %1.2االناث بينما بلغت نسبة %4.2حيث بلغت نسبة الذكور

%. 0.0فى حين بلغت نسبة االناث  %.1.4الذكور العويلية الغربية حيث بلغت نسبة فى محلة
 %9.6ورـحيث بلغت نسبة الذك الغربية جمحلة المرفى  تفقد ارتفع م2006 عام فى تعداد اما

ت ـية حيث بلغـأدناها فقد سجلت فى محلة العويلية الغرب أما،%10.2 بينما بلغت نسبة االناث
  %.9.8فى حين بلغت نسبة االناث%. 5.0الذكور  نسبة 
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، بينما أنخفضت  م 1984امـجميع مراحل التعليم لع ىالذكور فنالحظ ارتفاع نسبة  قومما سب
وذلك بسبب عزوف  ،قفما فووخصوصا فى المرحلة الجامعية  اإلناثلصالح  م،2006فى عام
الى أن  إضافة ، ة التجارة والصناعةـالمهنية وخاص األعمالالى  اهـواالتجالتعليم  نالتالميذع

 اسرتة كما بهالى ترك الدراسة والبحث عن عمل يعيل  يدفعهمما  األسرةبعضهم يتحمل أعباء 
ادة ما تكون ـع والتيمن تعليمة فى المدرسة  األساسية ندما ينهى المرحلةـعاآلخربعضهم  أن

ومن ثم ينتقل الى مدرسة أخرى تكون بعيدة  قريبة من منزلة وخاضعة للمتابعة من والى أمرة،
  .فرصة المتابعة من ولى أمرة األحيانتنعدم فى اغلب  وبالتاليعن منزلة 

وحرصهم  اء األمورـأولي لدى الوعيتهن الى زيادة ـنسب ارتفاعفيرجع  اإلناثأما بخصوص 
كما يالحظ ارتفاع نسبة التعليم فى محلة المرج الغربية  .على تعليم بناتهم فى المراحل المتقدمة

طرة ـية تقع تحت سيـسسات التعليمؤب المـرج الشرقية ويرجع ذلك الى أن اغلـومحلة الم
  . المحلتين السابقتين
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  ادىــقتصأللتركيب اا
القوى  مـتظهر حج ألنها ،األهميةالتركيب االقتصادى للسكان على قدر كبير من  ةتعتبر دراس

عامال و ئة الحضرية من ناحيةينتاجا لظروف الب عدـت عليها االنتاج والتى التى يتوقف العاملة
   )1( .رئيسيا فى نمو المدن وتطور رقعتها من ناحية اخرى 

 وانماطه  هيكل النشاط االقتصادى وطبيعة مفرداتة الرئيسى لتحديد العنصر تشكل القوى العاملة
  .فى اى وحدة مكانية مهما كان حجم مواردها ونوعيتها

شاط فى تصنيف خاص يسمى ـالن هذا) o.l.i( مكتب العمل الدولى / وقد حددت االمم المتحدة"
لتصنيف السكان  ييـالليبوفى ليبيا استخدم الدليل   )2("االقتصاديالموحد للنشاط  الدوليالتقسيم 

شاط ـمطابق تقريبا للدليل الدولى الموحد لتصنيف الن المشتغلين حسب النشاط االقتصادى،وهو
االقتصادى،وقد قسم االنشطة الى تسع مجموعات اقتصادية وهناك من يصنف هذة االنشطة الى 

  .)3(ثالث مجموعات كـبرى سوف توضح فيما بعد 
الذين ) 64ـ15( بينالذين تتراوح اعمارهم " واناثا ذكور"السكان  وى العاملة تتكون منـالقو{

العاملون داخل  ذلك بما فى يعملون فى مجال االنتاج الزراعى والصناعى وفى مجال الخدمات،
روط ـومن ثم تتلخص ش }عن العمل الول مرة قتا والباحثونؤوالعاطلون م أجر، االسرة بدون

 االت الزراعةـوااللتحاق بعمل فى مجعشرن الخامسة ـالعاملة فى بلوغ س فى القوىالدخول 
 .)4(للعمل والبحث عنة الول مرة أوبدونة باالضافة الى االستعداد والخدمات بأجر والصناعة

 . تقاعدـويكون الخروج من القوى العاملة بالوفاة أو التقاعدأوالعجزمثل بلوغ السن القانونية لل
 أعتمادا تقبلـتحديدحجم القوى العاملة فى المس فى الدراسة يسهم مباشرة النوع من هذا أن كما
هام ـوإس مييالتعل ومستواهم االجتماعية موخصائصه نالسكا نمو ىالتغيرفأتجاة معدالت  على

   .القوى العاملة فى تلك االناث
لم تكن موحدة خالل التعدادات  إذ القوى العاملة للسكان فى تحديد التعدادات العامة توقد اختلف 

عشرسنوات  سن خاص الذين بلغوـاالش انها تمثل أعتبرها ، م1973االربع وذلك أن فى تعداد
لى ع والذى نص م1970مع القانون الصادرعام م متمشيا1995- 1984فوق وجاء فى تعداد فما
 )5(عشرن الخامسةأمكنة العمل قبل بلوغهم س بدخول أوالسماح لهم االحداث ستخدامأاليجوزه ان

  . الزامية التعليم ومايتمشى مع وهو
                                                

 169فتحى ابو عيابة،جغرافية سكان االسكندرية ،مرجع سابق ،ص )1(
 440فتحى ابوعيانة،جغرافية السكان ،مرجع سابق ،ص )2(
  134عثمان الناجى عثمان ،مرجع سابق ،ص  )3(
 216جغرافية السكان،مرجع سابق،ص منصور الكيخيا، )4(
 104م،ص1970الليبيى ،القاهرة،مطبعة التقدم،محمدعبدالمطلب احمد،شرح القانون العمل  )5(
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   التىمن الجهة  وهذة السنة هى سن التقاعدسنة  64حتى  15امافئة متوسطى السن فتبدأمن سن
الصادرمن أمانة  ناءعلى القانونـمحاال الى المعاش االساسى أوالضمان االجتماعى ب يعمل بها

  .الخاص بذلك اللجنة الشعبية العامة للضمان االجتماعى
سم القوى العاملة بمدينة المرج مثلها مثل القوى العاملة الى مجتمع ـتق ) 48(وبقراءة الجدول 

  :اقتصادى الى فئتين 
  :أفراد خارج قوة العمل : أوال

نتاج السلع الخدمات االقتصادية اقومون بـأى الذين الي ، غيرالنشطين أقتصاديا السكان وهم فئة
الراغبين فى العمل  ات البيوت والمتقاعدين وذوى االحتياجات الخاصة وغيرويمثلهم الطلبة ورب

  .السباب اخرى
  لسكان المدينةتوزيع غير العاملين اقتصاديا 

  عام 12290 قد بلغ نةـالمديلين على مستوى ـالعام غير أن عدد )48( من الجدول اتضح وقد
 وبنسبة 4867 حيث بلغ عدد الطلبةالنشطين أقتصاديا  من أجمالى فئة  %65.7 وبنسبة م1973
وبنسبة  6666 أقتصاديا،فى حين بلغ عدد ربات البيوت من أجمالى السكان غيرالعاملين39.6%
  بلغ أما عددغيرالراغيبين فى العمل فقد %0.4وبنسبة  53 اما عدد المتقاعدين فقد بلغ ،54.2%
  %. 5.8وبنسبة 704

  م2006- 1973بمدينة المرج للفترة  لين أقتصادياتوزيع السكان الليبيين غيرالعام) 48( جدول
توزيع القوة 
  البشرية

1973  1984  1995  2006  
  %  العدد  %  العدد  %  العدد  %  العدد

  51.6  13383  47.5  10795  35.2  4373  39.6  4867  الطلبة
  37.0  9599  41.5  9433  59.0  7323  54.2  6666  ربات البيوت
  7.6  1978  4.4  1010  3.4  417  0.4  53  المتقاعدون
غير قادر 
  على العمل

704  5.8  308  2.4  222  1.0  999  3.8  

  -   -   4.3  984  -   -   -   -   خدمة انتاجية
  -   -   1.3  298  -   -   -   -   غير مبين
  100  22959  100  22742  100  12425  100  12290  المجموع

  للسنوات المذكوره التعدادات العامة للسكان:المصدر    
من أجمالى  %50.0وبنسبة 25959حوالى م2006اقتصاديا فى تعدادبلغ عددغيرالعاملين  بينما 

 9277أماعدد ربات البيوت ،%51.6وبنسبة 13383 الطلبة فقد بلغ عدد أقتصاديا، فئة النشطين
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 غير فى حين بلغ عدد ، %7.6  وبنسبة 1978 اعدين فقد بلغ عددهمـالمتق اما،%37.0وبنسبة
  %. 3.8 وبنسبة 999على العمل  القادرين

  توزيع غير العاملين اقتصاديا على مستوى المحالت
عددغير  أن محلة المرج الشرقية قد احتلت الصدارة من حيثتبين  فقد )49(الجدول  خالل من

من اجمالى النشطين  %67.5نسبةـوب10848  عددهم م حيث بلغ2006 العاملين أقتصاديا لعام
النشطين  غير من اجمالى السكان %50.9 بةـبنسو 5521 الطلبة ث بلغ عددـحي اديا،ـاقتص

 967قاعدينـبينما بلغ عددالمت ، %36.5وبنسبة 3964غ ربات البيوت فقد بل أماعدد اقتصاديا،
ها محلة ـتلي %.3.7 بنسبةو 396غيرقادرين على العمل فقد بلغ عددهم الذين اما %8.9وبنسبة

من اجمالى النشطين  %72.1وبنسبة 9900المرج الغربية حيث بلغ عددغير العاملين اقتصاديا 
 من اجمالى السكان غيرالنشطين اقتصاديا %52.3وبنسبة 5177حيث بلغ عددالطلبة  اقتصاديا،
 804، بينما بلغ عدد المتقاعدين  % 35.8 وبنسبة 3543دد ربات البيوت ـن بلغ عـ، فى حي
ثم تأتى  %.3.8 وبنسبة 376 قادرين على العمل فقد بلغ عددهمالاما الذين غير ، %8.1وبنسبة

الى ـمن اجم %69.4سبةـوبن 2153صاديا ـالعاملين اقت ث بلغ عدد غيرـمحلة فرزوغة حي
فى حين بلغ عدد ربات  ، %50.5 نسبةـوب 1088بة ـاديا،حيث بلغ عدد الطلـالنشطين اقتص

قادرين ،اماالذين غير %4.8وبنسبة 103، بينما بلغ عدد المتقاعدين%39.0وبنسبة  839البيوت
   %5.7  وبنسبة123على العمل فقد بلغ عددهم

  م2006توزيع السكان الليبيين غيرالعاملين أقتصادياعلى مستوى المحالت لعام  )49(جدول

  م 2006التعدادالعام للسكان ،شعبية المرج،:المصدر  
  

  المحالت
  البيان

العويليةالغربي  العويليةالشرقية  المرج الشرقية  المرج الغربية
  ة

    فرزوغة

  %  العدد  %  العدد  %  العدد  %  العدد  %  العدد
  50.5  1088  50.5  544  53.2  1053  50.9  5521  52.3  5177  الطلبة

  39.0  839  43.1  464  39.8  789  36.5  3964  35.8  3543  ربات البيوت
  4.8  103  3.0  32  3.6  72  8.9  967  8.1  804  المتقاعدون

غيرقادرعلى 
  العمل واخرى

376  3.8  396  3.7  67  3.4  37  3.4  123  5.7  

107  100  1981  100  10848  100  9900  المجموع
7  100  2153  100  
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من % 69.4بةـوبنس 1981ًادياـغيرالعاملين اقتص تليها محلة العويلية الشرقية حيث بلغ عدد
،فى حين بلغ عدد ربات %53.2وبنسبة 1053اجمالى النشطين اقتصاديا، حيث بلغ عدد الطلبة 

اما الذين غير قادرين  ،%3.6 وبنسبة72 بلغ عددالمتقاعدين بينما ،%39.8وبنسبة  789البيوت
 غير ددـبلغ ع محلة العويلية الغربية فقد واخيراً،% 3.4وبنسبة 67العمل فقد بلغ عددهم على 

حيث بلغ عدد الطلبة   من اجمالى النشطين اقتصاديا،% 67.9 وبنسبة 1077 العاملين اقتصاديا
دد ـبينما بلغ ع ،%43.1نسبةـوب 464يوتـفى حين بلغ عدد ربات الب %50.5 وبنسبة 544

وبنسبة  37اما الذين غير قادرين على العمل فقد بلغ عددهم ،%3.0بة ـوبنس% 34 المتقاعدين
3.4.%  

  :ب النوعـحس توزيع غيرالعاملين أقتصاديا

 م1973 لعام المدينة أن عدد الذكورغير العاملين اقتصاديا على مستوى) 10(أتضح من الشكل 
االناث  نما بلغ عددـبي ،جمالى السكان غيرالعاملين اقتصادياًامن  %28.2 وبنسبة 3468قدبلغ 
 أما %33.4 وبنسبة 8670 م2006 الذكورفى تعداد ددـفى حين بلغ ع %.71.8وبنسبة 8822
الذين شملتهم السكان  ويعزى ارتفاع االناث غير العامالت الى ان،%66.6وبنسبة17289االناث
اعباء االعالة  لدود فى حمـمح اهمون اال بقدرـقع اليس مرية الوسطى وهم فى الواـالفئة الع

لميادين العمل إال انها مازلت تعانى  رأةـقتحام المإل  االقتصادية،وعلى الرغم من زيادة االناث
امالت تفوق نسبة وخاصة  فى العمالة الفعلية وهذا ما جعل نسبة االناث غيرالعمن نقص شديد 

  . الذكور غير العاملين

  فى مدينة المرج حسب النوعالتوزيع النسبى للسكان غير العاملين اقتصاديا )10(شكل
  م1973-2006 

  
  )12(من اعداد الباحث استنادا على بیانات الملحق المصدر
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  :على مستوى المحالت حسب النوع توزيع غيرالعاملين أقتصاديا
الذكورغيرالعاملين اقتصاديا فى محلة المرج  أن عددفقد أتضح ) 50(الجدول وبالنظرالى بيانات

من أجمالى السكان  %66.6وبنسبة  7224االناث قد بلغ  أماعدد،%33.4 وبنسبة 3624الشرقية
واالناث بعدد  ،%33.9وبنسبة  3455تليها محلة المرج الغربية بعدد الذكورالبالغ  .غيرالعاملين

   %32.0وبنسبة  688 ة حيث بلغ عدد الذكورـثم تأتى محلة فرزوغ .% 65.1وبنسبة  6445
   585دد الذكورـع رقية حيث بلغـثم محلة العويلية الش ،%68.0بنسبة  1465دد ـواالناث بع

  على مستوى المحالت  حسب النوعالتوزيع النسبى للسكان غير العاملين اقتصاديا  )50(جدول
  م2006لعام 

 
  فرزوغة  العويليةالغربية  العويليةالشرقية  المرج الشرقية  الغربيةالمرج   المحلة

  أناث  ذكور  أناث  ذكور  أناث  ذكور  أناث  ذكور  أناث  ذكور  النوع
  1465  688  759  318  1396  585  7224  3624  6445  3455  العدد

  68.0  32.0  70.5  29.5  70.5  29.5  66.6  33.4  65.1  33.9  النسبة
  م 2006التعدادالعام للسكان ،شعبية المرج،:المصدر       

 وأخيرامحلة العويلية الغربية فقد بلغ عدد .%70.5وبنسبة  1396 واالناث بعدد% 29.5وبنسبة
  %. 70.5وبنسبة  759اما االناث قد بلغ عددهن  %29.5 وبنسبة 318 الذكور
  االفراد الداخلون فى قوة العمل:ثانيا

من االيدى  هالبالد بماتحتاج الي يشكلون فى مجموعهم القوى العاملة التى تمدوهم االفراد الذين 
الذين كانوا يقومون بعمل انتاجى فى احد فروع النشاط  العاملة، وتشمل هذة الفئة جميع االفراد

الذين كانوا  كما تشمل هذة الفئة ايضا االفراد ، االقتصادى خالل االسبوع االخيرمن يوم التعداد
  .عن عمل وسبق لهم العمل وكذلك الباحثين عن عمل الول مرة نيبحثو

الى جملة  أن نسبتهم مازالت منخفضة قياساً اال الفئة فى زيادة مستمرة هوعلى الرغم من أن هذ
  . النشطين أقتصاديا السكان والى عدد

  
  
  
  
  
  
  



109 
 

  :توزيع العاملين أقتصاديا لسكان المدينة
  نسبةـوب 6426 بلغ قد م 1973عددالعاملين أقتصاديا لعامنالحظ أن ) 51(ومن خالل الجدول 

ارتفع  2006 الى جملة النشطين أقتصادياأما فى تعداد%34.3 الى جملة السكان وبنسبة20.2%
    .الى جملة النشطين أقتصاديا%50الى جملة السكان وبنسبة %31.6وبنسبة  22948عددهم الى

  م2006-1973مدينة المرج للفترةتوزيع العاملين اقتصاديا فى  )51(ول جد
  
  
  
  

  .التعدادات العامة للسكان للسنوات المذكورة:لمصدرا
  

  :أقتصاديا حسب المحالتتوزيع العاملين 
السكان العاملين   أن محلة المرج الشرقية احتلت الصدارة من حيث عدد) 11( شكلأتضح من ال

 الى جملة السكان تليها محلة المرج الغربية بعدد %44.0وبنسبة 10097اقتصاديا البالغ عددهم 
الى % 8.0 وبنسبة 1864ثم محلة العويلية الشرقية بعدد الى جملة السكان%36.1وبنسبة 8278

   .نجملة السكا
  

  التوزیع النسبى للسكان اللیبیین العاملین اقتصادیا بالمحالت)11(شكل
  م2006لعام  

  

  
  )13(من اعداد الباحث استنادا على بیانات الملحق :المصدر 
  

  الى جملة النشطين اقتصاديا  %الى جملة السكان  العدد  الفترة التعدادية
1973  6426  20.2  34.3  
1984  10296  21.7  45.3  
1995  13148  21.7  36.6  
2006  22948  31.6  50.0  
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العويلية  ةوأخيرا محلالى جملة السكان % 7.9وبنسبة1811بعدد فرزوغةثم تأتى محلة  اقتصاديا
  . الى جملة السكان% 4.0 وبنسبة 898بعددالغربية 

  
  :توزيع العاملين اقتصاديا حسب النوع على مستوى المدينة

حيث بلغ عدد  1973يتضح توزيع العاملين اقتصاديا حسب النوع لعام ) 12( الشكلومن خالل 
من أجمالى السكان العاملين اقتصاديا، وبلغ عدد %93.7وبنسبة 6020ورداخل قوة العملـالذك

 15646فى حين بلغ عددالذكور. من اجمالى السكان العاملين اقتصاديا%6.3وبنسبة 406اإلناث
  .م2006فى تعداد % 31.8وبنسبة  7302أما االناث% 68.2وبنسبة 

  
  م2006- 1973للفترة فى مدينة المرجحسب النوع  لعاملين اقتصاديا ل النسبى توزيعال )12( شكل

  
  )14(من اعداد الباحث استنادا على بیانات الملحق: المصدر

  :المحالتتوزيع العاملين اقتصاديا حسب النوع على مستوى 

ن ـأتضح م حيثعلى مستوى المحالت النوع ب ـتص بتوزیع العاملین اقتصادیا حسـأما فیما یخ
% 66.6وبنسبة  6725المرج الشرقيةاقتصاديا فى محلة  نالذكور العامليأن عدد ) 52( الجدول
المرج السكان العاملين، تليـها محلة  أجماليمن  %33.4 وبنسبة 3372 قد بلغ اإلناث دأما عد
  %.31.5وبنسبة 2611بعدد واإلناث%68.5وبنسبة  5667 غالذكور البالبعدد  الغربية

  م2006لعام  توزیع العاملین اقتصادیا حسب النوع على مستوى المحالت )52(جدول
  فرزوغة  ةالعويلية الغربي  ةالعويلية الشرقي  المرج الشرقية  المرج الغربية  المحلة

  أناث  ذكور  أناث  ذكور  أناث  ذكور  إناث  ذكور  أناث  ذكور  النوع
  540  1271  247  651  532  1332  3372  6725  2611  5667  العدد
  29.8  70.2  27.5  72.5  28.5  71.5  33.4  66.6  31.5  68.5  النسبة
  م2006التعداد العام للسكان ،شعبیة المرج،:المصدر
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وبنسبة  532 بعدد واإلناث %71.5 وبنسبة1332الذكور حيث بلغ عدد محلة العويلية الشرقيةثم 
بعـدد  واإلناث، %70.2 وبنسبة 1271دد الذكورـحيث بلغ ع فرزوغةثم تأتى محلة % 28.5
 أما% 72.5سبةـوبن 651فقد بلغ عدد الذكور العويلية الغربيةمحلة  وأخيراً %29.8بنسبة 540
  %.27.5وبنسبة  247قد بلغ عددهن اإلناث

  :توزيع العاملين حسب االنشطة االقتصادية 
دراسة توزيع العاملين حسب اقسام االنشطة االقتصادية خالل فترة الدراسة للتعرف على تهدف 
باالضافة الى أنها توضح أى  غير الذى طرأ على توزيع السكان العاملين أقتصاديا ،ـمقدار الت

  .أكثر القطاعات تتركز فيها أكبر نسبة من العاملين أقتصاديا
  :دية بالمدينةتوزيع العاملين حسب االنشطة االقتصا

  :النتائج التالية تتضح  )53(الجدول بيانات من خالل
، %27.5م 1973لعام ىوالصيد علشكلت نسبة العاملون بقطاع حرفة الزراعة والغابات : اوال
. 1995لعام % 14.1م،واستمرت فى االنخفاض حتى بلغت1984لعام% 16.8الى انخفضتثم 

ويرجع ذلك الى اتجاههم الى حرف أخرى  عبهذا القطانالحظ انخفاض نسبة العاملين  قومماسب
وانخفاض  األمطارقوط ـوتذبذب س الحديثة فى الزراعة األساليبكما أن استعمال  ،دخالً أكثر

الى تدفق العمالة الوافــدة  باإلضافةالى عزوفهم عنها، أدى الذي األمرمنسوب المياه الجوفية 
  لالشتغال بهذا القطاع 

 %0.2م الى 1973لعام %0.3لين بقطاع المناجم والمحاجر انخفضت نسبتهم من ان العام: ثانيا
  . م1995عام% 0.5م، ثم ارتفعت الى 1984لعام 

  م1995- 1973توزیع العاملین حسب أقسام االنشطة االقتصادیة فى مدینة المرج للفترة ) 53(جدول 

 التعدادات العامة للسكان للسنوات المذكورة:المصدر          

  النشاط
  االقتصادى

1973  1984  1995  
  %  العدد  %  العدد  %  العدد

  14.1  1604  16.8  1671  27.5  1764  الزراعة
  0.5  61  0.2  19  0.3  22  المناجم والمحاجر
  8.6  982  5.1  516  1.4  91  الصناعات التحویلیة
  3.0  331  1.8  178  2.1  136  الكھرباءوالغاز والمیاة

  0.8  96  1.4  136  7.9  507  البناءوالتشید
  6.3  719  6.0  599  7.1  454  التجارة

  3.4  388  2.8  276  8.4  542  النقل والمواصالت
  1.7  194  1.0  98  0.5  29  المصارف والتامین

  59.9  6805  64.9  6459  21.8  2404  الخدمات
  1.7  194  -  -  0.7  477  انشطة غیر واضحة

  100  11374  100  9952  100  6426  المجموع



112 
 

 ثم ارتفعت الى ،م1973 لعام %1.4 شكل العاملون بقطاع الصناعات التحويلية ما نسبته :ثالثا
ويرجع هذا االرتفاع ،  م1995لعام% 8.6م،واستمرت فى االرتفاع حتى بلغت1984عام %5.1

موادالتنظيف باإلضافة  الى كثرة واالنتشارالكبيرللمصانع منها ومصانع الغزل والنسيج ومصانع
  .والحلويات الى المخابز 

 ثم انخفضت الى م1973لعام% 2.1مانسبته هشكل العاملون بقطاع الكهرباء والغاز والميا:رابعا
االنخفاض فى نسبة العاملين الى  م ويرجع هذا1995عام %3.0م لترتفع الى 1984 عام1.8%
اكثر  )جنبيةاال(دة ـمالة الوطنية حيث يتم اعطاء امتيازات للعمالة الوافـبالع ةهتمام الدولإعدم 

  .وافضل من العمالة الوطنية
 عام%1.4 لتنخفض الى  %7.9حوالى  م1973 والتشيدعام مثل العاملون بقطاع البناء :خامسا
م 1973مارتفاعها عاويرجع   .م 1995عام% 0.8واستمرت فى االنخفاض حتى بلغت م1984

بأعدادكبيره منهم للعمل  لبناء المساكن مما دفع  للمواطنينبتقديم قروض سكنية  الى قيام الدولة
 خاصة األجنبيةم يرجع الى دخول الشركات 1995-  1984أما انخفاضها فى عام .بهذا القطاع

  .للعمل بهذا المجال
ثم  ،م1973لعام% 7.1شكل العاملون بقطاع التجارة والجملة والمطاعم والفنادق مانسبة: سادسا

  %.6.3م شكل ما نسبتة 1995م، اما فى عام1984عام% 6.0انخفضت الى 
ثم انخفضت فى ، م1973بة العاملين بهذا القطاع وخاصة فى عامـومما سبق نالحظ ارتفاع نس

. 1978البالد عام  اشاهدته التيويرجع ذلك تأميم التجاره والتحوالت االقتصادية م 1984 عام
يجة فتح الحدود مع ـوذلك نت االقتصاديتعاش ـوذلك بسبب االنم  1995 معا قليالًثم ارتفعت 
  .مصروتونس

ثم انخفضت  لعام% 8.4مانسبتة م  1973شكل العاملون بقطاع النقل والمواصالت عام  :سابعا
انخفاض نسبة العاملون بقطاع  ويرجع .م1995امـلع% 3.4لترتفع الى م 1984عام% 2.8الى 

  . النقل والمواصالت الى جذب قطاع الخدمات للعاملين 
 م1973 لعام %0.5 سسات التمويل والتامين مانسبةؤالعاملون بقطاع المصارف وم مثل :ثامنا

  .م 1995لعام%1.7م لترتفع 1984عام %1.0ارتفعت قليال الى
م 1984لعام%  64.3م لترتفع الى1973عام% 37.5 ةنال قطاع الخدمات العامة مانسبت :تاسعا

  .م1995عام%59.8ثم انخفضت الى
م الى استغالل عائدات النفط فى الخطط التنموية 1984- 1973ارتفاعها عامويرجع السبب فى  
يرة من العاملين فى ـكب دادـأع ،كذلك أدى الى تحول ملـالى خلق فرص ع أدىالذى  مراأل
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هة ـهولة العمل بهذا القطاع هذا من جهة ومن جـلس  القطاع نظراً الى هذا األخرىالقطاعات 
  بهذا القطاع  تالتعيينافأنة يرجع الى قلة  1995انخفاضها فى عام  أما الدخل المضمون، أخرى
% 1.7م ثم انخفضت الى1973لعام %7.4فقد بلغت نسبتهم ةالغير واضح طةـاألنشاما :اًاشرع
  . م1995 لعام

  حسب االنشطة االقتصادیة بالمحالتتوزیع العاملین 

 يتضح توزيع العاملين حسب االنشطة االقتصادية المزاولة بالمحالت ) 54( ومن خالل الجدول
  :م حيث تتضح الحقائق االتية 1995 لعام
 فى محلة العويلية الشرقية ومحلة العويلية شاط الزراعة تركزـان اعلى نسبة للعاملين بن :اوالً

لكل منهما على التوالى،ويرجع ذلك % 42.0- %44.5- %45.0ومحلة فرزوغة بنسبة  الغربية
الن معظم اراضي المحالت المذكوره اراضى زراعـية، أما اقل نسبة تمثلت فى محلة المرج 

ويرجع ذلك الى . لكل منهماعلى التوالى % 6.6 - % 6.4الغربية ومحلة المرج الشرقية بنسبة 
  .بسبب التوسع العمرانى الذى تشهده المحلتين المذكورتين تناقص اراضيها الزراعية 

  التوزیع العددى والنسبى للعاملین حسب االنشطة االقتصادیة بالمحالت) 54(جدول 

  م1995لعام

  المحلة

  
  النشاط

  االقتصادي

  المرج

  الغربیة

  المرج

  الشرقیة

العویلیة 

  الشرقیة

  العویلیة

  الغربیة
  فرزوغة

  %  العدد  %  العدد  %  العدد  %  العدد  %  العدد

  42.0  398  44.5  227  45.0  392  6.6  342  6.4  245  الزراعة

  1.3  12  0.2  1  0.0  00  0.4  22  0.7  26  المناجم والمحاجر

  2.6  25  4.7  24  2.1  18  9.4  492  11.0  423  الصناعات التحویلیة

  1.5  15  2.4  12  0.7  6  3.2  169  3.4  129  والمیاه زالكھرباء والغا

  0.7  7  0.4  2  0.1  1  1.0  50  0.9  36  البناءوالتشید

  1.5  15  2.0  10  2.6  23  6.8  354  8.3  317  التجارة

  1.7  16  2.2  11  0.7  6  3.6  188  4.4  167  النقل والمواصالت

  1.2  11  0.6  3  0.3  3  1.9  99  2.0  78  المصارف والتامین

  46.2  438  41.3  210  47.6  415  66.2  3453  59.8  2289  الخدمات

  1.3  12  1.7  9  0.9  8  0.9  46  3.1  119  غیر واضحة أنشطة

  100  949  100  509  100  872  100  5215  100  3829  المجموع

  م1995التعداد العام للسكان :المصدر 
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% 1.3تمثلت فى محلة فرزوغة بنسبة  سبة للعاملين بقطاع المناجم والمحاجرـان اعلى ن: ثانياً
ة المرج ـرج الغربية ومحلـتليها كل من محلة الم لة ،ـويرجع ذلك الى وجود المحاجر بالمح

اما ادنى .لكل منهما على التوالى% 0.2- %0.4- %0.7سبةـالشرقية ومحلة العويلية الغربية بن
  نسبة تمثلت

  %  0.0لعويلية الشرقية بنسبة فى محلة ا 
التحويلية  آعلى نسبة بقطاع الصناعات ومحلة المرج الشرقية نالت محلة المرج الغربية :  ثالثاً
 المخابز مثل لتركزالصناعات بهما راًـوذلك نظ لكل منهماعلى التوالى، %9.4-  %11.0بنسبة

محلة العويلية الغربية ومحلة   أما ادنى نسبة فقد سجلت فى.ومصانع الحلويات ومصنع البطاطين
 ونظراً لكل منهما على التوالى،% 2.6- %4.7-%2.1نسبةـالشرقية ومحلة فرزوغة بة العويلي
  .المخابز وخلوها من الصناعات االخرى  لقلة
  العاملون بقطاع الكهرباء والغاز والمياه آعلى نسبة فى محلة المرج الغربية ومحلة شكل: رابعاً

 .لكل منهماعلى التوالى% 2.4-،%3.2- ،% 3.4 محلة العويلية الغربية بنسبةالمرج الشرقية و
  أما ادناها فقد سجلت فى محلة فرزوغةوذلك لوجود محطات لتوزيع الكهرباء التى تغذى المدينة

  .لكل منهما على التوالى %0.7%- 1.5ومحلة العويلية الشرقية بنسبة
%  1.0 والتشيد تمثل فى محلة المرج الشرقية بنسبةأن آعلى تركزللعاملين بقطاع البناء :خامساً

 ودـويرجع ارتفاعها مقارنة بالمحالت االخرى الى وج %0.9 المرج الغربية بنسبة تليها محلة
العديد  باالضافة الى وجود ، شيدـت تحت البناء والتـالزال دات السكانية التىـالعديد من الوح

سبة فقد سجلت فى محلة ـاما ادنى ن .لبالط والطوبمصانع ا من محالت البناء والتشيد ووجود
لكـل % 0.1-%0.4- %0.7فرزوغة ومحلة العويلية الغربية ومحلة العويلية الشرقية بنـسبة 

الط ـوب والبـورة من مصانع الطـويرجع ذلك الى خلو المحالت المذك ، منهما على التوالى
   .ومحالت بيع مواد البناء 

تلـيها  ،%8.3فى محلة المرج الغربية بنسبة  بقطاع التجارة آعلى نسبةشكل العاملون : سادساً
، ويرجع ذلك الى وجود الكثير من المحالت التجارية واماكن %6.8 محلة المرج الشرقية بنسبة
فقد سجلت فى محلة العويلية الشرقية ومحلة العويلية   أما ادنى نسبة .التسوق واالسواق الشعبية

ويرجع ذلك الى . لكل منهما على التوالى% 1.5- %2.0-%2.6غة بنسبة الغربية ومحلة فرزو
  .قلة المحالت التجارية فى المحالت المذكورة 

ـنسبة سبة فى محلة المرج الغربية بـنقل والمواصالت آعلى نـنال العاملون بقطاع ال: سابعاً
ت وسياره االجرة وذلك الن معظم سائقى الشاحنا %3.6محلة المرج الشرقية بنسبة تليها% 4.4

العويلية الغربية ومحلة العويلية الشرقية  ادناها سجلت فى محلة أما المحلتين، ينـتتركز فى هات
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  .لكل منهما على التوالى % 0.7%1.7-%2.2ومحلة فرزوغة بنسبة 
  المرج محلةو مثل العاملون بقطاع المصارف والمالية آعلى نسبة فى محلة المرج الغربية:ثامنا

قد ـادناها ف أما لكل منهما على التوالى% 1.2- %1.9-%2.0ومحلة فرزوغة بنسبة  الشرقية
 منهما على  لكل %0.3-،%0.6تمثلت فى محلة العويلية الغربية ومحلة العويلية الشرقية بنسبة 

  .التوالى 
  %66.2 سبةـللعاملين بقطاع الخدمات تمثل فى محلة المرج الشرقية بن ان آعلى تركز: تاسعاً
 ومحلة% 47.6 ثم تأتى محلة العويلية الشرقية بنسبة ،% 59.8محلة المرج الغربية بنسبةتليها 

  %.41.3،واخيراًُ محلة العويلية الغربية بنسبة %46.2فرزوغة  بنسبة  فرزوغة
ثم  ،%3.1سبةـلة المرج الغربية بنـيرالواضحة آعلى نسبة فى محـغ مثلت االنشطة: عاشراً

لكل منهماعلى التوالى ثم تأتى محلة %1.3،% 1.7ومحلة فرزوغة بنسبة الغربية محلة العويلية
  .لكل منهما على التوالى% 0.9-%0.9المرج  الشرقية محلة العويلية الشرقية بنسبة

  لسكان المدينة توزيع العاملين اقتصاديا على أقسام االنشطة الرئيسـية حسب النوع 
 فمن  نة المرجـية حسب النوع فى مديـم االنشطة الرئيسبدراسة العاملين اقتصاديا على أقساو

  لعام اديـاالقتصأقسام النشاط   يعـسبة الذكور فى جمـنالحظ أرتفاع ن ) 55(الجدول  خالل
 ، %28.3 يليها قطاع الزراعة بنسبة% 34.6 ث ترتفع فى قطاع الخدمات بنسبةـحي م 1973
بالنسبة الى نسبـة االناث  ، أما %0.4 والمحاجر بنسبة ادناها فقد سجلت فى قطاع المناجم أما

% 79.3 اع الخدمات حيث ارتفعت عن الذكورـفقد أنخفضت فى جميع القطاعات باستثناء قط
  % .15.0كذلك ارتفعت نسبتهن فى قطاع الزراعة بنسبة 

  م1995-1973توزیع العاملین اقتصادیا حسب النوع فى مدینة المرج للفترة ) 55(جدول 

  للسكان للسنوات المذكورة التعدادات العامة:المصدر 

  النشاط
  االقتصادى

1973  1984  1995  
  االناث  الذكور  االناث  الذكور  االناث  الذكور

  1.4  17.9  4.5  19.7  15.0  28.3  الزراعة
  0.0  0.7  0.0  0.2  0.0  4.  المناجم والمحاجر
  7.0  9.1  8.1  4.5  0.5  1.5  الصناعات التحویلیة
  0.9  3.5  1.0  2.0  0.3  2.2  الكھرباءوالغاز والمیاة

  0.03  1.1  0.6  1.5  0.5  8.4  البناءوالتشید
  1.0  7.9  7.7  5.6  0.7  7.5  التجارة

  0.6  4.3  0.8  3.2  1.5  8.9  النقل والمواصالت
  1.9  1.7  1.0  1.1  0.3  5.  المصارفوالتامین

  87.1  51.6  76.3  62.2  79.3  34.6  الخدمات
  0.07  2.2  -  -  1.9  7.7  انشطة غیر واضحة
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  فىكذلك ارتفعت  %51.6فقد أرتفعت نسبة الذكور فى قطاع الخدمات الى  1995أما فى تعداد
،اما قطاع الزراعة %9.1أرتفعت الى 1973عام % 1.5قطاع الصناعات التحويلية بعدما كانت

نسبة االناث الى ، أما في قطاع الخدمات فقد ارتفعت %17.9فقد أنخفضت نسبة العاملين بة الى
% 15.0بعدما كانت % 1.4اع الزراعة الىين انخفضت نسبة االناث فى قطـ، فى ح87.1%
 ويرجع انخفاض نسبة الذكورواالناث فى قطاع الزراعة الى زحف العمران على، م1973عام

  . االراضى الزراعية زد على ذلك تحول كثير من الذكور واالناث الى قطاع الخدمات
  اعداـادى عن األناث مـاط األقتصـظ ارتفاع نسبة الذكورفى جميع اقسام النشيالح ومماسبق

 دادـمي األمرالذى ادى الى زيادة أعـويرجع ذلك الى أرتفاع المستوى التعلي ، قطاع الخدمات
أتجهت الية الدولة من تأنيث الوظائف األدارية وخاصة فى قطاع  ات باالضافة الى ماـالخريج

  .الخدمات 
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  وزيع العاملين أقتصاديا على أقسام االنشطة الرئيسية حسب النوع بالمحالتت
على  النوعيختص بتوزيع العاملين أقتصادياعلى أقسام االنشطة الرئيسية حسب  فيما أما

مستوى المحالت حيث ترتفع نسـبة الذكورعن األناث فى جميـع القطاعات باستثناء قطاع 
  :تتبين الحقائق االتية) 56(الخدمات الذى ترتفع فية نسبة األناث ، ومن الجدول 

   ويليةـالع ين اقتصادياً فى قطاع الزراعة تركزت فى محلةـأن آعلى نسبة للذكورالعامل :أوال
  م1995العام  التوزیع النسبى للعاملین اقتصادیا حسب النوع بالمحالت) 56(جدول 

  م1995التعداد العام للسكان لعام:المصدر 

  
 لكل منهما على% 49.6،%50.1،%53.0الشرقية محلة العويلية الغربية ومحلة فرزوغة بنسبة

ادناها فقد سجلت فى محلة  أما.  يها زراعية ورعويةـالتوالى ويرجع ذلك الى أن معظم أراض
وقد بلغت نسبة األناث فى محلة .  %8.1- %8.3ية بنسبة ـالمرج الشرقية ومحلة المرج الغرب

  %3.3قيةومحلة المرج الغربية بنسبةالعويلية الشرقية ومحلة المرج الشر العويلية الغربيةومحلة
  %.0.7اما ادناها فقد سجلت فى محلة فرزوغة  بنسبة % 1.0- 1.5%-2.2%
قطاع الصناعات التحويلية فى محلة المرج الغربية   تمثل آعلى نسبة للعاملين الذكورفى: ثانيا

لكل منهما على التوالى ، أما ادناها فقد سجلت % 10.6-% 11.4ومحلة المرج الشرقية  بنسبة

  المحلة

  

  النشاط

  االقتصادى

  المرج

  الغربیة

  المرج

  الشرقیة

  العویلیة  العویلیة الشرقیة

  الغربیة

  فرزوغة

كو
ذ ث  ر
أنا

كو  
ذ ث  ر
أنا

كو  
ذ ث  ر
أنا

كو  
ذ ث  ر
أنا

كو  
ذ ث  ر
أنا

  

  0.8  49.6  3.3  50.1  2.2  53.0  1.5  8.3  1.0  8.1   الزراعة
  0.0  1.5  0.0  0.2  0.0  0.0  0.0  0.6  0.0  0.9  المناجم والمحاجر
  1.3  2.9  3.3  5.0  3.6  1.8  6.0  10.6  10.0  11.4  الصناعات التحویلیة

  0.0  1.9  0.0  2.7  0.0  0.8  0.8  4.1  1.4  4.0  والمیاه زالكھرباء والغا
  0.0  0.9  0.0  0.4  0.0  0.1  0.0  1.3  0.1  1.2  البناءوالتشید
  1.3  1.6  1.7  2.0  2.9  2.6  0.9  8.9  0.9  10.6  التجارة

  1.3  1.8  0.0  2.4  0.0  0.8  0.6  4.7  0.5  5.6  النقل والمواصالت
  0.7  1.3  0.0  0.7  0.7  0.3  2.2  1.8  1.8  2.1  المصارف والتامین

  94.6  37.1  91.7  34.5  90.6  39.5  87.9  58.6  84.1  52.1  الخدمات
  0.0  1.5  0.0  2.0  0.0  1.1  0.0  1.1  0.2  4.0  أنشطة غیر واضحة
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% 1.8، %2.9،%5.0ومحلة العويلية الشرقية ومحلة فرزوغة بنسبة  فى محلة العويلية الغربية
المرج  لة المرج الغربية ومحلةـبة الى األناث فقد نالت محـبالنس أما لكل منهما على التوالى،

ادناها فقد سجلت فى محلة العويلية الشرقية ومحلة  اما%6.6-%10.0آعلى نسبة بواقع الشرقية
  .لكل منهماعلى  التوالى% 1.3-%3.3- %3.6زوغة بنسبةالعويلية الغربية ومحلة فر

فى قطاع التجارة فى محلة المرج الغربية  الذكور أقتصادياً من أرتفعت نسبة العاملين: ثالثا
ويرجع ذلك الى كثرة المحالت % 8.9تلـيها محلـة المرج الشرقية بنسـبة% 10.6بنسبة 

الخاصة بذلك ، باالضافة الى وجود فندق المرج ، اما ادناها فقد سجلت فى محلة العويليـة 
لكل منهما % 1.6- %2.0- %2.6الشرقية ومحلة العويلية الغربية ومحلة فرزوغة  بنسـبة 

وقد ارتفعت نسبة األناث فى محـلة العويلية الشرقية ومحـلة العويلية الغربية . على التوالى
لكل منهما على التوالى، بينما أنخفضت فى % 1.3- %1.7-% 2.9ومحلة فرزوغة بنسبة 

   .لكل منهما على التوالى% 0.9-%0.9محلة المرج الغربية ومحلة المرج الشرقية بواقع 
تركزت آعلى نسبة للذكور العاملين فى قطاع الخدمات فى محلة المرج الشرقية :رابعاً

اما فى محلة العويلية الشرقية ومحلة %52.1تليها محلة المرج الغربية بنسبة% 58.6بنســبة 
لكل منهما على % 34.5-%37.1-%39.5العويلية الغربية ومحلة فرزوغة فقد بلغت  

  .التوالى
% 91.7-%94.6ة األناث فـى محلة فرزوغة ومحلة العويلية الغربية بنسبة وقد بلغت نسب

ثم تأتى محلة المـرج %   90.6لكل منهما على التوالى ،تليها محلة العويلية الشرقـية بنسبة
  %. 84.1ومحلة المرج الغربية بنسبة %. 87.9الشرقية بنسبة 

أقسامها التسع فى ثالث  االقتصادية يجعل ويمكن االستعانة بتصنيف أعم لالنشطة
  :رئيسية كبرى وهى مجموعـات

  .والصيد وتشمل الزراعة ،:مجموعة االنشطة االولية -1
وتشمل أنشطة المناجم والمحاجر،والصناعت التحويلية، والبناء  :مجموعة االنشطة الثانوية-2

  .  والتشيد
والغاز،والتجارة،والنقل والمواصالت  هرباءـالك طةـأنش ملـوتش:مجموعةاالنشطةالثالثية-3

  .والخدمات وغيرها
م 1973لسنة % 27.5قد بلغت العاملين باالنشطة االوليةتتضح نسبة ) 57(ومن خالل الجدول 
  م1995 لسنة%14.1االنخفاض حتى بلغت واستمرت فى م1984لسنة% 16.8ثم انخفضت الى

طة االولية الى ظهورالنفط وأستثمار ـالعاملين فى قطاع االنش االنخفاض فى نسبة ويعزى هذا
فى الوقت الذى .  توى الدخل دون غيرهاـأن قطاعات اخرى أرتفع فيها مس حيث نجد هتاعائد
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العمال الزراعيين الى  جرة ـ، االمرالذى أدى الى ه هاـلم ترتفع فية دخول المزارعين والرع
ناء والتشيد االمر ـتجارة والباعات االخرى مثل الـوذلك لالشتغال فى القط المناطق الحضرية

  .الذى أدى الى انخفاض نسبة أالستخدام فى قطاع الزراعة
  توزيع العاملين حسب اقسام األنشطةاالقتصادية الرئيسية فى مدينة المرج )57(جدول

  م1995- 1973للفترة 
  1995  1984  1973  التعداد

  العدد  األنشطة الرئيسية ألقتصادية
  

%  
  %  العدد  %  العدد

  14.1  1604  16.8  1671  27.5  1764  االنشطة االولية

  10.0  1139  6.7  671  9.6  620  االنشطةالثانوية
  75.9  8631  76.5  7610  62.9  4042  ثيةاالنشطةالثال
  100  11374  100  9952  100  6426  المجموع

  التعدادات العامة للسكان للسنوات المذكورة: المصدر   
 االراضى حالزراعة واالستصالالتى انفقت على قطاع  الضخمةستثمارات ألمن ا الرغم  وعلى

من اجمالى  %17.0 سبةـبن ل.د مليون5964 التى بلغت م1998- 1970 ترةـوذلك خالل الف
لى أهتمام ا يرجع القطاع كذلك فأن انخفاض نسبة العاملين بهذا )1(اعاتـمخصصات بقية القط

الة الوافدة ـزد على ذلك تدفق العم "والخدمات التجارة "السكان بالعمل فى قطاعات آخرى مثل
  لالستغال بقطاع الزراعة 

 %6.7ثم انخفضت الى ، م 1973 لعام %9.6نحو باالنشطةالثانويةالملتحقين  قد بلغت نسبةو
جد انخفاض ـلمتطلبات هذا القطاع فاننا ن ونظراً م1995لعام %10.0لترتفع الى  م1984 لعام

  .التى تم تعويضها بالعمالة الوافدةنسبة العمالة الليبية 
 م لترتفع1973لعام %62.9حيث بلغت نسبة العاملين نحو باالنشطة الثالثيةص ـأمافيما يخت 

م ويرجع هذا االرتفاع الى تضخم 1995عام  %75.9م فى حين بلغت 1984لعام %76.5الى 
ولى فى مجاالت عمل فى المرتبة اال حجم العمالة فى قطاع الخدمات حيث يأتى قطاع الخدمات

وقد تأثراالستخدام فى االقسام الرئسية لهذا القطاع بالسياسة االقتصادية .الليبيين واالدارة والمال
 جارةـأن تنظيم التـوذلك بش "17"صدرقانون م حيث1977عام ةـوخاص التى تنتهجها الدولة

                                                
 23تقرير اللجنة الشعبية العامة للتخطيط ،ص )1(
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المنشأت والشركات العامة من قبل  جارة تدارتوبمقتضاة أصبحت ال ومزاولة االعمال التجارية،
  .أستيراداًوتوزيعاً

سية أن قطاع ـالرئي طة االقتصاديةـعلى االنش التى يمكن من خالل توزيع العمالة والخالصة
اع ـقط ها قطاع االنشطة الثانوية وأخيراًـبة للعاملين فية يليـآعلى نس يمثل  االنشطة الثالثية
  .االنشطة االولية

  حسب المهنة توزيع العاملين أقتصادياً
الذى  نوع االتجاه الكبيرفى تحديد أثرة أى دوله من الدول لة لسكان ان معرفة التركيب المهنى

هذة المعرفة يمكن وضع الخطة  وعلى ضوء ، أوصناعياً سواء كان زراعياً. تتجه الدولة نحوة
 أخرى من نواحىمن التوجة الى ناحية  دـالح فى أتجاة معين أو يدـأوالبع بـالقري للمستقبل
من  نأعدادا لمهزاولة التباين فى ـلوحظ من واقع المهن الم وقد )1( .روالنشاط البشرىاالستثما
 السكان ،وذلك بسبب أنآخري من ناحية العاملين فى كل منها فى عدد التباين هو ماـناحية مثل

  .دائما الى األعمال أوالمهن ذات الدخول المرتفعة  تجهوني
  بالمدينةالعاملين أقتصادياً حسب المهنةتوزيع  

  :يتضح مايأتى  )58(ومن خالل الجدول 

حيث  م1973بية العظمى لعامـتمى اليهم االغلـشكل العاملون فى قطاع االنتاج ومن ين :الًاو
وعلى  ،م1995لعام %17.5م لترتفع الى1984لعام %15.6ثم تدنت الى% 30.3بلغت نسبتهم 

 م1973عام م اال انها مازالت منخفضة مقارنة بما كانت علية1995عاماالرتفاع فى  من الرغم
كذلك االهتمام بالتعليم وذلك  رتفاع الى التركيزعلى المهن االنتاجية ،ألويرجع السبب فى هذا ا

  .  عن طريق أفتتاح العديد من مراكز التدريب المهنى
ثم  م،1973عام %17.1بتهمـنسشكلت  هاـًكان نوع العاملون فى قطاع الزراعة ايا أن :ثانيا

ب فى ـويرجع السب، م 1995 نةـلس %10.2م لتنخفض الى1984لعام %12.1 انخفضت الى
اع الخدمات ـقط  فى واسهل عمالً متهان السكان حرفاً آخرى اكثر دخالًأانخفاض نسبتهم الي 

   .وغيرها من الحرف االخرى خالفًا لحرفة الزراعة
  
  
  
  

                                                
 250،ص1969محمد رشيد الفيل،سكان الكويت ،شركة المطبوعات والتوزيع والنشر ، )1(
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  م1995-1973العاملين على أقسام المهن الرئيسية فى مدينة المرج للفترة توزيع  )58(جدول 

  1995  1984  1973  التعداد
  %  العدد  %  العدد  %  العدد  أالقسام الرئسية للمهن

  31.8  3613  18.5  1829  8.3  535  أصحاب المهن العلمية والفنية
  0.4  46  0.6  61  0.6  36  أألمناءوأألمناءالمساعدون

ومن يمت لهم  مراقبوا الكتبة
  بصلة

490  7.6  1045  10.5  1323  11.6  

  4.3  490  3.7  369  7.5  480  العاملون بالتجارة
  22.6  2569  39.5  3934  23.0  1481  العاملون بالخدمات
  10.2  1163  12.1  1207  17.1  1101  العاملون بالزراعة

العاملون باالنتاج ومن ينتمى 
  لهم

1944  30.3  1507  15.1  1987  17.5  

  1.6  183  -  -  5.6  359  عاملون غير مصنفين
  100  11374  100  9952  100  6426  المجموع

  التعدادات العامة للسكان للسنوات المذكورة:المصدر
 م1973لسنة %30.3حيث كانت نسبتهم  كان مجالها، العاملون بقطاع الخدمات أياً شكل :ثالثاً
السبب  ويعود م1995لسنة  %22.6الى م لتنخفض1984لسنة %39.6ثم أرتفعت نسبتهم الى  ،

ات أوالى ـمل فى قطاع الخدمـعلى الع ين والباحثينـالخريج ددـالنخفاض الى كثرة عأ لهذا
  .من القرن العشرين األخيراالنخفاض فى نسبة التعيين وخاصة خالل العقد 

 الى ارتفعتثم ، %8.3نسبتهما  م 1973عام العلمية والفنية باألعمالتغلون ـمثل المش :رابعاً
 ع هذاـويرج .م1995امـلع %31.8م واستمرت فى االرتفاع حتى بلغت1984لعام .%18.4

  .الخريجين من الجامعات والمعاهد العليا والمتوسطة  االرتفاع الى زيادة أعداد
% 10.5 ثم بلغت %7.6 م مانسبتة1973 المكتبية عام األعمالشكل العاملون بقطاع  :خامسا

المهنة  هويعزى االرتفاع فى نسبة العاملين فى هذ م 1995عام %11.6الىم لترتفع 1984 عام
  . الى انتشار التعليم اضافة الى سهولة العمل بهذة المهنة 

م 1984امـع م لتنخفض1973عام ، %7.5مثلت نسبة العاملين بقطاع التجارة مانسبتة :سادسا
م 1984امـبة العاملين عـبب فى انخفاض نسـويرجع الس%.4.3عت الىـثم أرتف %3.7الى 

م 1995ارتفاعها عام أما ،م1978عام االشتراكية التى شهدتها ليبيا الى تأميم التجارة والتحوالت
  .    الموزعين االفراد باالضافة الى كثرة مزاولى مهنة التجارة  ع الى كثرةـفأنة يرج
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م لكل 1984و1973 عامل% 0.6،%0.6تـبلغ فقدمنخفضة  دراءأن نسبة األمناء والم :سابعا
عن  ناء الدولةـفاض الى أستغـويعزى هذا االنخ  %.0.4ثم أنخفضت الى منهماعلى التوالى،

  .االجتماعى  مجموعة منهم واحالتهم الى الضمان
   .م1995لعام %1.6م الى 1973لعام %5.6انخفضت نسبة المهن غير المحدده من:ثامنا

  بالمحالتتوزيع العاملين أ قتصاديا حسب المـهن 
تبين انها متفاوتة  المحالتحسب المهن على مستوى  أ قتصاديا يختص بتوزيع العاملين أما فيما

  :تتبين النتائج االتية) 59(من محلة الخرى ومن خالل الجدول 
رج ـسبة فى محلة المـكان مجالها آعلى ن ة والفنية اياًـلون بل المهن العلميـنال العام :اوال

،ثم تأتى محلة فرزوغة %30.7رج الغربية بنسبة ـ، تليها محلة الم% 34.8 سبةـبن  الشرقية
 العويلية اقل نسبة فقد سجلت فى محلة اما ،%27.0- % 29.0 سبةـومحلة العويلية الشرقية بن

   %22.0 بنسبة الغربية
  التوزيع النسبى للعاملين اقتصاديا حسب النوع بالمحالت) 59(جدول 

  م1995لعام
  المحلة

  
  المهن الرئيسيةاقسام 

  المرج
  الغربية

  المرج
  الشرقية

العويلية 
  الشرقية

  العويلية
  الغربية

  فرزوغة

  %  العدد  %  العدد  %  العدد  %  العدد  %  العدد

  29.0  275  22.0  112  27.0  235  34.8  1815  30.7  1176  أصحاب المهن العلمية والفنية

  0.3  3  0.2  1  0.2  2  0.4  24  0.4  16  أألمناءالمساعدونأألمناءو
مراقبوا الكتبة ومن يمت لهم 

  6.1  58  5.3  27  4.2  37  13.4  702  13.0  499  بصلة

  0.8  8  1.2  6  1.4  12  4.6  240  5.9  224  العاملون بالتجارة

  15.3  145  17.7  90  20.2  176  29.6  1244  23.8  914  العاملون بالخدمات

  37.0  351  41.5  211  39.7  346  2.8  144  2.9  111  بالزراعةالعاملون 
العاملون باالنتاج ومن ينتمى 

  10.2  97  10.4  53  6.4  56  19.3  1005  20.3  776  لهم

  1.3  12  1.7  9  0.9  8  0.8  41  3.0  113  عاملون غير مصنفين

  المجموع
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  م1995للسكان لعامالتعداد العام :المصدر 
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بنسبة   ومحلة المرج الشرقية فى محلة المرج الغربية آعلى نسبة لألمناء والمدراء بلغت :ثانيا
لة ـة ومحلة العويلية الشرقية ومحـتليها محلة فرزوغ .لكل منهما على التوالى% 0.4-0.4%

  .لكل منهما على التوالى  %0.2- %0.2-% 0.3العويلية الغربية بنسبة 
تليها  %13.4 سبةـفى محلة المرج الشرقية بن نال العاملون بقطاع المكتبة آعلى تركز :ثالثاً 

ومحلة  الغربية العويلية ثم تأتى كل من محلة فرزوغة ومحلة%13.0محلة المرج الغربية بنسبة
  .لكل منهما على التوالى  %4.2- %5.3-% 6.2بنسبة  العويلية الشرقية

رج ـة المرج الغربية ومحلة المـفى محل" التجارة"مهنة البيع والشراءشكل المزاولون ل :رابعاً
  التـويرجع ذلك الى تركزأغلب المح ما على التوالىـلكل منه% 4.6- %5.9الشرقية بنسبة 

أما ادناها فقد سجلت فى محلة العويلية الشرقية محلة العويلية الغربية ومحلة فرزوغة  .التجارية
  . لكل منهما على التوالى  %0.8- %1.2-% 1.4بنسبة 
آعلى نسبة فى محلة "المطاعم والمقاهى والفنادق"بلغت نسبة العاملون فى قطاع الخدمات:خامسا

، %23.9 ،% 23.9 سبةـرقية بنـلة العويلية الشـالمرج الغربية ومحلة المرج الشرقية ومح
يلية الغربية ومحلة ة فقد سجلت فى محلة العوـاما اقل نسب .هما على التوالىـلكل من% 20.2

  %.15.3%.  17.7فرزوغة بنسبة 
ة فى محلة العويلية الغربية ومحلة العويلية ـبقطاع الزراعة أعلى نسب  شكل العاملون :ادساس

ويرجع ذلك  ، التوالى لكل منهماعلى %37.0- %39.7- %41.5الشرقية ومحلة فرزوغة بنسبة
 الشرقية رجـادناها فقد سجلت فى محلة المأما  "بعليةـ مروية"الى أنها معظم أرضيها زراعية

الى الزحف  ويرجع ذلك  ،لكل منهما على التوالى% 2.8 -%2.9ومحلة المرج الغربية بنسبة 
  . العمرانى على االراضى الزراعية،باالضافة الى وقوعها داخل مخطط المدينة

ومحلة المرج الشرقية فى محلة المرج الغربية  مثل العاملون بقطاع االنتاج آعلى تركز :سابعا
ة العويلية ـأما اقل نسبة فقد سجلت فى محل لكل منهما على الترتيب، ،%19.3- %20.2بنسبة 

 لكل منهما %6.4، %10.2، %10.4  الغربية ومحلة  فرزوغة ومحلة العويلية الشرقية بنسبة
  . على الترتيب

  لة العويلية ـرج الغربية ومحالمصنفين تركز فى محلة الم للعاملين غير  أن آعلى نسبة :ثامنا
ا ـتوالى، أمـلكل منهما على ال %1.3، % 1.7 ،%3.0.الغربية ومحلة فرزوغة حيث بلغت 

ل ـلك% 0.9-%0.8  ادناها فقد سجلت فى محلة المرج الشرقية ومحلة العويلية الشرقية بنسبة
  .منهما على التوالى

 
 
 



124 
 

  السكانتوزيع وكثافة                             
بعد دراسة النمو السكاني في المدينة تظل حقائق الوضع السكاني بها غير متكاملة خاصـة إذا  
اقتصرت الدراسة على هذا الجانب من جوانب الظاهرة السكانية، ومن ثـم تتطلـب النظـرة    

  .لمام بجانب آخر وهو توزيع السكان وكثافتهم لالالشاملة إلى الظاهرة السكانية 
رافيون أهمية خاصة لهذا الموضوع ألنه المرآة التي تنعكس فيها كثير مـن  حيث أعطى الجغ

العناصر الجغرافية المتشابكة طبيعية كانت أو بشرية، لما تظهر من تباينات في توزيع حجـم  
السكان، ولما تتمتع به مدينة المرج من كونها سهالً منبسطاً خالي من أي تعقيدات تضاريسـية  

وتجـدر  " .واختالف خصائصهم بالغ االثر في إحداث هـذا التبـاين   لذلك فإن لهجرة السكان
أن هناك عالقة تبادلية قوامها السكان والتنمية، ففهم العالقات السكانية من حجـم   "اإلشارة إلى

  )1(. "وتوزيع يعد أساساً لفهم كثير من المتغيرات التي تهم المخططين
ل من حيث الحجم السكاني ك نصيب اختالفولعل دراسة توزيع السكان في المدينة ما يوضح 

  .تبع ذلك من تركز أو تشتت للسكان على رقعة المدينة ثم ما يس
لذلك تعتبر دراسة توزيع السكان من بين أهم الموضوعات في علم الجغرافيا حيـث تتنـاول   

ستقرار العالقة بين اإلنسان والبيئة الطبيعية ومدى استجابة هذه البيئة الطبيعية من مقومات اال
أو العزل وذلك حسب ما تفرضه البيئة الطبيعية من قيود التـي تحـد مـن حركـة السـكان      

 .وتمركزهم وانتشارهم

  تغـير تــوزيع الســكان 
إلـى   1973نتيجة للثقل السكاني الكبير التي تحظى به المدينة خالل الفترات التعداديـة مـن   

الشعبية، فقد سجل حجم سكان المدينة بالنسبة فقد تصدرت المرتبة األولى من بين مدن  2006
من إجمالي سكان الشـعبية خـالل الفتـرة    % 66.24إلى جملة السكان بالشعبية بمتوسط بلغ 

الذي يبين تصدر سكان المدينة المرتبة األولى خالل الفترة ) 60(ومن الجدول  2006التعدادية 
ـ  م 2006-1995-1984-1973الزمنية  % 69.00و% 63.56ت وذلك بنسب متقاربـة بلغ

  . من إجمالي سكان الشعبية على الترتيب % 66.24و% 66.26و
  م 2006-1973للفترة الزمنية التوزيع النسبي للسكان بالمدينة ) 60(جدول 

  2006  1995  1984  1973  السنة
  %66.24  %66.26  %69.00  %63.56  النسبة

  .التعدادات العامة للسكان للسنوات المذكورة : المصدر 

                                                
عبد الحميد غنيم، التوزيع الجغرافي لسكان اإلمارات العربية المتحدة، سلسلة رسائل جغرافية، تصـدر عـن قسـم     )1(

 .  83، ص 1989، 87الجغرافيا والجمعية الجغرافية الكويتية، العدد 
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ولعل السبب في تزايد سكان المدينة إنما يرجع إلى االرتفاع في معدالت الزيادة الطبيعية ثـم  
االستقطاب الحضري الذي تمثله حاضرة المدينة للوافدين من الريف ومن مدن الشعبية فضـالً  

  .عن ذلك الشعبيات المجاورة، إضافة إلى توفر جميع أنواع الخدمات 
االراضـى  نة تتسم بالموقع الجغرافي الممتاز مع خصوبة وجودة وعليه يمكن القول بأن المدي

زراعية، وقد خلق التقدم في النقل وتطور شبكة الطرق عبر أراضي الشعبية بتـأثيره علـى   ال
  .حركة السكان واختالطهم وتزايدهم حيث عملت طرق النقل على تزايد أحجام المدن

) 61(حيـث اتضـح مـن الجـدول      أما فيما يتعلق بتوزيع السكان على مستوى المحـالت 
، 1973من إجمالي سكان المدينة لعـام  % 56.1أن محلة المرج الغربية مثلت ) 6(والخريطة

من إجمالي سكان المدينة، فـي حـين مثـل    % 19.0تليها محلة المرج الشرقية والتي شكلت 
يلية الغربيـة  من إجمالي السكان بالمدينة، أما محلة العو% 7.1السكان بمحلة العويلية الشرقية 

من إجمالي سكان المدينة، وأخيراً محلة فرزوغة فقد مثل سكانها % 5.7فقد كانت نسبة سكانها 
  .من إجمالي سكان المدينة % 12.1

  م 2006 - 1973التوزيع النسبي للسكان على مستوى المحالت للفترة ) 61( دول ج

  البيان
محلة المرج 

  الغربية

محلة المرج 

  الشرقية

 محلة فرزوغة

  الشرقية

محلة العويلية 

  الغربية

محلة 

  فرزوغة

1973  56.1  19.0  7.1  5.7  12.1  
1984  28.8  51.8  5.7  3.7  10.0  
1995  34.8  45.0  8.4  4.1  7.7  
2006  38.7  42.0  7.9  3.8  7.6  

  .التعدادات العامة للسكان للسنوات المذكورة : لمصدر ا
في محلة المرج الغربية عما كانت علية لتعداد  فقد انخفضت نسبة السكان 1984أما في تعداد 

ويرجع ذلك إلى التغير فـي الحـدود اإلداريـة    % 28.8بها  حيث بلغت نسبة السكان 1973
فقد  1973للمحلة، في حين ارتفعت نسبة السكان في محلة المرج الشرقية عما كانت عليه عام 

في محلة العويلية الشـرقية فقـد    من إجمالي السكان بالمدينة، أما% 51.8بلغت نسبة السكان 
من إجمالي السكان بالمدينة، تليها محلة العويليـة الغربيـة بنسـبة    % 5.7بلغت نسبة السكان 

من % 10.0من إجمالي السكان بالمدينة، أما في محلة فرزوغة فقد بلغت نسبة السكان % 3.7
  .إجمالي السكان بالمدينة 

مـن  % 34.8كان في محلة المرج الغربيـة لتبلـغ   فقد ارتفعت نسبة الس 1995أما في تعداد 
، تليها محلة المرج الشرقية فقد انخفضت نسبة 1984إجمالي سكان المدينة عما كانت عليه عام 
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من % 51.8والتي بلغت  1984من إجمالي السكان عما كانت عليه عام % 45.0السكان إلى 
إلدارية باإلضافة إلى عامل الهجرة، إجمالي سكان المدينة، ويرجع ذلك إلى التغير في الحدود ا

من إجمالي سكان المدينة، % 8.4ثم تأتي محلة العويلية الشرقية فقد ارتفعت نسبة السكان إلى 
من إجمالي سكان المدينة، وأخيراً % 4.1في حين بلغت نسبة السكان في محلة العويلية الغربية 

  .ان المدينة من إجمالي سك% 7.7محلة فرزوغة حيث بلغت نسبة السكان 
  م2006توزيع السكان على مستوى محالت مدينة المرج ) 6(خريطة 

  
 )62 (اعتماداَ على بيانات الجدولأعداد الباحث: المصدر

مـن إجمـالي   % 38.7فقد ارتفعت نسبة السكان في محلة المرج الغربية إلى  2006أما تعداد 
مـن  % 42.0نسبة السـكان إلـى   ، أما في محلة المرج الشرقية فقد انخفضت  سكان المدينة

من إجمالي % 7.9، بينما بلغت نسبة السكان في محلة العويلية الشرقية  إجمالي سكان المدينة
من إجمـالي سـكان   % 3.8السكان، تليها محلة العويلية الغربية حيث بلغت نسبة السكان بها 

  .ن المدينة من إجمالي سكا%7.6أما في محلة فرزوغة فقد بلغ نسبة السكان  المدينة،
وعليه يمكن القول بأن توزيع السكان سواء على مستوى المدينة أو حسب محالتها وقد اختلف 

، ويرجع ذلك إلى عوامل النمو الناتجة عن الزيادة الطبيعية باإلضافة إلـى  ىمن سنة إلى آخر
ركـز  عامل الهجرة، كما يالحظ أن التوزيع السكاني وإعادة التوزيع بالمحالت أن مسـتوى الت 

غير ثابت وهو متغير نتيجة مجموعة من عوامل الجذب والطرد بالنسبة إلى السكان وما تبعها 
  .من تفاوت في األعداد السكانية من فترة تعدادية ألخرى 



127 
 

ومن ثم فإن دراسة السكان بالمحالت ترتبط بدراسة التركز السكاني بهـا أي مـدى انجـذاب    
اخل حدود المنطقة أو التشتت الذي يظهر داخـل  السكان وتركزهم بالمحالت بشكل متفاوت د
  .هذه الحدود بسبب عوامل متداخلة ومتشابكة 

ومن ثم فإن هناك العديد من المقاييس اإلحصائية التي تصف التوزيعات المكانية للسكان ومن 
أهمها ما يعرف بنسبة التركيز، وهذه الطريقة يمكن تطبيقها للوقوف على مدى تركز السـكان  

(%) تها نصف مجموع الفرق بين نصف كل مـن المسـاحة   يغالمدينة وستكون ص في كامل
ويكون التركز مثالياً إذا كانت نسبة المساحة ونسبة السكان (%) ونصيبها من مجموع السكان 

وكلما زادت النسبة كلما كان هناك تركز سكاني وبالعكس، وعندما ) أي الفرق صفراً(متساوية 
= أن نسبة التركيز اتضح  2006المرج لعام تم تطبيق ذلك على مدينة 

2
14.502.25 أي  =×

، وكما بينت األرقام أن هناك تباينـاً كبيـراً بـين    يأن توزيع السكان في المدينة غير متساو
 مساحات المحالت ونسبة السكان بها كما نالحظ أن أغلب السكان يرتكزون في محلة المـرج 

  .)62( كما هو موضح فى الجدول الشرقية
  باستخدام نسبة التركز 2006توزيع المساحة والسكان في المحالت لعام )  62(دول ج

  البيان
المساحة 

 2كم

*  

جملة % 
  )س(المساحة 

عدد 
  السكان

جملة السكان % 
  )ص -س(  )ص(

  10.0-   38.7  30020  28.7  418  محلة المرج الغربية
  15.2-   42.0  32575  26.8  389  محلة المرج الشرقية

  4.7+  7.9  6121  12.6  183  الشرقية العويليةمحلة 
  7.8+  3.8  2952  11.6  168  محلة العويلية الغربية
  12.7  7.6  5890  20.3  295  محلة فرزوغة
  50.4  100  77558  100  1453  المجموع

  . 2006التعداد العام للسكان، شعبية المرج : المصدر 
 . 2009منشورة، أمانة التخطيط العمراني، شعبية المرج، بيانات غير 

  .تشمل المساحه المذكوره المساحة االداريه الكلية لكل محلة*
وهناك طريقة أخرى لمعرفة التركز السكاني وهي ما يعرف بمنحنى لورنز وهـو مـن بـين    
الطرق التي تستعمل لمعرفة قرب أو بعد التوزيع القائم على المثالية، وبتطبيقه علـى توزيـع   

ط المثالي بالمنحنى الفعلي أن التوزيع غير مثـالي، ومـن خـالل    السكان تبين من مقارنة الخ
من إجمالي السكان بالمدينة يرتكـزون فـي   % 42ثبت أن حوالي  )13(والشكل) 63(الجدول 

فقد من مساحة المدينة، وهذا التركز حدث في محلة المرج الشرقية وأن % 26.8مساحة قدرها 
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مـن إجمـالي   % 73.2مساحة تقدر بحـوالي   ما يقرب من ثالثة أرباع السكان يرتكزون في
  .منطقة الدراسةمساحة 

  2006التوزيع المئوي التراكمي للمساحة والسكان لعام ) 63(جدول 

  البيان
من مجموع % 

  السكان
التكرار التجمع 

  الصاعد
من مجموع % 

  المساحة
التكرار التجمع 

  الصاعد
  28.7  28.7  38.7  38.7  محلة المرج الغربية

  55.5  26.8  80.7  42.0  الشرقيةمحلة المرج 
  68.1  12.6  88.6  7.9  محلة فرزوغة الشرقية
  79.7  11.6  92.4  3.8  محلة العويلية الغربية
  100  20.3  100  7.6  محلة فرزوغة
  -   100  -   100  المجموع

  ) .74(من إعداد الباحث، اعتماداً على بيانات الجدول : المصدر    
  

  2006السكان والمساحة فى مدينة المرج منحنى لورنز لتوزيع )31(شكل

  
  ) .63(اعتماداً على بيانات الجدول  من اعداد الباحث: المصدر 

  
  



129 
 

  :توزيع السكان بين الحضر والريف 
قبل البدء في دراسة تغيرات الحضر والريف بالمدينة البد من معرفة الفرق بين المفهـومين،  

التفريق بينهما على أساس عدد السكان بالمدينة  حيث ال يوجد تعريف للتفريق بينهما، فقد يكون
كان عن هـذا  وذلك عن طريق تحديد رقم معين يمثل الفرق بينهما فالمجتمع الذي يقل عدد الس

على أساس النشاط االقتصادي فسكان الريف  "أو )1(يصنف مجتمع ريفي والعكس صحيح،الرقم 
  )2( ".ن يمارسون النشاط الخدمييمارسون النشاط الزراعي على عكس من سكان الحضر الذي

تعريفات التحضر من مجتمع إلى آخر فمن الصعب التمييز أو تحديد تعريف معين  لتعددونظراً 
  .لهذه الظاهرة 

ففي ليبيا وحسب وجهة نظر مصلحة االحصاء والتعداد على اعتبار الجزء الـداخل ضـمن   "
حضراً بصرف النظر عـن حجـم   مخططات االسكان المعتمدة لمقر رئاسة البلديات وفروعها 

  )3(."السكان الذين يعيشون في هذه المناطق وطبيعية نشاطهم أما عن ذلك فقد اعتبر ريفاً 
على أساس أن  Blakeكذلك توجد اشكال متنوعة لتعريف سكان الحضر في حيث أخفق بليك "

نسمة أو أكثر حضراً بغض النظر عن رظيفتهـا أو وضـعها    10.000أي مستوطنة يسكنها 
بينما اعتبر آخـرون أن   )4("نسمة 10.000االداري وذلك الخفاق سكانها الوصول الحد االدني 

 نسمة أو أكثر، ولكن 5000سكان المدن في ليبيا هم الذين يسكنون التجمعات السكانية التي بها 
نسمة، وهي تلعب دوراً هامـاً   5000هناك تجمعات سكانية كثيرة يقل بها السكان إلى أقل من 
  )5(.كمراكز شبه حضرية والتي يطلق عليها قري متحضرة 

م لذلك البد من 1973وقد تم تحديد التجميعات السكانية في ليبيا بناء على التعداد العام للسكان 
دادات العامة للسكان وذلك النها المصدر االساسـي لبيانـات   االلتزام بالتصنيف المتبع في التع

 2000الدراسة حيث تم تحديد التجمعات الحضرية على أساس إنها تجمعات سـكانية يسـكنها   
من السكان النشطين اقتصادياً يعملـون بـالمهن غيـر    % 50وأن يكون أكثر من  نسمة فاكثر

                                                
 . 6جمال حمدان، جغرافية المدن، عالم الكتب، القاهرة، بدون تاريخ، ص  )1(
المكتب الجامعي الحديث، الطبعـة  " األسس النظرية واألبعاد االجتماعية"، علم السكان عبد المنعم عبد الحي  )2(

 . 98، ص1995األولى، 
أمانة التخطيط، مصلحة اإلحصاء والتعداد، نتائج التعـداد العـام للسـكان، الجبـل     . ع. أ. ش. ل. ع. ج  )3(

 . 3، ص1973األخضر، 
)4(  Gerad blake  Urdanisation in  north Africa in D.l (ed)The city,in the third world,        

  macmillan, London . (1974) 
)5( - Attr,Mustafa, Libya's pattern of Uranisation ,Ekistiecs ,no.300, 1983, op. cit. (1983)  

    pp157.163 . 



130 
 

سكانية في ليبيا إلى أربع مجموعات علـى  الزراعية، وعلى هذا االساس تم تقسيم التجمعات ال
  : النحو االتي 

  "     نسمة 100.000أكثر من " المدن الكبيرة : المجموعة االولي  -1
  " .نسمة  100.000-30.000" المدن المتوسطة : المجموعة الثانية  -2
  " .نسمة 30.000-2000" المدن الصغيرة : المجموعة الثالثة -3
نسمة،  2000وتشمل يقية المستوطنات التي يصل عدد سكانها أقل من : المجموعة الرابعة  -4

  )1(. ويمكن تقسيمها إلى تجمعات سكانية قروية كبيرة وصغيرة 
، حيث لعبت عـدة عوامـل   تيرات كبيرة وسريعة مع مطلع الستيناغرضت ليبيا إلى تعولقد ت

أن نسبة التحضر في ليبيـا  " يا خدوراً بارزاً في توزيع السكان بها، حيث أوضح منصور الكي
من % 80من مجموع السكان، أما سكان الريف بلغت نسبتهم % 20م كانت حوالي 1954سنة 

م، فقد بلغت حوالي 1964تغير هذه النسبة كثيراً في تعداد تمجموع السكان في ذلك الوقت، ولم 
  .للريف % 75للحضر و % 25

د كان موجهاً لتوزيع السكان من حيث درجـة  والواقع أن االهتمام في أي فترة من تاريخ البال"
استقرارهم فتقسمهم التعدادات العامة إلى مستقرين ورحل وشبة رحل وعدد كبير من السـكان  
في المناطق الريفية، لكن مع بداية السبعينات بدأت خطط التنمية تضع أهدافها تـوطين البـدو   

  )2(. "تتناقص الرحل، ومنها بدأت نسبة التحضر تزداد ونسبه سكان الريف
م على أن جميع المحالت التـي  1973م فقد اعتمد التعريف الذي اتبع عام 1984أما في تعداد 

  .م 1984م اعتبرت محالت حضرية في تعداد 1973اعتبرت حضراً في تعداد 
م حيث اعتمدت المعايير السابقة التي اعتبرت جميع المحالت التي كانت 1995كذلك في تعداد 
ـ 1995عند أجراء التعداد العام للسكان في عام معتبرة حضراً  نفت م، وهي المحالت التي ض

  .م 1984حضراً في تعداد السكان 
نسمة فما فوق عند  5000م، فقدا اعتبرت المحالت التي بلغ عدد سكانها 2006أما في تعداد "

منـاطق   اجراء التعداد العام للسكان ومن ثم فأن سكان الحضر هم جميع السكان المقيمين فـي 
م إضافة إلى المحالت التي وصل عدد 1995حضرية أو عرفت حضراً في تعداد السكان لعام 

  )3(."نسمة وما عدا ذلك فهو ريف 5000سكانها في لحظة التعداد إلى 

                                                
سعد القريري، التحضر، الجماهيرية دراسة في الجغرافيا، تحرير الهادي أبو لقمة، سعد القريري، دار الجماهيريـة    )1(

 . 415، ص 1995للنشر والتوزيع واإلعالن، سرت، 
رية يا، السكان، ، الجماهيرية دراسة في الجغرافيا، تحرير الهادي أبو لقمة، سعد القريري، دار الجماهيخمنصور الكي  )2(

 . 345، ص 1995للنشر والتوزيع واإلعالن، سرت، 
  18، ص 2006اللجنة الشعبية العامة للمعلومات، النتائج النهائية للتعداد العام للسكان لسنة . ع. أ. ش. ل. ع. ج  )3(
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% 57.3" م حـوالي  1973تبين أن نسبة سكان الحضر في ليبيا بلغت عام  )64(ومن الجدول 
م واستمرت 1984من اجمالي السكان لعام % 74.6ة إلى من اجمالي السكان ثم ارتفعت النسب

م فقد بلغـت  2006م، أما سنة 1995من اجمالي السكان لعام % 85.5في االرتفاع حتى بلغت 
وفي مقابل ارتفـاع نسـبة سـكان    .من اجمالي السكان % 88.2نسبة سكان الحضر في ليبيا 

من اجمالي السكان لعام  %43.7الحضر هبطت نسبة سكان الريف حيث انخفضت نسبتهم من 
مـن  % 14.5م، في حين انخفضت إلى 1984من اجمالي السكان لعام % 25.4م، إلى 1973

من اجمالي السكان % 11.8م، واستمرت في االنخفاض حتى بلغت 1995اجمالي السكان لعام 
  .م 2006لعام 

  لسكان الحضر والريف في ليبيا النسبىالتوزيع ) 64(جدول 
  2006-1973خالل الفترة   

  المجموع  سكان الريف  سكان الحضر  البيان
1973  57.3  43.7  100  
1984  74.6  25.4  100  
1995  85.5  14.5  100  
2006  88.2  11.8  100  

  .التعدادات العامة للسكان للسنوات المذكورة : المصدر     
) 65(الجدول ة فقد تبين من ينأما بالنسبة إلى توزيع السكان الحضر والريف على مستوى المد

أن نسبة سكان الحضر في زيادة مستمرة وسريعة من فترة تعدادية إلى أخرى فقد بلغت نسـبة  
من % 80.6م ثم ارتفعت إلى 1973من اجمالي السكان لعام % 32.9سكان الحضر في المدينة 

   .م1984اجمالي السكان لعام 
  التوزيع النسبي لسكان الحضر والريف في مدنية المرج ) 65( جدول 

  2006-1973خالل الفترة  
  المجموع  سكان الريف  سكان الحضر  البيان

1973  32.9  67.1  100  
1984  80.6  19.4  100  
1995  79.8  20.2  100  
2006  80.7  19.3  100  

  .التعدادات العامة للسكان للسنوات المذكورة : المصدر  
من اجمـالي السـكان، بينمـا    % 79.8جداً إلى  بسيطةنسبة بم انخفضت 1995أما في تعداد 

ذلـك   ويعـزى من اجمالي السكان، % 80.7م حيث بلغت 2006ارتفعت مرة أخرى في عام 
مية االقتصادية واالجتماعية باالضافة إلى تيارات الهجرة الوافدة إليهـا  ناالرتفاع إلى خطط الت
أمابالنسبة إلـى سـكان    .والعالجية الخدمات التعليميةباالضافة إلى توفر  من المناطق الريفية
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م،إلى 1973السكان لعام السكان من اجمالي%67.1الريف فقدانخفضت نسبة السكان الريفين من
من % 20.2م لتبلغ نسبتهم 1995م ارتفعت قليالًعام ثم 1984من اجمالي السكان لعام19.4%

  .م2006السكان لعام  من اجمالي% 19.3 اجمالي السكان ثم انخفضت إلى
م ويرجع ذلك إلى ارتفاع نسـبة العـاملين   1973نالحظ ارتفاع نسبة السكان الريفين في عام 

بالزراعة، أما انخفاض نسبتهم في التعدادات الالحقة إنما يرجـع إلـى عـزوف كثيـر مـن      
ـ االمزارعين عن المهنة أو إلى تقلص االراضي الزراعية أو أهم ا، باالضـافة إلـى   ل أكثره

  .الهجرة إلى المناطق الحضرية 
فقـد لـوحظ أن محلـة     )66(من خالل الجدولفأما فيما يتعلق بالتغيرات الحضرية بالمحالت 

ويرجـع  % 53.5م، حيث بلغت نسبة التحضر 1973الغربية هي االكثر تحضراً لعام  المرج
ذلك إنهم يمارسـون أعمـال    اغلبية سكانها كانوا يسكون داخل المخطط، زد على ذلك إلى أن

من اجمـالي  % 41.5تليها محلة العويلية الشرقية حيث بلغت نسبة التحضر  إدراية وصناعية
   .مارسون حرفة الزراعة وتربية الحيواناتيإلى أن سكان المحلة كانوا  السكان، ويعود ذلك

  التوزيع النسبي لسكان الحضر والريف بالمحالت ) 66(جدول 
  2006 إلى 1973من عام 

  2006  1995  1984  1973  البيان  المحلة

  المرج الغربية
  100  100  100  53.5  حضر
  0  0  0  46.5  ريف

  المرج الشرقية
  100  100  100  0  حضر
  0  0  0  100  ريف

  العويلية الشرقية
  0  0  0  41.5  حضر
  100  100  100  58.5  ريف

  العويلية الغربية
  0  0  0  0  حضر
  100  100  100  100  ريف

  فرزوغة
  0  0  0  0  حضر
  100  100  100  100  ريف

  .التعدادت العامة للسكان للسنوات المذكورة : المصدر     
ون بعيداً عن مخطط المدينة أما بالنسبة إلى باقي المحـالت فقـد   طنيق باالضافة إلى إنهم كانوا

وهي كل من محلة المرج الشرقية ومحلة العويلية الغربية ومحلـة  صفر التحضربها بلغت نسبة
  فرزوغة 

تهم ـنسبية حيث بلغت ـت نسبة التحضر في محلة المرج الغربـفقدارتفعم 1984أما في تعداد
بلغت د فق حضرتلة المرج الشرقية فقد تحولت من مجتمع ريفي إلى مجمع مـتليها مح 100%
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العويلية الغربية فقد تحولت من مجتمع متحضر إلى مجتمع أما محلة  %100التحضر بها  نسبة
أما بالنسبة إلى محلة العويلية الغربية ومحلة فرزوغة صفرالتحضر بها  ريفي حيث بلغت نسبة

فقد اصبحت كل من محلة  2006عداد ـم وت1995عدادـبالكامل أما في ت مجتمعات ريفية هيف
أما باقي المحالت  ، ضرةـمتحغربية والشرقية ة المرج المحل رجـية ومحلة المـالمرج الغرب

  .االن  االخرى فهي محالت ريفية حتى
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  : ثــافة الســــكان ك

تعد كثافة السكان من المفاهيم التي توضح درجة تركز أو ازدحام السكان في منطقة ما ، بقدر "
ما توضح العالقة العددية بين حجم السكان وبين مساحة االقليم الذي يقطنوه، معبراً عنها بعدد 

  )1(". االشخاص في وحدة المساحة المربعة 
معرفة حجم السكان في مساحة محددة ومـدى  كما تعد من أفضل الطرق الحسابية التي تهتم ب"

عالقة االنسان بالبيئة التي يعيش فيها، كما إنها من ناحية أخرى تسد عيوب توزيـع السـكان   
  )2(".بالطرق االحصائية االخري 

 علـي  بمنطقة الدراسة بنـاء " الحسابية" ادلة على تطور الكثافة السكانية العامة عالم وبتطبيق
البيانات المتوفرة على السكان يمكن تحديد الرقم المعين، الذي يوضح العالقة العددية بين سكان 

  .المدنية والمساحة التي يعيشون عليها 
، لترتقع إلى 2كم /نسمة /24.3فقد بلغت " الحسابية" الذي بين الكثافة العامة ) 67(ومن الجدول 

 2كم /نسمة /46.2م فقد بلغت الكثافة العامة 1995م أما في عام 1984لعام 2نسمة كم% 37.2

  .م 2006لعام  2كم/ نسمة % 53.4في حين بلغت 
  تطور الكثافة العامة في مدنية المرج في ) 67(جدول

  م 2006-1973الفترة 
  2006  1995  1984  1973  السنوات

  53.4  46.2  37.2  24.3  2كم/ الكثافة العامة نسمة 
  .التعدادات العامة للسكان للسنوات المذكورة  -1:المصدر

  المرجالتخطيط العمرانى شعبية - 2
خالل فترة الدراسة ويرجع ذلك إلى التحسن " الحسابية"نالحظ ارتفاع الكثافة العامة  ومما سبق

موية، وتطور الحركة الخدمية في مجاالت التعليم والنقـل  نالظروف المعيشية نتيجة الخطط الت
د على ذلك ما لعبته كل من الزيادة الطبيعية والزيادة غير الطبيعية في ارتفاع عدد السـكان  ز

 فمنأما فيما يتعلق بالكثافة العامة في المحالت .بالمدنية االمر الذي أدي ارتفاع الكثافة العامة 
من لف من محلة إلى أخرى نتيجة المجموعة تاتضح إنها تخ) 7( لخريطةوا) 68(خالل الجدول

  .الخدمات في بعض المحالت دون غيرها  زالعوامل من أهمها ترك
، ثم 2كم /نسمة  /50.1على كثافة كانت بمحلة المرج الغربية بلغت ام لوحظ أن 1973ففي عام 

م، ويرجع هذا االنخفاض في الكثافة العامـة  1984في عام  2كم /نسمة  / 39.6انخفضت إلى 

                                                
 .  74، ص1995محمد حسين الصلون، اإلحصاء السكاني، جامعة سبها، الطبعة األولى،   )1(
 . 59نيم، مرجع سابق، ص عبد الحميد غ  )2(
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م، أمـا فـي عـام    1995، لعام 2كم /نسمة  /55.8بينما بلغتير في الحدود االدارية، غإلى الت
  . 2كم /نسمة  /71.8م فقد بلغت 2006

م ثم ارتفعت 1973، لعام 2كم/نسمة  /17.2تليها محلة المرج الشرقية لقد بلغت الكثافة العامة 
لعام  2كم /نسمة /77.7م، واستمرت في االرتفاع حتى بلغت 1984لعام  2كم/نسمة  /72.0إلى 

ونالحظ هنا ارتفاع الكثافة العامة  2كم/ نسمة  /83.7م، فقد بلغت 2006م، أما في عام 1995
ويرجع ذلك إلى تركز معظم الخدمات والمرافق  2كم /نسمة /66.5م بمقدار 2006-1973من 

  .ساكن الشعبية بها مباالضافة إلى انتشار نمط ال
  م 2006-1973 تطور الكثافة العامة في المحالت في الفترة) 68(جدول 

  2006  1995  1984  1973  السنوات المحلة
  71.8  55.8  37.3  47.3  المرج الغربية
  83.7  77.7  72.0  17.2  المرج الشرقية
  33.4  30.7  16.9  13.6  العويلية الشرقية
  17.6  16.2  12.0  12.0  العويلية الغربية
  20.0  17.7  18.2  14.2  فرزوغة

  .ة للسكان للسنوات المذكورالتعدادات العامة : المصدر   
م 1973العام  2كم /نسمة /13.6امة ـيث بلغت الكثافة العـثم تأتي محلة العويلية الشرقية ح

 /نسمة /30.7م فقد بلغت 1995امـ، أما في ع م1984لعام  2كم /نسمة /16.9ثم ارتفعت إلى ،
  . 2كم/نسمة  /33.4واستمرت في االرتفاع حتى بلغت  2كم

ويرجع ذلك إلى  2كم /نسمة /19.8بمقدار " م 2006-1973" الكثافة العامة من  ونالحظ ارتفاع
  .زيادة الخدمات باالضافة إلى زيادة المخطط السكاني بها 

-1973لعـام   2كـم  /نسـمة  /12.0-12.0أما محلة العويلية الغربية فقد بلغت الكثافة العامة 
 2كم /نسمة /16.2بلغت الكثافة العامة م فقد 1995م لكل منهمنا على التوالي أما في عام 1984

  . 2كم /نسمة /17.6م، حيث بلغت الكثافة العامة 2006أما في عام 
 /18.2م لترتفـع إلـى   1973لعام  2كم /نسمة /14.2وأخيراً فرزوغة فقد بلغت الكثافة العامة 

، أما فـي عـام   2كم /نسمة /17.7م، 1995م ، في حين بلغت في عام 1984لعام  2كم /نسمة
  . 2كم /نسمة / 20.0م ، بلغت 2006

ونالحظ مما سبق ارتفاع الكثافة العامة في كل من محلة المرج الغربية ومحلة المرج الشرقية 
وذلك ألنها يمثالن أكثر المحالت ثقالً سكانياً ومن ثم فأنه يمكن تقسيم المحـالت مـن حيـث    

  :الكثافة العامة إلى ما يأتي 
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  م 2006توزيع كثافة السكان فى مدينة المرج ) 7(ريطة خ        

  
 )62(اعتمادا على بيانات الجدول من اعداد الباحث: المصدر      

 – 71.8(وهي محلة المرج الغربية ومحلة المـرج الشـرقية   : محالت ذات كثافة مرتفعة.  1
  ) .2كم/ نسمة 83.7

  ) .2كم/ نسمة /33.4(الشرقية وهي محلة العويلية : محالت ذات كثافة متوسطة .  2
 – 17.6(وهي محلة العويلية الغربية ومحلـة فرزوغـة   :  محالت ذات كثافة منخفضـة .  3

  ) . 2كم/نسمة 20.0
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  العوامل الجغرافية المؤثرة في توزيع السكان وكثافتهم
تتعدد العوامل المؤثرة في توزيع السكان وكثافتهم والتي نتج عنها الصورة التوزيعة العامـة  "

للسكان على أرض منطقة الدراسة، وعلى حين رأى البعض أن العوامل الحضارية هي المؤثر 
الرئيسي في تحديد حجم وتوزيع السكان، فقد رأى آخرون أن التركيب االقتصـادي والـنظم   

  )1(."ائدة هي المؤثر الفعلي في تحديد حجم وتوزيع السكان االجتماعية الس
اين كثافتهم في المدنية كان نتيجة لتفاعل كـل هـذه العوامـل    بومن ثم فأن توزيع السكان وت

  : وغيرها والتي يمكن اجمالها في االتي 
  : العوامل الطبيعية : أوالً 

  : السطح  -1
بعض االقاليم على حين يكون عامل طـرد  أن المظهر التضاريسي قد يكون عامل جذب في "

سكاني في االقليم االخر، وبصفة عامة يوجد االرتباط بين السهول وتمركز السـكان وبصـفة   
  )2(. " خاصة إذا كانت تلك السهول تجمع خصائص اقتصادية مثل التربة الخصبة والمياه

د بها العديد مـن  وتقع مدينة المرج في معظمها في رأضي سهلية، ذات تربة خصبة كما توج
شرة على سطحها واشهرها حوض المرج وهو عبارة عن حوض مغلق تاالحواض المائية المن

ية مياه االمطار ومنها حوض فرزوغة ف تتجمعحيث  -شمال شرق  –جاه جنوب غرب تيمتد با
ويقصـد  .م فوق سـطح البحـر   340م ، وحوض بطة الذي يصل ارتفاعة 320على ارتفاع 

بالنسبة الى نقطة معروفـة اى  "منسوب المياه "بإرتفاع الحوض هو ارتفاع كلي للحوض المائي
قل عمقة بالنسبه لسطح االرض الطبيعية ويتم جراء شحن الخزان الجوفى مثالًَاى احد االسباب 

ض واحياناً هو ارتفاع مستوى المياه فى الخزان الجوفى الذى يتكون منه الحو" هطول االمطار"
  . الجوفى الدى يتكون منة الحوض المائي عن سحط البحر

ومن ثم فقد لعب عامل السطح دوراً كبيراً في تباين اعداد السكان فقد ارتفع عدد السكان فـي  
محلة المرج الغربية ومحلة المرج الشرقية، ونظراً لزيادة عدد السكان ازداد الطلب على تلـك  

وذلك الستخدامها في التوسع العمرانـي والوظـائف    نالسابقتيين تراضي وخاصة في المحلالا
كيلو متر مربع لعام  1453حتى بلغت التعليمية والصحية والخدمية، ومن ثم اخذت في التوسع 

  من اجمالي سكان المدنية  )80.7(ينتحيث بلغت نسبة سكان المحل لتينم وخاصة في المح2006
  
  

                                                
)1(   Zelinsky .W.A (1970) Aprologueto popu 12 tion, Geogrpy. Prentiee- Ha 11ins, London .p 34 

 . 216، ص 1997احمد علي اسماعيل، أسس علم السكان، جامعة القاهرة، دار الثقافة والنشر والتوزيع،   )2(
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  : التربة  -2
توزيع السكان وخاصة نوعيتها ببالنشاط الزراعي الذي يرتبط تتحدد أهمية التربة في عالقتها 

من اعطاء فكرة عن  البد ينةوقبل التعرف على نوعية التربة التي تسود المد وقدرتها االنتاجية 
قصود بالتربة فقد عرفها المهندسون انها طبقة المفتتات التي تعلو الصخور الصلبة ، والتي مال

في مجال الزراعة فيعرفونها بالطبقـة السـطحية    ختصونأما الماقدام ،  إلى عدة مكهايصل س
ويالحظ من أهم الترب  )1(. بوصات وتمتد فيها جذور النباتات  9.6التي يتراوح سكمها ما بين

التيراروسا تتطور على الحجـر   أن ث، حي)التربة الحمراء(وسا رالتيرا" ة هي تربية ينفي المد
احسن الزراعة القمح والكـروم   وسط  والتي تعتبر منالجيري تحت ظروف مناخ البحر المت

سكان الشعبية يعيشـون فـي    من اجمالي% 66.2وجميع اشجار الفاكهة، ويالحظ أن حوالي 
  .المناطق التي تغطيها هذا النوع من التربة 

  : المناخ  -3
ـ  ث تقع مدينة المرج ضمن مناخ البحر المتوسط ، والذي يتميز بوجود فصلين مختلفين من حي

تميز فصل الشـتاء بالـدفء   يالحرارة واالمطار إذ يتميز فصل الصيف بالحرارة والجفاف و
  .وسقوط االمطار 

أن تأثير المناخ في توزيع السكان ذو اهمية بالغة ليس فقط من خالل تأثيرة المباشـرة علـى   
الوظائف العضوية لالنسان، بل بطريقة مباشرة على التربة والحياة النباتية والزراعة، وقد رأي 

أن المناخ هو المنبع الرئيسـي للحضـارة،   "  Huntigton" هنتجتون " بعض الباحثين ومنهم 
  )2(.الهجرات البشرية، ومحدد نطاقات الشعوب وشخصيتها  وموجة

ومن أهـم  " االمطار، الحرارة ، الرياح، الضغط الجوي" ويتكون المناخ من عدة عناصر منها 
وى بكمية االمطار التي تسقط علـى المدنيـة   سنحيث بلغ المتوسط ال" االمطار" هذه العناصر 

ار في سهل المرج يعتبر مرتفعاً قلـيالً علـى   ومن ثم فأن معدل كمية االمط ) 354.6(حوالي
  . المناطق المجاورة وذلك لقرب المنطقة من حافة المصطبة الثانية 

وعالوة على االمطار فأن هناك مورد أخر وهو المياه الجوفية، حيث توجد المياه في ترسبات 
المياه الجوفية ب يوب أهم مناسلمنسوسين، وتعتبر هذه الطبقة أو ايالحجر الجيري من عصر اال

  )3(" .م500-150" في السهل ويصل عمق هذا المنسوب من 

                                                
، 1975محمد الصياد، محمد عبد الغن سعودي، السودان،دراسة في الوضع الطبيعي،مكتب االنجلو المصرية، القاهرة،  )1(

 . 2ص 
  . 82فتحي محمد أبو عيانة، جغرافية السكان، أسس وتطبيقاته، مرجع سابق، ص   )2(
شتراكية،منشورات جامعة الفاتح ،طرابلس، مطابع ود السالوى،الموارد المائية للجماهيرية العربية الليبية الشعبية االمحم )3( 

 4،ص 4الثورة العربية ، نشرة رقم 
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مها غير صالحة للشرب وذلك بسبب تسرب ميـاه الصـرف   ظإال أن هذه المياه كانت في مع
الصحي إليها، ومن ثم استطاع السكان التأقلم مع هذا الوضع وخاصة في محلة المرج الغربية 

السكان إلى شراء المياه من السيارات المتنقلة، هذا وتم ومحلة المرج الشرقية، ومن ثم اضطر 
تغطي العجـز المـائي وخاصـة فـي المحلتـين       محفر العديد من األبار في المدينة ولكنها ل

مصدر آخر للمياه وهو تحلية مياه البحر عن طريق محطة أبو ترابـة   اليالمذكورتين إضافة 
الـف متـر   39996(بطاقة أنتاجية قـدرها  2007فقد بدأ إنتاج المرحلة األولى مع نهاية عام 

  .يومياً  )مكعب
  :الظروف البشرية : ثانياً 

أن التأثيرات التي تحدثها العوامل الطبيعية في توزيع البشر على سطح األرض ال تحدد المعالم 
النهائية لهذا التوزيع، فالعوامل البشرية تلعب دوراً كبيراً ال يقل أهميـة وال تكتمـل صـورة    

شاط ، ففي بعض األحيان نجد أن العوامل الطبيعية ال تؤثر من خالل النبهالتوزيع السكاني إال 
البشري فاألمطار والتربة والمواد الطبيعية ال يظهر تأثيرها اإليجـابي فـي جـذب السـكان     
واستقرارهم في المناطق التي توجد بها إال عن طريق استثمار اإلنسان لهذه الموارد ومن هذه 
العوامل النظم االقتصادية والتقدم الصناعي وطرق النقل والميراث الحضاري وغيرهـا مـن   

  .العوامل 
فتوزيع السكان يستجيب غالباً لتأثير هذه العوامل البشرية فيختلف من منطقـة إلـى أخـرى،    

  . د ـويتغير من زمن آلخر حتى داخل األقليم الواح
إذا كانت العوامل الطبيعية تلعب دوراً رئيسياً في قلة السكان وانخفاض كثافتهم في المنـاطق  

  ذات 
الظروف الطبيعيى الصعبة، فالعوامل البشرية هي التي تلعب الدور الرئيسي في كثرة السـكان  

  :وارتفاع الكثافة السكانية ومن أهم هذه العوامل 
  :الزراعة . 1

وذلك لتوفر مقومات الزراعة فهـي   االقليم،كانت الزراعة هي الطابع الذي سيطر على سكان 
لعـام  ) 1464(ا، فقد بلغ عدد الحيازات الزراعية في المدينة من أهم المناطق الزراعية في ليبي

وقد بلغ مساحة الحيازات الزراعية في المدينـة   1987لعام ) 1126(بعدما كان عددها  2006
، ونالحظ هنا انخفاض مسـاحة  ) هكتار 431098(بعدما كانت ) هكتار 32253( 2006لعام 

التوسـع  (ذلك إلى زيادة نسبة التحضر ، ويرجع 2006-1987األراضي الزراعية من تعداد 
  ) العمراني
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  :الصناعة .  2
لغـزل  عندما تم أنشاء أول مصنع فيها لصناعة . 1974عرفت مدينة المرج الصناعة منذ عام 

 يعـجمزتـفقد كانت المدينة وحتى اآلن من أهم مراك) 185( هالعاملين ب بلغ عدد فقدالصوف 
وبلغ عدد العاملين  م 1979غالل المرج الذي أنشأ عامبالشعبية، كذلك مصنع مطحن الصوف 

كـذلك  .باإلضافة إلى مصنع األحذية حيث تم إغالق هذا المصنع وتصريح العاملين به  80به 
توجد العديد من التشاركيات الصناعية التي تختلف عن بعضها البعض منها ورش للسـيارات  

ومما )  6 (ومصانع لألعالف وعددها ) 21(ومصانع البالط البالغ عددها ) 113(البالغ عددها 
الشك فيه أن لهذا االنتشار الصناعي بالمدينة أثر واضح في استقطاب ليس فـائض العمالـة   

   .الزراعية بالشعبية بل الوافدين إليها من الشعبيات األخرى 
  :ل ــالنق.  3

ئل النقل وتوسـيع  من العوامل البشرية التي تؤثر في توزيع السكان النقل حيث أدى تطور وسا
 شبكات الطرق إلى تضييق المسافات بين المدينة وباقي المدن األخرى، األمر الذي أدى تـدفق 

  ناً تنقل الحياةـومن ثم فإن طرق النقل تمثل شري .األيدي العاملة من تلك المناطق إلى المدينة 
األثر في تركز السـكان  والحركة واالزدهار البشري واالقتصادي الي أقليم، كما أنها لها من 

  )1(.من خالل العالقة الفردية بين كثافة السكان وكثافة طرق النقل 
وقد استفادت قرى المدينة وخاصـة   2كم 318حوالى فقد بلغ طول الطرق المرصوفة بالمدينة 

القريبة منها أهمية المدينة اإلدارية والخدمية والتي كانت باعثاً في كثافة طرق النقل المؤديـة  
  .ورعميها عبر نطاق المدينة وعالقتها بشبكة المإل

  :العوامل االجتماعية : ثالثاً 
إن للعوامل االجتماعية أثراً واضح في توزيع السكان وتركزهم وذلك من خالل زيـادة عـدد   

من خالل زيادة عدد السكان في المدينة، وذلك عن طريق الهجرة من  كالمدينة وذلالسكان في 
أهم أشكال الهجرة الداخلية، وخاصة الدول التي تمارس التصنيع، حيـث  الريف التي تعد من 

األمر الذي أدى إلى زيـادة   )2(كان لها دوراً كبيراً في النمو االقتصادي وارتفاع الدخل القومي
كذلك يتمثل العامـل   .مساحات األراضي المخصصة لالسكان وزيادة المرافق والخدمات بها 

االجتماعي في العامل القبلي األمر الذي أدى إلى تركز السكان في المدينة حيث أن معظمهـم  
من قبيلة العرفة وخاصة محلة العويلية الغربية ومحلة العويلية الشرقية ومحلة فرزوغة، أمـا  

يع القبائل الليبية بالنسبة إلى محلة المرج الغربية ومحلة المرج الشرقية فهي تمثل خليط من جم

                                                
 .  46، ص1988محمد خميس الزوكة، جغرافية النقل، دار المعرفة الجامعية، االسكندرية،   )1(
 . 11، ص 1980، 1عبد اإللة ابو عياش، أزمة المدينة العربية، الكويت، الناشر وكالة المطبوعات، ط  )2(
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قبيلة العرفة تمثل نسـبة عاليـة فـي    محلة العويلية الشرقية والغربية ومحلة فرزوغة فأن  أما
  .ت المذكورهالمحال
  :العامل التاريخي : رابعاً 

أن لهذا العامل دور كبير في عملية االستقرار البشري وخاصة في المدينة وحسب ما اوردتـه  
-وبطليمـوس ) ي، المرجشبار(ذات منشأ يوناني أو روماني مثل  الكتب التاريخية أن المدينة

م وعندما بدات الفتوحات اإلسالمية ودخلت الجيوش العربية اإلسـالمية إلـى   .ق 485طلميثة 
ميالدية، حيث قام العرب بتطوير هذه المدن وتحويلها إلـى مراكـز    642هـ،  22ليبيا سنة 

إلقليم برقة، ومع مرور الوقـت اصـبحت    تجارية، ومنذ ذلك اصبحت مدينة المرج عاصمة
ولقد كان للموقع الجغرافي للمدينة األثر البـالغ فـي زيـادة     مركزاً تجارياً وسياسياً وعسكرياً

زاد مـن أهميتهـا كمنطقـة    ) القيروان-مصر(على الطريق التجاري  لوقوعهاأهميتها وذلك 
أصـبحت   1940اك الحكم عام زراعية التي تمتاز بخصوبة اراضيها ولكن عندما استلم األاتر

  .مدينة المرج ذات مركز ثانوي يتبع بنغازي 
بعض المباني الزراعية والسكنية  ءأما في العهد اإليطالي فقد حدثت بعض التغيرات منها إنشا

  .بالمرج وقد تم تاسيس قرى زراعية منها محلة فرزوغة ومحلة العويلية 
شاف النفط واستثمار عائده في مجاالت التنمية وخاصة بعد اكت 1951ولكن بعد االستقالل عام 

الذي تعرضت له  لزالالمختلفة شهدت المدينة تطوراً جديداً في النمو الحضري وخاصة بعد الز
   )1(م بناء مدينة المرج الجديدة،وهي أول مدينة حديثة تم بنائها في ليبياتو1963مدينة المرج عام

المدينة وبدأت تظهر أحياء جديدة وخاصة في محلة  أما في الثمانيات بدأ الزحف العمراني في
 م 2006-1995وخالل الفتـرة مـن   ) ك(وشعبية ) أ(و) ك(المرج الغربية وهذه األحياء هي 

حركة العمران في اتجاهات مختلفة من المدينة تمثلت في األطراف الشمالية والغربيـة   ابتدأت
الجديد والمخطط السكني الشمالي ) ك(وظهرت أحياء جديدة تمثلت في حي الفاتح الجديد وحي 

  .والغربي وهي تحت اإلنجاز حتى اآلن 
وعليه يمكن القول أن بعد دراسة العوامل التي تؤثر في توزيع السكان نالحظ أن معظم السكان 
يتركزون في محلة المرج الغربية ومحلة المرج الشرقية، وكما أن للعوامل الطبيعية دوراً فـي  

للعوامل البشرية دوراً هاماً في هذا التوزيع من إنشاء شبكة طـرق جديـدة   توزيع السكان فإن 
األمر الذي أدى إلى سهولة الحركة كما يوجد بها أكبر عدد من المرافق التعليميـة والصـحية   

                                                
فوزي األسدي، التركيب الداخلي لمدينة المرج، ومدى مالئمة الحضارة الليبية، المؤتمر الجغرافي األول، كليـة اآلداب،   )1(

  . 5، ص 1975جامعة قار يونس، بحث غير منشور، 
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كل هذه العوامل ساهمت في جعل مدينة المرج مركز جذب للسكان وخاصة .والخدمية األخرى 
 المرج الشرقية  الغربية ومحلةفي محلة المرج 
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  اهــــالمي
تمثل المياه عنصر الحياة األول على سطح الكرة األرضية وبدونها تنعدم الحياة بجميع أشكالها 
وصورها، كما يؤدي نقصها المستمر إلى عرقلة مشاريع التنمية، وهجرة األفراد والجماعـات  

  )1(.من مناطق نقص المياه إلى المناطق التي تتوفر فيها 
 تفي الخضار الطازجة، وقد عبر% 90وحوالي ان، م اإلنسمن جس% 65وهو يؤلف حوالي 

ـ ـة عن أهميـة متناهيـة ببالغـة الكريمـاآلي : وله تعـالى  ـة المياه في تركيب األحياء بق
                 ومن وفرة الماء على األرض اتخذت أرضنا اسم الكوكـب األزرق،   )2( "وجعلنا من املاء كل شيء حي"

  .من سطحها % 71فهو يغطي حوالي 
لالحتياجات اإلنسانية في مختلف صـورها  وبما أن المياه الموجودة على سطح األرض تكفي 

على الرغم من عدم توفرها في المكان والزمان المطلوبين، وحيث أن هناك منـاطق كثيـرة   
  .تعاني من وفرتها، إال أن هناك مناطق تشكو من الجفاف والعطش 

بليون متر مكعـب،   1.36على سطح الكرة األرضية بحوالي  وقد قدرت كمية المياه الموجودة
من هذه الكمية، التـي  % 97.2وأن هذه الكمية الضخمة في معظمها من المياه المالحة حوالي 

مـن الكميـة، أمـا    % 2.15تمأل أحواض البحار والمحيطات، أما الجليد فهو يشكل حـوالي  
ية، باإلضافة إلى بخار الماء في الغـالف  فتتمثل في البحيرات واألنهار والمياه الجوف% 0.65

  )3(الجوي،
ونتيجة للنمو السريع والزيادة السكانية المضطردة، باإلضافة إلى ارتفاع مسـتوى المعيشـة،   
األمر الذي أدى إلى زيادة معدالت االستهالك البشري للمياه، وخاصة في المنـاطق الجافـة،   

كما تشح به المـواد   عدالت سقوط األمطاروشبه الجافة وخاصة الوطن العربي،حيث تقل به م
  .المائية األخرى

وقد زادت مشكلة نقص المياه العذبة في أغلب أجزاء الوطن العربي والعـالم، ومنهـا ليبيـا،    
  .ويرجع ذلك إلى زيادة معدالت االستهالك مقابل نمو االحتياجات المتزايدة للسكان

في السنة ووقوع ليبيـا فـي العـروض    ملم  100وبما أن معدل سقوط األمطار ال يزيد عن 
المدارية في المنطقة الوسطى من الساحل الجنوبي للبحر المتوسط، باإلضافة إلى قلة النطاقات 

نعدام المجاري المائية الدائمة الجريان وقصر موسم سقوط األمطار، والتي تسقط في إالجبلية و

                                                
محمود عبد اهللا نجم، الموارد المائية ومستقبل الصراع في الوطن العربي، الملتقى الجغرافي األول، تحرير الهادي أبـو لقمـة،     )1(

 . 51، ص 1993الجزء األول، 
 .30رقم  أيه،األنبياءالقرآن الكريم، سورة   )2(
 . 225، مالطا،صقاليتا،ط األولى، اإللقاء ليمتد، وآخرونلوتجنز، األرض، ترجمه، عمر سليمان ادواردجي ناريوك، فريد يريك  )3(
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شمالية الغربية، فإن الميـاه الجوفيـة   شهر التمور والماء التي تسببها هبوب الرياح الغربية وال
  )4(.من مجموع إجمالي الموارد المائية التي تستغل في مختلف األغراض % 95تساهم بحوالي 

  :ة ـصادر المياه في منطقة الدراسم
يعد الماء من أهم مقومات الحياة على سطح األرض، ومن ثم فإن وجود الماء يعنـي وجـود   

عرض المنطقة لنقص في الموارد المائيـة، كـذلك عـدم كفايـة     الحياة واستمرارها، ونتيجة ت
  .األمطار وعدم انتظامها وتذبذبها من عام آلخر 

إذ تعتبر المنطقة من أهم المناطق في ليبيا، وذلك من حيث موقعها المتوسط للجبل األخضـر،  
باإلضافة إلى  باإلضافة إلى أهميتها الزراعية سواء كانت الزراعة المروية أو الزراعية البعلية،

  .ثروتها الحيوانية 
وقد شهدت منطقة الدراسة زيادة كبيرة في معدالت النمو السكاني، وخاصة في السنوات 
األخيرة، ويرجع ذلك إلى نمو وتطور المدينة ووجود كافة الخدمات بها مما زاد من معدل 

لموارد المائية الهجرة إليها، وخاصة من سكان الضواحي، مما أدى إلى زيادة الضغط على ا
  . ةبالمدين

  :وفيما يلي عرض لمصادر المياه المتاحة في منطقة الدراسة 
  : مياه األمطار : أوالً 

وهي عبارة عن قطرات من المياه المتساقطة التي يتجاوز قطر حبيباتها نصف ملليمتر، ويمكن 
تي تسقط بكميات غزيرة وال أمطارتبعاً لمعدالت التساقط وهي  لألمطارتحديد ثالث مستويات 

ملم فـي   7-6بين  متوسطة وهي تسقط بكميات تتراوح وأمطارملم في الساعة  7-6تتجاوز 
  )1(.في الساعة  وأكثرملم  2.5خفيفة وهي تسقط بكميات تتراوح بين  وأمطارالساعة 

 تشهد تذبذباً واضحاً فـي  انهالوولتكوين المياه الجوفية وتغذيتها،  األولالمصدر  األمطارعد تُ
، ومن ثم مساهمتها في تغذية المخزون الجـوفي،  بغزارتهبعض المواسم والتي يمتاز بعضها 

بالمياه ونتج عنـه جريـان    األرضهطلت بكميات تسمح بتشبع الطبقات العليا من سطح  فإذا
 األرضبـاطن   إلىسطحي يتجمع في المنخفضات، ومن ثم تتسرب المياه خالل طبقات التربة 

  االستخدام  ألغراضمياه جوفية تعوض النقص الذي يسببه السحب اليومي  إلىلتتحول بعد ذلك 
 من% 10-5للخزان الجوفي ما بين  األمطارالبشري، وقد قدرت نسبة التغذية السنوية من مياه 

هذه النسبة تتوقف على عدة عوامل منها غزارة األمطـار   أن إال )2(الكمية اإلجمالية لألمطار،
  .ا والتركيب الجيولوجي والغطاء النباتي ونوع التربة ومساميته

                                                
 . 209الهادي أبو لقمة، محمد علي فضل، الموارد المائية، الجماهيرية دراسة في الجغرافيا، مرجع سبق ذكره، ص   )4(
 . 46، ص 2007عية، اإلسكندرية، محمد خميس الزوكة، جغرافية المياه العذبة، دار المعرفة الجام  )1(
 . 174، ص 1978عدنان رشيد الجنديل، الزراعة ومقوماتها في ليبيا، الدار العربية للكتاب،   )2(
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ينتهي بنهاية شهر أكتوبرفي مدينة المرج وكما هو الحال في البالد في شهر  األمطاريبدأ موسم 
تمتاز بتذبذبها بالرغم من سقوطها بشكل كلي في نصـف السـنة    فإنهامايو، وكما سبق الذكر 

لمطر، ففي بعض السنوات تظهر القمة فيه قمة االشتوية فانه يصعب تحديد الشهر الذي تظهر 
وغالباً ما يالحظ تبايناً كبيـراً لكميـات   . ديسمبرتظهر في شهر  أنلكنها يمكن  يناير في شهر
، وعلى الرغم من ذلك فانه توجد العديد ألخرىالتي تسقط في الشهر الواحد من سنة  األمطار

والتي يسقط اغلبها في فصل  ألمطارامن العوامل التي تساعد على تحقيق استفادة اكبر من مياه 
مما يقلل من كمية الفاقد مـن   9.3 إلىالشتاء وهو الفصل الذي تنخفض فيه درجات الحرارة 

المؤدية للتقليل من القيمة الفعليـة للمطـر،    األسباب أهمالمياه عن طريق التبخر الذي يعد من 
  ).74-68(ح ما بين تميز هذا الفصل بارتفاع نسبة الرطوبة التي تتراو إلى إضافة

في فصل الشتاء مما يتيح فرصـة جيـدة    لألمطاروتزيد كل هذه المميزات من القيمة الفعلية 
يؤدي سقوطها على شكل  إذشدة المطر من المميزات االيجابية  أنلالستفادة منها، كما يالحظ 

 األوديةعبر  اندفاعها أنكما  المباني، أسطحالفرصة لجمعها بيسر من  إتاحة إلىرخات فجائية 
بصورة مباشـرة،   أمااستغاللها  إمكانيةعد في امنخفضات طبيعية تس أووتجميعها في خزانات 

  .من خالل استغاللها في تغذية الخزان الجوفي  أو
 أسـاس على المدينة وذلك على  األمطاريمكن معرفة حجم تساقط  األمطارومن خالل دراسة 

ملليمتر، مضروباً في المساحة المربعـة   364.4الي السنوي البالغ حو األمطاراستخدام معدل 
الخزان الجوفي  إلىالتي تصل  األمطار، وبذلك نستطيع معرفة كميات مياه 2كم 1453البالغة 

ليصل إلى المياه الجوفية أي ما % 10-5يتسرب من هذه الكمية . 3م529473والتي تبلغ قرابة 
في تغذية خزان المياه الجوفية بـأكبر   ، من مياه األمطار تساهم 3م529473- 3م26473.65

قدر ممكن حيث يالحظ أن هذا المصدر مهمل إلى حد كبير جداً، حيث ال يتوفر على صـعيد  
الواقع أي شكل من أشكال االستفادة الفعلية من مياه األمطار، إال أن بعـض أهـالي المدينـة    

مبـاني علـى الخـزان    يقومون باستغالل مياه األمطار وذلك عن طريق ربط مواسير سطح ال
وذلك بسبب قلة جودة المياه الجوفيـة   والطهيالشرب  ألغراضحيث يتم استغاللها األرضي 

فـي   األمطـار عن طريق جمع مياه  األمطاروكذلك يمكن استغالل مياه  األمطارمقارنة بمياه 
هـا  توجيهها نحو المنخفضات الطبيعية بعد تجهيزها وتهيئت أومغطاة  أرضيةخزانات خرسانية 

ما يعرف بالبحيرات الجبليـة   إنشاءعن  أوللقيام بمهمة تغذية المياه الجوفية تغذية اصطناعية 
  .كما هو متبع في بعض الدول المجاورة مثل تونس 

هـا داخـل   عجم أوعن طريق تنظيم عملية استثمارها  األمطاركذلك يمكن االستفادة من مياه 
 باإلضـافة ، وصيانتها داخل المدينة األمطار المدينة من خالل التوسع في شبكة تصريف مياه

وذلك مـن   أرضيةشبكة جديدة مخططة تخطيطاً سليماً وتوجيه الشبكة نحو خزانات  إنشاء إلى
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هنـاك اختالفـا    أننالحـظ  ) 69(ومن خالل الجدول .في تغذية المياه الجوفية  اإلسهاماجل 
تسقط كميـات كبيـرة مـن    ، ففي بعض السنوات ألخرىمن سنة  األمطارواضحاً في كميات 

تزيد عن المتوسط السنوي العام، وفي بعض السنوات تقل عن المتوسط السنوي العام،  األمطار
) سـنة  18(عن المتوسط السنوي العـام   األمطارفقد بلغ عدد السنوات التي زادت فيها كمية 

فيهـا  في حين بلغت عدد السنوات التي تـدنت   %49وكانت نسبتها من عدد السنوات حوالي 
  %51بنسبة و) سنة 19( إلىعن المتوسط السنوي العام  األمطاركمية 

  متوسط األمطار السنوية وعدد السنوات فوق واقل من المتوسط ونسبتها في محطة المرج )  69(جدول 
  م2006إلى 1970في الفترة من 

  

 المتوسط السنوي

  العام
 عدد السنوات

  فوق المتوسط 
 عدد السنوات اقل   النسبة

  المتوسطمن 
عدد السنوات المساوية   النسبة

  للمتوسط          
  النسبة

364.36  18  49  19  51  0.0  0.0  
  )1(من أعداد الباحث اعتماداً على الملحق : المصدر            

ملم،  92.8حيث بلغت  1979نالحظ أن اقل كمية لسقوط األمطار كان عام ) 14(ومن الشكل 
بينما بلغت كمية األمطار الساقطة عـام   ملم، 271.6العام بنحووهو اقل من المتوسط السنوي 

  .ملم366ملم، وبزيادة عن المتوسط السنوي العام بنحو  730.4حوالي  1980
  خط االتجاه العام وتذبذب كميات األمطار السنوية عن المتوسط العام السنوي) 14(شكل 

  م 2006إلى  1970خالل الفترة من  

  
  )1(باحث اعتماداً على الملحق من أعداد ال: المصدر
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أن االتجاه العام لكميات األمطار السنوية تميل نحو التزايد فقـد  ) 70(وكما يتضح من الجدول 
ملم، بزيـادة   392.5ملم، في حين بلغ متوسط الفترة الثانية  334.7كان متوسط الفترة األولى 

  . 2.95السنوي حوالي  غيرملم، وقد بلغ معدل الت 1432قدرها 
  

  اتجاه التغير العام في كمية األمطار السنوية في محطة المرج ) 70(جدول 
  م2006-1959في الفترة 

عدد 
سنوات 
  التسجيل

مجموع الفترة 
األولى بالملم 

1970 -1987  

متوسط 
الفترة 
األولى 
  بالملم

مجموع الفترة 
الثانية بالملم 

1988 -2006  

متوسط 
الفترة 
الثانية 
  بالملم

الفرق بين 
مجموع 

فترتين ال
  بالملم

الفرق بين 
المتوسطين 

  بالملم

معدل التغير 
السنوي 

بالزيادة أو 
النقصان 

  سنة/ملم

  مالحظات

  زيادة  2.95  57.8  1432  392.5  7456.6  334.7  6024.6  37

  )1(من أعداد الباحث اعتماداً على الملحق :  :المصدر

 الزيـادة ال  أنة على الرغم من نحو الزياد تتجه لألمطارالعام  االتجاهوعلية يمكن القول بأن 
السنوية في كل سنة عن سابقتها بل تظهـر   األمطارتحدث بصورة مطردة بحيث تزداد كمية 

عام في إحدى السنوات ثم يتبعها تناقص تفوق المتوسط السنوي ال األمطارزيادة كبيرة في كمية 
مطار السـنوية ال تعطـي   كبير لكمية األمطار في السنوات التالية كما أن التفاوت في كمية األ

  .الصورة اإلجمالية لما تكون عليها كمية األمطار في السنوات القادمة 
ومن ثم فان هذا يؤثر بشكل كبير على تغذية الخزان المائي الجـوفي والتـي تعـد األمطـار     
المصدر األساسي والرئيسي لدعمه بالمياه، حيث أن التفاوت والتذبذب فـي كميـة األمطـار    

وت في كميات ما يستقبله الخزان المائي الجوفي وهذا بطبيعة الحال ال يتماشى مع يصاحبه تفا
  .االستغالل المفرط للمياه الجوفية والمؤدي بدوره إلى هبوط منسوب الماء الجوفي 

  :ة ــالمياه الجوفي: ثانياً 
القديمة العصور  في المياه الناتجة عن انصهار الجليد أو األمطارجزء من مياه  األصلهي في 
وهي توجد في طبقات من الصخور  )1(،ةمكوناً طبقة من المياه الجوفي األرضباطن  إلىتسرب 

لعاليين مثل الصخور والتكوينات ذات الخواص الهيدرولوجية المناسبة وذات معامل التخزين ا
وقد . خزانات المياه الجوفيةى هذه التكوينات الحاملة للمياه بخور الجيرية،  وتسمالرملية والص

  )2(.اآلبار عن طريق حفراستخراجها  تم
   :اآلتي التكوينات الحاملة للمياه بمنطقة الدراسة وهي على النحو أهمومن ثم سوف يتم دراسة 

                                                
)1(    Toman, C. F. Ground Water , N. Y. 1973 . p 32 . 

 .  21محمود السالوي، مرجع سبق ذكره، ص   )2(
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  : أبولونيا تكوينـ 1
التكوين من نوعين أساسيين من الطبقات المتتابعة المتداخلة مـع بعضـها أو مـع    هذا  يتألف

  .مناطق في حين عدمها في مناطق أخرى  ة في عدةنالتكوين األعلى در
ـ ذات ال بأنهـا طبقة الحجر الجيري المايكريتي المتصف  األسفلحيث تقع في  ون الرمـادي،  ل

سميكة،  إلىعن سمك طبقاتها فهي متوسطة  أماجيد التطابق،  أنهاصلبة كما  أنها إلى باإلضافة
هـذه   أنرصاص، كما  إلىي عدسات من الصوان ذات اللون البن أوكما تكثر بها وجود عقد 

كبيرة نسبياً، وذلك نتيجة لوجود الكسور والشقوق وتزداد  إلىالطبقة لها نفاذية ثانوية متوسطة 
  .يوضح ذلك) 15(والشكل )1(.وتطورها  التكهفية  النفاذية بوجود الظاهرات

 بأنهـا ف المتص) الحجر الجيري الطباشيري(أما الطبقة العليا فتتكون من الكالسولتيت الرطب 
رمادي، دقيق الحبيبات، متوسط التطـابق، وأحيانـاً تتواجـد خاللـه      إلى األبيضذات اللون 

تداخالت تطابقية من الكالسولتيت الصلب التي لها خواص مشابهة لتلـك الموجـودة بـالحجر    
ابقاً، وتحتوي هذه الطبقات على عدسات وعقد من الصـوان  إليه سالجيري المايكريتي المشار 

ونظـراً  )2(الفاتح، كما وجد محلياً تداخالت من طبقات المارل غير منتظمة التوزيع،  الرمادي
فيعتبـر  حتى وان كان ذو مسامية كبيرة  إليهلضعف نفاذية الحجر الجيري الطباشيري المشار 

  .جية لوشبة منفذ من الناحية الهيدروجيو
  :تكوين درنة .  2

 الحبيبات، كما انه دقيق إلىمصفر، متوسط  إلىمن صخور الحجر الجيري ابيض اللون  يتألف
متوسط إلى سميك التطابق، توجد به نفاذية أولية ضعيفة، وعلى العموم نفاذية هذا التكوين من 
متوسطة إلى كبيرة نسبياً نتيجة وجود الشقوق والكسور مكونة نفاذية وتزداد بتطور الظـاهرة  

متر ويتالشـى بالمنطقـة    250-150بين التكهفية، أماعن سمك هذا التكوين فهي تتراوح ما 
  )3(. هالمذكور أعالالشمالية،حيث ينكشف على سطح التكوين السفلي أبولونيا االيوسيني 

  نان الجيولوجيانـبين التكوي  يةـوفي معظم الحوض يحدث تداخالت مستعرضة أفقية وراس
و تعيـين الخـط   ولهذا من الصعب تحديد أو فصل التكوينان عن بعضـهما أ ) درنة-أبولونيا(

  )4(.الفاصل بينهما 

                                                
راسة جغرافية، اجتماعية، سياسية، اقتصادية وسياسية، منشورات جامعة الفاتح للجامعـات،  سالم علي الحجاجي، ليبيا الجديدة، د  )1(

 . 28، ص 1989طرابلس، 
)2(  Salem saleh Arghin . Hydro geolgy of Ai –mari. Libya.unpu blisned .Dthesis, Uniyersity. Ofevada. 

(1980), p 13 . 
)3(  Industrial  Research  center, geologial, Map of Libya Explanartory, Booklet (Sheet Benghazi, H 134, 

14) Libyan Arab replic (1974) pp 27-20. 
)4(   Salem Saleh, Arghin, Ibid, p 14 . 
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ومن ثم فإن التكوينات الصخرية الحاملة للمياه تبدأ في االرتفاع من وسط الحوض متجهة نحو 
األطراف إلى أن تظهر على سطح، وعليه فإن هذه التكوينات تتميز بوجود الشـقوق والحفـر   

عند األطراف ثم يتسرب  الكارستية األمر الذي ساعد على تغذية الخزان الحوض المعلق األول
  )1(.يوضح ذلك ) 16(نحو الخزان الرئيسي، والشكل 

  :الطبقات الحاملة للمياه في منطقة الدراسة 
دلت الدراسات الجيولوجية والهيدرولوجية والجيوقيزيقية عن وجود ثالث طبقات تحمل الميـاه  

  :الجوفية في منطقة سهل المرج وهي 
  :المستوى األول للمياه .  1

الرباعي في عصر الباليستوسـين   الترسبات الطينية والسلتية والتي تكونت خالل القسم وهي
الميـاه ونسـبة    وهي تتميز بأنها قليلة العمق باإلضافة إلى أنها توجـد بها كميات قليـلة من

  .الملوحة بها عالية 
  :المستوى الثاني للمياه . 2

الباليوسين التي تتبع القسم الثالثي، كما  وهي الترسبات الطفيلية الرملية الحصوية من العصر
متراً، وتتميز بأن كمية المياه بها محدودة وتزداد نسبة  90-25يتراوح عمق هذه الطبقة ما بين 

  الملوحة، وخاصة كلما اتجهنا نحو وسط السهل
  :المستوى الثالث للمياه . 3

تبر هذه الطبقـة هـي   وتع يااليوسينحيث توجد المياه في ترسبات الحجر الجيري من عصر 
متر، أما عن  500-150الطبقة األساسية التي توجد بها المياه، ويتراوح عمق هذه الطبقة من 

  )2(.نوعية المياه فهي جيدة 
  

 
 
 
 
 

                                                
لبيئـة، رسـالة   ، جودة المياه الجوفية في منطقة المرج، أكاديمية الدراسات العليا، قسم علوم وهندسة اأقدورهفائزة عبد القادر   )1(

 .  4، ص 2000ماجستير غير منشورة، 
 . 21ص1986محمد سعيد السالوي، المياه الجوفية بين النظرية والتطبيق،الدار الجماهيرية للنشروالتوزيع واإلعالن، مصراتة، )2(



151 
 



152 
 

 

  
  
  



153 
 

  :مصادر المياه الجوفية في منطقة الدراسة 
  :ة تتمثل مصادر المياه الجوفية في منطقة الدراسة في اآلبار العامة واآلبار الخاص

  :اآلبار العامة :  أوالً
وهي اآلبار التي قامت الدولة بحفرها وذلك لغرض توطين السكان بهذه المنطقة، فقبـل عـام   

كانت المنطقة تعتمد على اآلبار المحلية التي تم حفرها داخل المساكن أو في المـزارع   1959
تم البدء في حفـر   1959أما بعد عام . متر  20صغيرة المساحة والتي ال يتجاوز عمقها عن 

) 8(والخريطـة   )2(اآلبار ذات العمق الكبير الذي يخترق الخزان الجوفي الرئيسي االيوسيني،
  .توضح أهم حقول اآلبار العامة 
ذيتها بالمياه على استغالل مياه الخزانات الجوفيـة االيوسـنية   اوعليه فان المدينة تعتمد في نف

  :ي يتم استغالل مياهها ما يلي والمايوسينية، ومن أهم هذه الحقول الت
  :حقول سيدي ارحومة .  1

وقد تم تسمية هذا الحقل بهذا االسم ألنه يقع في منطقة سيدي ارحومة علـى طـول الطريـق    
) آبار 10(الساحلي المؤدي إلى مدينة البيضاء، كما انه يتوسط حوض المرج، وهو يتكون من

للمياه، وذلك  لحقل وذلك من قبل الهيئة العامةتم البدء في تنفيذ ا 1979-1975وفي الفترة من 
من أجل توفير الموارد المائية للمدينة حيث أعدت الهيئة العامة للمياه المواصفات الفنية آلبـار  
المشروع وأشرفت على التنفيذ واالختبار وينتج الحقل المياه من تكوينات صـخور االيوسـين   

إال أن . ثانية /لتر 20في حدود  1978د التنفيذ لعام الجيرية، وقد بلغت إنتاجية البئر الواحد عن
هذه اإلنتاجية قد انخفضت مع مرور الوقت، وذلك نتيجة للسحب الجائر والمستمر وبكميـات  
كبيرة من هذه اآلبار مما أدى إلى جفاف العديد منها، األمر الذي أدى إلـى تنـاقص كمياتهـا    

  .وانخفاض مناسيبها
اآلبار وذلك من أجل توفير المياه للمدينة وذلك في فترة الثمانينـات  هذا وقد تم حفر العديد من 

من القرن الماضي، إال أنها جفت وال يعمل منها إال أربع آبار، كما انه تعطـل واحـداً منهـا    
في مضخة السحب، أما عن إنتاجية هذه اآلبـار فقـد قـدرت     لوجود عطوذلك بسبب  حالياً،

  .اآلبار العاملة في الوقت الحاضر ) 71(لجدول ثانية، كما يوضح ا/لتر 40بحـوالي
  
 

  
  

                                                
 . 1يونس العوامي، اإلمداد المائي لمدينة المرج، تقرير غير منشور، بدون تاريخ، ص   )2(
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  يوضح عدد اآلبار المنتجة حالياً والتي تغذي مدينة المرج) 71(جدول 

  سنة الحفر  رقم البئر
عمق البئر 

  بالمتر
المستوى 

  الساكن للمياه
اإلنتاجية 

  مالحظات  ثانية/لتر

3490 C 99 1984  154  96  10  منتج  
3490 C 100 1984  167  96.10  10  منتج  
3490 C 102 1994  220  -  10  متوقف  
3490 B 205 1995  225  99  10  منتج  

  يونس العوامي، تقرير فني مرحلي حول تخطيط وتطوير حقل مياه جنوب شرق المرج،: المصدر 
  . 25، ص 2002بيانات غير منشورة، المرج، 

نة، وذلك عن طريق محطـة  التابعة لحقل سيدي ارحومة والتي تغذي المدي اآلبار عن حالة أما
  . المدينة إلىالخزانات ومن ثم  إلىضخ المياه عن طريق مضخات بسيدي ارحومة وذلك 

في حين بلغ العمق ) بئر 12(وكما يتضح من الجدول أن عدد اآلبار التي تم حفرها بلغ عددها 
. ثانيـة  /لتر 89.5، أما عن القدرة اإلنتاجية لهذه اآلبار فقد بلغت 2502اإلجمالي لهذه اآلبار 

ثانية، كما هو مبين في الجدول /لتر 40أما في الوقت الحالي فقد بلغت القدرة اإلنتاجية حوالي 
) 3490ت  102(مع العلم بان الطاقة اإلنتاجية ألحدى اآلبار قد توقفت وهو البئر رقـم  ) 72(

  .وذلك بسبب عطل فني 
  يوضح حالة آبار سيدي ارحومة) 72(جدول 

عمق البئر   ة الحفرسن  رقم البئر
  بالمتر

المستوى 
  الساكن للمياه

اإلنتاجية 
  ثانية/لتر

  الحالة

3490 C 5 1983  250  -  -  جاف  
3490 C 8 1983  149  95.10  6.5  جاف  
3490 C 99 1984  154  96  10  منتج  

3490 C 100 1984  167  96.10  10  منتج  
3490 C 101 1986  170  98.60  -  جاف  
3490 C 102 1994  220  104.32  10  متوقف-منتج  
3490 C 103 1994  225  128  25  جاف  
3490 C 104 1994  225  70.11  -  جاف  
3490 C 105 1995  225  103.80  7  جاف  
3490 C 106 1995  240  99.60  10  جاف  
3490 C 107 1983  252  95.15  1  جاف  
3490 B 205 1995  225  99  10  منتج  

12  -  2502  -  89.5  -  
  ، تقرير فني مرحلي حول تخطيط وتطوير حقل مياه جنوب شرق المرج، بيانات امىالعويونس : المصدر 

  . 26، ص 2002غير منشورة، المرج، 
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  :ومة ـيدي ارحـخ سـة ضـمحط
تم إنشاء محطة سيدي ارحومة في فترة السبعينات من القرن العشرين، وهي تتكون من خزان 

، 3م500ان من الصاج والذي تبلغ سعته ، باإلضافة إلى خز3م 300خرساني تبلغ سعته حوالي 
إال انه متوقف لعدم صيانته، مما أدى إلى تسريب شديد به، ونتيجة لذلك تم الشروع في بنـاء  

، ومع ذلك فهو متوقف وذلـك  3م2400خزان خرساني جديد داخل المحطة والذي تبلغ سعته 
  .) 17(نتيجة وجود أسباب مع الشركة المنفذة،كما هو موضح في الشكل 

  أرحومة سيديمحطة ضخ ) 17(شكل 

  
كم، ومن ثم يتم  1.5ويبعد حقل سيدي ارحومة عن الخزانات التي يتم تجميع المياه بها حوالي 

كـم،   18الخزان التجميعي للمياه الواقع بحي الفاتح وهو يبعد عن المحطة بحوالي  إلىضخها 
كم،  5ملم، وهو يمتد مسافة  500ين األول يبلغ قطره ئالمتكون من جز أنابيبعن طريق خط 

  )1(.كم  13ملم، وهو يمتد لمسافة  400أما الخط الثاني فيبلغ قطره 
أما الوضع الحالي للمحطة فهي تحتاج صيانة وخاصة خزان الصاج، حيث أن المياه التي تصل 
من حقل سيدي ارحومة يتم تجميعها في الخزان الخرساني، كما أن وصالت المياه والمحـابس  

بالخزان تحتاج إلى صيانة وتغيير، كذلك غرف الكهرباء تحتاج إلى إزالـة وإنشـاء    الخاصة
  توضح ذلك ) 3(و) 2(و) 1(الصورةو  )2(.غرف جديدة 

  

                                                
مشروع إعداد مخططات منظومة المياه والصرف الصحي وتصريف مياه األمطار، شعبية المرج، البرنامج الوطني للمياه  تقرير  )1(

 . 17والصرف الصحي، ص 
 20تقرير مشروع إعداد مخططات منظومة المياه والصرف الصحي وتصريف مياه األمطار، مرجع سبق ذكره، ص   )2(
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  خزان المياه الخرسانى فى محطة ضخ سيدى أرحومة) 1(الصورة 

  
  2010.9.29الدراسة الميدانية  :المصدر

  

  
  ارحومة سيديغرفة الكهرباء فى محطة ضخ )2(صورةال

  
  2010.9.29الدراسة الميدانية  :المصدر
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  خزان المياه الصاج فى محطة ضخ سيدى ارحومة )3(الصورة

  
  م2010.9.29الدراسة الميدانية  :المصدر

  : "الخروبة"المرج   ـلحق.  2
 اآلبـار ويقع هذا الحقل في شرق مدينة المرج وهو مجاور لمحطة ضخ الخروبة، ويبلغ عدد 

المنتجة فبلغ  اآلبارعن عدد  أمامنها الحديث والقديم، ) آبار 7(منها الحقل حوالي التي يتكون 
من قبل  االهتماموبصفة عامة فإن هذه اآلبار تحتاج إلى صيانة كاملة، وكذلك ) .آبار 4(عددها 

للعبـث   اآلبـار الجهات المختصة، حيث تبين انه ال يوجد سياج حماية، مما أدى إلى تعرض 
غير منتظمـة   أنهاصيانة وتغيير لوحة توزيع الكهرباء، حيث  إلىتحتاج  أنهاا والتخريب، كم
) 73(تغيير، والجدول  إلىوالوصالت غير جيدة وتحتاج  األنابيب أنالكة، كما هفهي قديمة ومت

  .المنتجة  اآلباريوضح 
  المرج بحقلالمنتجة  اآلباريوضح ) 73(جدول 

  سنة الحفر  رقم البئر
عمق البئر 

  بالمتر
المستوى الساكن 

  بالمتر للمياه
اإلنتاجية 

  الحالة  ثانية/لتر

3490 C 5 1999  300  144.25  6  منتج  
H .145 1999 300 144.30  6 منتج  
H .146 1999 300 151  6 منتج  

H .147 2003 300 -  6 
منتج وغير مستغل 

  ألغراض الشرب
 ، شـعبية المـرج  األمطـار ريف مياه مخططات منظومة الصرف الصحي وتص إعداديونس العوامي، : المصدر

  . 27-26البرنامج الوطني للمياه والصرف الصحي، ص 
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 أمـا وكما ذكر سابقاً، ) آبار 7(التي تم حفرها بلغت  اآلبارعدد  أنيتضح ) 74(ومن الجدول 
لهذه  اإلجماليالعمق متوسط في حين بلغ  أربعبلغ عددها  فقد اإلنتاجالتي مازالت قادرة على 

  . ثانية /لتر 42لهذا الحقل حوالي  اإلنتاجيةبلغت الطاقة  وقدمتر،  2103 اآلبار
جافة  آباروهي % 43بنسبة قدرها ) بئر 13(التي تم استنزافها  اآلباروبناء على ذلك فإن عدد 

  . اآلنحتى 
  ) :الخروبة(محطة ضخ حقل المرج 

، حيـث  3م 500الي وهي تستخدم لضخ المياه بعد تجميعها في خزان خراساني تبلغ سعته حو
يتم تجميع المياه من آبار حقل المرج ثم تضخ إلى الخزان الموجود في حي الفاتح الذي يبعـد  

 250كم، وذلك بواسطة مضخة عن طريق خط أنابيب حيث يبلغ قطرها  4عن الحقول بمسافة 
كما يوجد خزانات التجميـع والتوزيـع    .يوضح محطة ضخ الخروبة ) 18(والشكل  )1(.ملم،

) حي الفاتح(حيث يتم وضعها في أعلى نقطة في مدينة المرج ) المرج-سيدي ارحومة(حقلين لل
المياه تنساب من الخزانات إلى شبكة  وكان من أسباب اختيار هذا المكان على أساس أن تترك

   .المياه
  فى حقل الخروبة اآلبارخصائص ) 74(جدول 

عمق البئر   سنة الحفر  رقم البئر
  بالمتر

الساكن  المستوى
  بالبئر للماء

اإلنتاجية 
  ثانية/لتر

  الحالة

H-8 1983  318  25-155  6  جاف  
H-12 1999  325  10-149  6 جاف 

H-26 1999  260  65-165  6 جاف 

H-145 1999  300  25-144  6 منتج  
H-146 1999  300  30-144  6 منتج 

H-147 1999  300  151  6 منتج 

H-148 2003  300  -  6 منتج 

  -  42  -  2103  -  المجموع
  إعداد مخططات منظومة الصرف الصحي وتصريف مياه األمطار، شعبية  تقرير مشروع: المصدر 

  . 28المرج، البرنامج الوطني للمياه والصرف الصحي، ص 
  
  
  
  

                                                
 16، صمرجع سبق ذكرهمة المياه والصرف الصحي وتصريف مياه األمطار، تقرير مشروع إعداد مخططات منظو )2(
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  محطة ضخ الخروبة) 18(شكل

  
حيث يوجد خزان واحد وهو ) 19(إنها تتكون من ثالث خزانات، كما هو موضح بالشكل كما 

، وتضـخ  3م 4600، كما أن سعته تبلغ حوالي 1995خراساني ارضي تم إنشاؤه عام خزان 
كذلك يوجد خزانين  .كم  18المياه إلى هذا الخزان من محطة سيدي ارحومة الذي يبعد حوالي 

، وتضخ المياه إلى هذين 3م2500وتبلغ سعة كل خزان  1964 مإنشاؤهما عامن الصاج وقد تم 
العامة للمياه عن طريق خط أنابيب  بة، ثم يتم دفع المياه إلى الشبكةالخزانين من محطة الخرو

ـ  ملم 400يبلغ قطره حوالي  ياه ـوعندما يتم تعبئة الخزان الخرساني األرضي يتم تحويل الم
  )1(.عن طريق االنسياب  العامة إلى الشبـكة ثم تدفع المياه خزان الصاج إلى

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

                                                
مجلس االستصالح وتعمير األراضي، الهيئة التنفيذية لمنطقة الجبل األخضر آفاق التنمية والتعمير بمنطقـة الجبـل األخضـر،      )1(

 . 49مطابع دار الحقيقة، بنغازي، ص 
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  محطة ضخ الخروبة الخزان الخرسانى فى)4(الصورة 

  
  2010.9.29الدراسة الميدانية  :المصدر

  

  
  

أمـا  ومن هذا الخزان يتم ضخ المياه إلى خزان علوي بمنطقة فرزوغة 3م500حيث تبلغ سعته
) 4(عن محلة فرزوغة حيث يتم تغذية المحلة عن طريق بئر يقع في وادي العيش والصـورة  

زارع الواقعة على الطريق السـاحلي بـين   كما يغذي الم 3490A6وهو بئر رقم .توضح ذلك
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محلة المرج الغربية ومحلة فرزوغة، حيث يتم تجميع المياه في خزان يقع بالقرب من البئـر  
 .3م200تبلغ سعته
  العيش واديبئر ) 5(الصورة

  
  م2010.9.29الدراسة الميدانية  :المصدر

تحتاج الى تغير والصـورة  ومن ثم فهو يحتاج الى صيانة ، بالضافة الى أن حجرة الكهرباء 
 .توضح ذلك) 5(

  فى بئر وأدى العيش غرفة الكهرباء) 6(الصورة

  
  2010.9.29الدراسة الميدانية  :المصدر



163 
 

ة العويلية حيث يوجد بها حقل قديم اإلنشاء وهو يتكون من العديد من اآلبـار التـي   ـأما محل
لعويلية وبطـة ولسـطاطة،   جفت معظمها وال ينتج من هذا الحقل سوى بئران تغذي كل من ا

لذا ال تتوفر معلومات كثيرة عـن  ، كذلك تم إنشاء هذا الحقل بدون إشراف الهيئة العامة للمياه 
  .هذا الحقل 

  يغذى محلة العويلية  الذيالبئر ) 7(الصورة

  
  2010.9.29الدراسة الميدانية  :المصدر
  يغذى محلة العويلية الذيالخزان ) 8(الصورة

  
  م2010.9.29اسة الميدانية الدر :المصدر
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  :باإلضافة إلى اآلبار السابقة فان هناك العديد من اآلبار العامة منها 
ويسمى هذا البئر ببئر الدفاع المدني حيث تم إنشاء هذا البئر عام  H 149 3489بئر رقم .  1

ـ   2001 ة ، وقد كان هذا البئر يغذي محلة المرج الشرقية ومحلة المرج الغربيـة ولكـن نتيج
للسحب الجائر للمياه من هذا البئر وانخفاض منسوب المياه فيه باإلضافة إلى ضعف إنتاجيـة  

  .البئر فقد تم ضمه إلى الدفاع المدني 
بالقرب من مسجد جعفر (ويقع هذا البئر في محلة المرج الشرقية  H 150 3489بئر رقم .  2

نه جيد من حيث اإلنتاج حيث يتم م ، كما ا320وقد بلغ عمق هذا البئر حوالي ) بن أبي طالب
ضخ المياه من البئر إلى الخزانات التجميعية التي تقع في حي الفاتح ومنها إلى الشبكة العامـة  

  .التي تغذي المدينة 
ويقع هذا البئر في مركز البحوث الزراعية، وهو يقع فـي محلـة    B 41-3490بئر رقم .  3

  .ثانية /لتر 1هذا البئر قد بلغت  تاجيةإن أنالمرج الشرقية وهو يتبع المركز، كما 
 إنتاجيـة  وتبلغمصنع الصوف، حيث يوجد بئران وهو يقع في محلة المرج الغربية،  آبار.  4

ثانية ونتيجة لوقع هذا البئران فـي  /لتر 4تبلغ  إنتاجيتهالثاني فان  أماثانية، /لتر 5 األولالبئر 
  )1(.يستغالن للمصنع فقط  فإنهماالمصنع 

  :المنتجة من المياه الجوفية  الكمية
نالحظ أن كمية المياه المنتجة من الخزانات الجوفية فـي منطقـة الدراسـة    ) 75(من الجدول 

تختلف باختالف عدد السكان ونوعية النشاط االقتصادي وخاصة الزراعي، كـذلك األنشـطة   
   .األخرى مثل الصناعة والنمو الحضري 

لتي تستغل لغرض الشرب والتي يتم سحبها مـن الخـزان   ومن ثم فان كمية المياه المنتجة وا
في اليوم، حيث يتم سحب هذه الكمية من  3م4493الجوفي الرئيسي االيوسيني، قد وصلت إلى 

آبار المرافق العامة والتي بلغ عددها ثمانية آبار هذا في محلة المرج الشرقية ومحلة المـرج  
رقية يوجد بئران وقد بلغت كمية اإلنتاج من الميـاه  الغربية، أما في محلة العويلية الغربية والش

في اليوم، في حين يوجد في محلة فرزوغة بئر واحد والذي يوجد فـي وادي العـيش    3م864
   .في اليوم  3م690حيث يقوم بتغذية المحلة بكمية تقدر بحوالي 

فـي   3م6047ونالحظ مما سبق إن كمية المياه المنتجة والتي تستغل لغرض الشرب قد بلغت 
في السنة، ومن ثم فان هذه الكمية والتي يتم سحبها تمثل ضغطاً  3م2207155اليوم، أي بمعدل 

                                                
التنفيذية لمنطقة الجبل األخضر آفاق التنمية والتعمير بمنطقة الجبل األخضر، مطابع مجلس االستصالح وتعمير األراضي، الهيئة  )1(

 .51دار الحقيقة، بنغازي، ص
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على الخزان الجوفي األمر الذي أدى إلى أن كثيراً من اآلبار قد جفت، ومن ثم فإنها ال تكفـي  
  .لالحتياجات السكانية 

  مكعب فى اليوم للشربالعامة بالمتر ال اآلباركمية المياه المستغلة من ) 75(جدول
  فى مدينة المرج

  

  المحلة
عدد 
  اآلبار

كمية المياه المسحوبة في 
  )3م(اليوم 

  ساعة/مدة التشغيل

  24  4493  8  المرج الشرقية والغربية
  24  864  2  محلة العويلية

  24  690  1  فرزوغة
  .  2009الهيئة العامة للمياه، بشعبية المرج، بيانات غير منشورة، : المصدر 

  

العامـة   اآلبارفيما يختص بكمية المياه والتي تستغل لغرض الزراعة والتي يتم سحبها من  ماأ
منهـا   اآلبارفي اليوم، حيث قسمت هذه الكمية على مجموعة من  3م1090فقد قدرت بحوالي 

البئر الثني يوجد في  أمافي اليوم،  3م432هذا البئر حوالي  إنتاجيةوقد بلغت  أكتوبر ةبئر سبع
البئر الثالث فهـو بئـر    أمافي اليوم،  3م486هذا البئر  إنتاجيةالمرج الشرقية فقد بلغت  محلة

في اليوم،  3م 172هذا البئر حوالي  إنتاجيةاجزامو، والذي يوجد في محلة فرزوغة، وقد بلغت 
  ) .76(كما هو موضح في الجدول 

  تر المكعبعدد اآلبار وكمية المياه المستغلة لغرض الزراعة بالم)76(جدول 

  المحلة
عدد 
  اآلبار

كمية المياه المسحوبة في 
  )3م(اليوم 

  ساعة/مدة التشغيل

  24  432  1  المرج الشرقية 
  24  486  1  )أكتوبر 7(المرج الشرقية 

  24  172  1  فرزوغة
  .  2009الهيئة العامة للمياه، بشعبية المرج، بيانات غير منشورة، : المصدر 

في اليوم، كما هـو   3م 340لتي تستغل لغرض الصناعة، فقد بلغت أما كمية المياه المنتجة وا
مع مالحظة أن هذه الكمية ليست الكميـة المسـتغلة لجميـع أنـواع     ) 77(موضح في الجدول

الصناعات المختلفة في منطقة الدراسة، حيث أن هذه الكمية مستغلة لمطحـن غـالل المـرج    
بئر مطحن غالل المرج قد قدرت بحوالي  منحيث أن كمية المياه المستغلة  .ومصنع الصوف 

في  3م 300في اليوم، أما آبار مصنع الصوف فقد قدرت كمية المياه المسحوبة بحوالي  3م 40
  .اليوم 
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  بالمتر المكعب الصناعةعدد اآلبار وكمية المياه المستغلة لغرض )77(جدول 
  ساعة/تشغيلمدة ال  )3م(كمية المياه المسحوبة في اليوم   عدد اآلبار  المحلة

  24  40  1  مطحن غالل المرج 
  24  300  2  مصنع الصوف

  .  2009الهيئة العامة للمياه، بشعبية المرج، بيانات غير منشورة، : المصدر 
  :اآلبار الخاصة : ثانياً 
التي تم حفرها بعد الموافقة عليها من قبل الهيئة العامة للمياه، حيث تم حفر هـذه   اآلباروهي 
من قبل المـواطن نفسـه    اآلبارالمزارع مقابل رسوم مالية، كما انه يتم حفر هذه داخل  اآلبار

وذلك على حسابه الخاص، حيث يتم سحب المياه بكميات كبيرة حيث يقوم المزارع بزراعـة  
خضروات تتطلب كميات كبيرة من المياه، ومن ثم يتم استهالك كميات كبيرة من الميـاه دون  

  .مراعاة المخاطر التي يسببها هذا االستهالك 
التي تم حفرهـا عـن طريـق القـروض      اآلباردد نالحظ تطور ع) 78(ومن خالل الجدول 

 حفر ثمانيةتم  1997الزراعية الممنوحة من قبل المصرف الزراعي بشعبية المرج، ففي عام 
 تسعة، بينما بلغ عددها آبار خمسةالتي تم حفرها  اآلبارفقد بلغ عدد  1998في عام  أما، آبار
، 2001عام  آبار ثالثة ، وقد تم حفراربآستة فقد تم حفر  2000عام  أما،  1999في عام  آبار
 تسـعة  2003التي تم حفرها عام  اآلبار، كذلك بلغ عدد واحد فقد تم حفر بئر 2002عام  أما

، في حين حفـر  آبار أربعةتم حفر  2005وفي عام  بئران،فقد تم حفر  2004عام  أما، آبار
آبارعـام   عددها خمسةبلغ فقد بلغ عددها ستة آبار،فى حين  2007عام أما، 2006عام  بئران

2008 .  
  يوضح تطور عدد اآلبار التي تم حفرها عن طريق) 78(جدول 

  القروض الزراعية 
  العدد  السنة التي تم بها حفر البئر  م.ر

1  1997  8  
2  1998  5  
3  1999  9  
4  2000  6  
5  2001  3  
6  2002  1  
7  2003  9  
8  2004  2  
9  2005  4  
10  2006  2  
11  2007  6  
12  2008  5  
  تقرير المصرف الزراعي، بشعبية المرج، بيانات غير منشورة : المصدر 
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يتضح عدد اآلبار التي تم حفرها من قبل المواطنين علـى حسـابهم   ) 79(ومن خالل الجدول 
بئر في المرج القديم، أما عن عدد اآلبـار   32بئر، فقد تم حفر  280الخاص، فقد بلغ عددها 

بئر، أما منطقة سبعة أكتـوبر فقـد بلـغ     41لمرج الجديد فقد بلغت التي تم حفرها في مدينة ا
  .بئر  123بئر، أما في محلة العويلية فقد بلغ عددها  84عددها 

 
  يوضح عدد اآلبار التي تم حفرها بالمجهود الذاتي) 79(جدول 
  العدد  البيان  م.ر

  32  المرج القديم  1
  41  المرج الجديد  2
  84  أكتوبر 7  3
  123  العويلية  4

  .  2009الهيئة العامة للمياه، بشعبية المرج، بيانات غير منشورة، : المصدر 
يتضح أن عدد اآلبار يختلف من مزرعة إلى أخرى فبعضها يوجـد بئـر   ) 80(ومن الجدول 

، أما عن المزارع التي يوجد بها بئران فقد بلغ 48.15مزرعة، وبنسبة  91واحد البالغ عددها 
  .% 33.3سبة مزرعة وبن 63عددها 

  يوضح عدد اآلبار المحفورة في كل مزرعة) 80(جدول 

اجمالى عدد   العدد  البيان  م.ر
 %اآلبار

  48.1  91  المزارع التي يوجد بها بئر واحد  1
  33.3  63 المزارع التي يوجد بها بئران  2
  13.3  25 المزارع التي يوجد بها ثالثة آبار  3
  5.8  10 ثة آبارالمزارع التي يوجد بها أكثر من ثال  4

  %100  189  المجموع
  . 2009الهيئة العامة للمياه، بشعبية المرج، بيانات غير منشورة، : المصدر 

   
،في حين بلغ %13.3مزرعة وبنسبة  25أما المزارع التي يوجد بها ثالث آبار فقد بلغ عددها 

 % .5.3مزارع وبنسبة 10عدد المزارع التي يوجد بها ثالثة آبار 
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  :ة ـة التحليـمحط: الثاً ث
ترابة هو المصدر الرئيسي لمياه الشرب لسكان محلة المرج الغربي  أبومحطة التحلية  عتبرتُ

ومحلة المرج الشرقي، حيث تزود هذه المحطة خزان المياه الموجود في حي الخوابي بمياه 
بدوره يغذي شبكة الخزان الرئيسي الذي يقع في محلة المرج الغربي والذي  إلىالشرب ومنه 

ولقـد تم اختيار المكان المناسب للمحطة ووضع الدراسات  .المياه بالمحلتين المذكورتين
  .م 2004األولية إلنشاء المحطة عام

، من قبل شركة فرنسية تـدعى شـركة   01/03/2005المحطة بتاريخ  إنشاءوقد تم البدء في 
متر مكعب، حيث بلغت  400×150مساحتها  أراضالمحطة على  أنشئتوقد  SIDEMسيدم 
  .مليون دينار ليبي 150حوالي  اإلنشاءتكلفة 

مرحلة التشغيل التجريبي  بدأتحيث  2007المحطة في صيف عام  إنشاءالشركة من  تمت وقد
 إلـى  ترابـه  أبـو بدأت عملية ضخ المياه من محطة ومن ثم   2007للمحطة وفي نهاية عام 

  .رج الغربي الخزان الرئيسي الذي يقع في محلة الم
متر مكعب، وهي تعمل علـى مـدى    20.000ويوجد بالمحطة خزانين سعة كل واحد منهما 

قطـره حـوالي    أنبـوب والعشرين ساعة، حيث يتم سحب المياه من البحر عن طريق  األربع
متر، ويتم سحب المياه من البحر انسـيابياً حتـى    600وطوله داخل البحر حوالي ) انش110(

حديدي عند مـدخل   يب الرمال، كما يوجد بهما شباكستر يرين يتم فيهماحوضين كب إلىيصل 
البحرية وغيرها، كما يتم حقن الكلور فـي الميـاه لقتـل     واألحياء األعشابمياه البحر لفصل 
والقواقع، كما يوجد عدد اثنين من المرشحات لتنقيـة الميـاه مـن     كاألسماكالكائنات البحرية 

رة ـمضخات كبي عـأربريق ـة عن طـر ضخمـالث مباخـث إلىالشوائب، ثم يتم ضخها 
ـ المبخر تتم العملية الكيميائية وذلك عن طريق حقن المياه بمادة البل إلىوقبل وصولهما  ارد ج

كما الحرارية،  األنابيبمليغرام في اللتر، لمنع الترسيب الكيميائي والصدأ في حزم  4-3بنسبة 
مليجـرام   0.15بمعدل حقنantifoam الرغوة  مانعوأ،   beliteبمادة بلى تاىيتم حقن المياه 

مما يسبب ارتفاع نسبة  األنابيبذلك لمنع الرغوة التي تسببها مياه البحر فوق حزمة في اللتر و
    .الموصلية

 أفقية أنابيبعلى  األولىدرجة الغليان عن طريق رشه في الحجرة  إلىويتم تسخين ماء البحر 
فيتبخر جزء من الماء المالح، وبعـدها  ) الغاليات(دم من مولد البخار التي يمر فيها البخار القا

يتم تكثيف البخار الناتج من ماء البحر ويكون الماء المنتج نقياً جداً ويتم تكرار هذه العملية من 
خالل استعمال حرارة تكثيف بخار ماء البحر بغلي مزيداً من الماء في الحجرة التالية ويعمـل  

السابق وبعد سحب المياه المحالة من المبخر تكون  التأثيررجة حرارة اقل من على د تأثيركل 
على مرشحات تحتوي على مادة كربونات الكالسيوم  إمرارهاالموصلية فيها قلية جداً فيتم نسبة 
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من الماء المنتج فيتفاعـل مـع كربونـات     وإمرارهالناتج من عملية التبخر  Co2ويتم سحب 
في الماء  األمالحربونات الكالسيوم القابلة للذوبان في الماء وترتفع نسبة الكالسيوم وتتكون بيك

 6.5-8.5بـين   pHالهيدروجيني  األسالمنتج ثم يتم حقن مادة هيدروكسيد الصوديوم ولرفع 
الخـزانين   إلىمليجرام في اللتر لتعقيم المياه ثم ضخ المياه  0.2وحقن كمية من الكلور بمعدل 

  )1(.متر مكعب  20.000سعة كل منهما  الرئيسيين التي تصل
  :ة المياه ــنوعي

الزراعية والصناعية والشرب،  األغراضلقد اعتمدت المدينة على الموارد المائية الجوفية في 
س المخطط الشامل للمدينة مع مراعاة نمو المدينة وتطورها حتـى  دوكسيادفقد قدمت مؤسسة 

على  1978ي اجري من قبل المؤسسة نفسها عام المسح الميداني الذ أكد، في حين 1978عام 
المزيد من التوسـع،   إلىبحاجة  أصبحتالمدينة قد اتسعت ونمت نتيجة للنمو السكاني، فقد  أن

بعلية قد أسس  ونظراً لوقوع المدينة ضمن مشروع الفاتح الزراعي والذي رغم تخطيطه على
 إلـى  أدىالذي  األمرات والفواكه، الخضراو إلنتاجمزارع مروية استغلت  إلىتحول تدريجياً 

  .واضحة بالمصادر المائية الجوفية في منطقة الدراسة  أضرارحدوث 
حدوث تلوث في مصادر المياه الجوفية والتي تعتمد عليهـا   إلى أدتالتي  األسبابوقد تعددت 

ت المدينة، منها وجود مرمى القمامة الرئيسي وهو عبارة عن حفر كارستية صناعية، حيث كان
) محلـة المـرج الشـرقية   -محلة المرج الغربية(قامت ببناء مدينة المرج الجديد التى الشركة

بحوض المرج، وعند انتهاء  الجبلية والتي تنتهي األوديةبحفرها، وهذه الحفرة تقع في مصب 
الشركة من بناء المدينة، قامت الشركة العامة للمرافق باختيار هذه الحفر كمركز رئيسي لرمي 

امة، كما توجد هذه الحفرة في التكوينات التي توجد في حوض المرج تحت طبقات التربـة  القم
الطينية التي تتميز بكثرة الشقوق والفواصل، ومن ثم فان الجريان السطحي لمياه هذا الـوادي  

  .ومن ثم تلوث المياه بالحوض  بالقمامةتنتهي بتلك الحفرة المليئة 
الحوض الشمالية والشرقية وبهذه المراكز  بأطرافالعمرانية ذلك وجود المراكز  إلى باإلضافة

هذه الطبقات  أنيقوم السكان بحفر خزانات لتجميع مياه الصرف الصحي دون تبطينها، وحيث 
 إلـى ومن ثم فان وصـول الحفـر    ،يقل سمكها عن متر واحد األطرافالطينية التي تقع عند 

حدوث تسرب من هذه  إلىويؤدي ذلك  ،مؤكداً أمراًالطبقات الصخرية عند حفر هذه الخزانات 
التكوينات الصخرية والتي توجد وسط الحوض على عمق كبير تمتـد   أنالخزانات، وخاصة 

  .الحوض  أطرافحتى تظهر في بعض المواقع على 

                                                
 .م 03/01/2010بتاريخ ، ترابه أبومقابلة مع المهندس، وليد حامد بوزيد، محطة المياه   )1(
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 زد على ذلك وجود المنطقة الصناعية ومصنع لغسل وصـبغ وغـزل الصـوف وصـناعة     
    البطاطين

 ونسبة عالية مـن   المياهيعتمد على كميات كبيرة من  والذيلمرج الغربية فى محلة ا أقيم الذي
لتنقيـة الميـاه   وعلى الرغم من وجود محطة صـغيرة   ،المستعملة فى صبغ الصوف األمالح

هذه المحطة كثيراً ما تتعرض للتوقف نتيجة عطل ما،ومن ثم يتم  أن إالالمستعملة في المصنع،
تصـريف ميـاه الصـرف     أنابيـب ومواد كيميائية نحو  حأمالصرف المياه وما تحتويه من 

تكوين برك ومستنقعات من مياه الصرف الصحي التي تسـير علـى    إلىالصحي، مما يؤدي 
  )1(.مركز الحوض  إلىخطوط تتجه نحو االنحدار العام  أربعة، وذلك في األرضسطح 
متجـه  ) ب(ة السكنية وهو يوجد في محلة المرج الشرقية وهو يمر وسط المنطق : األولالخط 

الشرق وبعد اجتيازه الطريق الدائري قرب تفرع طريق االبيار يختفي تحـت   إلىمن الغرب 
  .األرض

فهو يوجد في محلة المرج الغربية مكوناً بركة تقع خلف كلية المرج وتختفي  :الخط الثاني  أما
جه نحو محطة التنقية وتظهر من جديد بالقرب من محطة المياه في محلة المرج الشرقية، ثم تت

  .الرئيسية 
 بجـوار  وهما فرعان لخط واحد يبدأ من محطة الـدفع ويسـيران   :الخط الثالث والرابع  أما

الشرق يوجد على يمين الطريق متجه نحو  األولفـالفرع  ) البيضاء-بنغازي(الطريق الرئيسي 
مركـز  اتجـاه  فـي   األرضمكوناً بركة كبيرة خلف نادي المروج الرياضي، ثم يختفي تحت 

يوجد على يسار الطريق متجه نحو الشرق مع االنحدار العام لسيل  الفرع الثاني أماالحوض، 
سد ترابي لحجز المياه السطحية لتغذية الخزان الجوفي مـن   انشأالخروب، وفي هذا السيل قد 

، حيث قام بحفر بئر خلف هذا السد ونتيجة لوجود خلل في شـبكة  األخضرقبل مشروع الجبل 
 أصـبح تسير على السطح متجهة نحو السد، ومن ثم فان هذا البئر  فإنهامياه الصرف الصحي 

بعـض   أنزد على ذلـك    .الخزان الجوفي  إلىمنفذاً سريعاً لتسرب مياه الصرف الصحي 
مياه  أنابيب بإيصالالمواطنين والذي ليس لديهم شبكة تصريف مياه الصرف الصحي يقومون 

حـي  (وخاصة محلة المرج الغربية منهـا   األمطارصريف مياه الصرف الصحي بخزانات ت
ومن ثم قامت الجهـات المسـؤولة بسـد هـذا البئـر       ) ك الجديدة(وحي ) الشعبية الخضراء

 إلـى  باإلضـافة  .ذلك لم يجد نفعاً، فقد وجدت المياه لنفسها منفذ نحو البئر  أن إال ،بالخرسانة
السـطحي  ها المياه الصرف الصحي والجريـان  حيث تتجمع في )المخالي أم(ذلك وجود بركة 

                                                
 . 6جع سبق ذكره، ص جودة المياه الجوفية في منطقة المرج، مرالقادر، فائزة عوض عبد   )1(
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نحو مركـز  والمتجه ) محلة المرج الغربية -محلة المرج الشرقية(المنحدرة من  األمطارلمياه 
  .الحوض ومن ثم تكون المياه الجوفية عرضة للتلوث 

هو الذي يشمل على المكونات األساسية دون أية شـوائب   فالماء النقيأما عن نوعية المياه، 
 من خصائصه الكيميائية أوالفيزيائية أو الحيوية،ويتصف بان يكون خالياً مـن  وثات تغيرأومل

ومن ثم فان الماء هو مركب كيميائي حيوي ومهم لجميع الكائنـات  .  والطعم والرائحة  اللون
الالزم للتنفس ويساعد على تحريـر   إنسان وحيوان ونبات الذي يمد الحياة األكسجينالحية من 

روابط كيميائية تربط بين عناصر  إلىوحولها  األخضرشمسية التي قد ادخرها النبات الطاقة ال
بعد  C . Nوالكربون والنيتروجين  C . O واألكسجينوالكربون  C . Hالكربون والهيدروجين 

الهيـدروجين   إلـى من االستفادة من طاقة الشمس وذلك بتحليل الماء  األخضريقوم النبات  أن
  . واألكسجين

في شتى ميـادين الحيـاة نتيجـة     أضرارجة للنمو السكاني المتزايد وما تبعه من حدوث ونتي
ويعتبر الماء ) الماء( أهمهاوالجائر لجميع عناصر البيئة الطبيعية والتي يعتبر  السيئاالستغالل 
والحيوان  لإلنسانرفع درجة حرارتها بحيث تصبح ضارة  أومكونات مادية  إضافةملوثاً عند 

المائية بصفة عامة، فالمياه الملوثة هي مياه تحتوي على مواد غير مرغوب  واألحياء والنبات
هـذه المـواد    أوصـلت  وإذاالبيولوجية  أوالكيميائية  أوفيها مسببة تغير في الصفات الطبيعية 

  )1(.حيوان أو النبات إصابته بالضرر ال أو اإلنسانجسم  إلىالملوثة بطريقة مباشرة 
 أوكائنات حية دقيقـة   أيةبان الماء النقي الصالح للشرب هو الذي يخلو من  وعلي يمكن القول

صناعية تؤثر على طبيعته الكيميائية والفيزيائية والحيويـة كمـا انـه     أوملوثات كيميائية  أية
الذي يبين المواصفات الليبية لميـاه  ) 81(والجدول . عديم اللون والرائحة والطعم  بأنهيتصف 
ان البد من معرفة نوعية المياه وذلك من خالل إجراء التحاليـل الكيميائيـة   لذلك ك .الشرب 

   .الجرثومية
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
  

                                                
محمد أمين عامر، مصطفى محمود سليمان، التلوث البيئي ومشكالت العصر، دراسة علمية حول مشكلة التلوث وحماية صـحة    )1(

 . 204، ص 1995البيئة، القاهرة، دار الكتاب الحديث، الطبعة األولى، 
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 والجرثومية يبين المواصفات الليبية لمياه الشرب الكيميائية) 81(جدول 

  
  المعايير الكيميائية: أوال

الحد األقصى المسموح به   لتر/الحد األمثل مليمتر  المادة
  لتر/مليمتر

  1500  500  ح الكليةاألمال
  600  200  الكلوريدات
  200  75  الكالسيوم
  1.0  0.1  الحديد

  400  200  الكبريتات
  150  30  الماغنسيوم
  500  100  العسر الكلي

  9.2- 6.5  8.7  األس الهيدروجيني
 رسالةأكرم الحالق، النمو الحضري وأثره على استهالك المياه في مدينة بنغازي، : المصدر 

  .  134، ص 1992ير منشورة جامعة قار يونس كلية اآلداب والتربية، غ رماجستي 
 

  المعايير الجرثومية:ثانيا

  مليمتر 100المجموعة التلوينية في 
عدد الجراثيم التلوينية النموذجية في 

  مليمتر 100
  النتيجة

في جميع العينات % 95ال يوجد في 
  .خالل سنة واحدة 

  صالحة للشرب  فرص

في  دواحدة وال يوجعينة  3-من صفر
  أي عينتين متكاملين

  صالحة للشرب  فرص

  ملوثة  وأكثر 101  أكثر من عينة
       أكرم الحالق، النمو الحضري وأثره على استهالك المياه في مدينة بنغازي، رسالة ماجستير غير منشورة : المصدر    

  . 135، ص 1992جامعة قار يونس كلية اآلداب والتربية، 
نطقة الدراسة والتي تعتمد على مياهها على مصادر المياه الجوفية فقد تم اختيـار  وحيث أن م

عينة من مياه اآلبار العامة والخاصة، وحتى من الخزان الرئيسي الذي تتجمع فيه المياه، كذلك 
  .تم اختيار عينة من األحياء السكنية حتى تتم معرفة مصدر التلوث 

 منخفضة  أوعرفة نوعية المياه وهل نسبة التلوث مرتفعة فانه يمكن م) 82(ومن خالل الجدول 
احتياجاتها من الميـاه  منطقة الدراسة تعتمد على جميع مصادر المياه الجوفية في سد  أنيث ح

وخاصة في محلة المرج الغربية ومحلة المرج الشرقية والتي تعتمـد    م2007عام نهاية حتى 
  .ترابة  أبوحطة التحلية في سد احتياجاتها من المياه المنتجة من م
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تتسبب في الحد من استغاللها واستخدامها كمصدر  أنالتدهور في نوعية المياه يمكن  أنوحيث 
يكون سبباً في تدهور الصحة العامة لمستخدمي هذه المياه، وذلـك عـن    أنمائي كذلك يمكن 

لملوثة وصـرفها  تسربت المياه ا إذا، فمن المعروف واألوبئة األمراضطريق التسمم وانتشار 
التلوث لمصادر المياه الجوفية والسـطحية علـى    نشأةبدون معالجتها هي السبب الرئيسي في 

  .السواء 
  :التحاليل الكيميائية : أوالً 

  :األمالح الذائبة .  1
 4900-821قد تراوحت ما بين ) 82(الكلية الذائبة والتي يوضحها الجدول  األمالحتركيز  إن

 600الكلية الذائبة التي تقـل عـن    األمالحكمية  أن إلىالدراسات  أشارت وكما. لتر /ملغرام
بينما تكون المياه غير مقبولة وخاصة  ،تعتبر مستساغة وجيدة االستهالك البشري. لتر /ملغرام

يجعل المياه ذات طعم غيـر  ، وذلك لتر/ملغرام 1200التي تزيد عن  األمالحعندما تكون فيها 
  .مستساغ 

في ارتفاع نسبة األمالح الكلية إلى الرواسب الملحية الموجودة فـي تكوينـات    ويرجع السبب
وكذلك مياه الصرف الصحي وميـاه المخلفـات الزراعيـة    ) ينااليوسي-االلجيوسيني(عصر 

  .والصناعية والتي ساهمت بشكل كبير في ارتفاع كمية األمالح الكلية 
  : P. Hالرقم الهيدروجيني .  2

قم الهيدروجيني للمياه في اآلبار المختلفة شبة متعادلة فقد تراوحت ما بين حيث كانت نسبة الر
)7.1-7.7. (  

وعلى الرغم من عدم وجود تأثيرات مباشرة للرقم الهيدروجيني على المستهلك ألنها لم تتعدى 
في مياه الشرب، إال انه  9.2-6.5حدود منظمة الصحة الليبية والتي حددت الرقم الهيدروجيني 

ر من أهم المعطيات التي لها أهمية مثلى في تحديد جودة مياه الشرب، حيث انه كلما قلت يعتب
  . تكون المياه قاعدية  9.2تكون المياه حمضية وإذا زادت عن  6.5عن 

  :النترات .  3
جـزء فـي   ) 50-26.5(فقد تراوحت ما بين  اآلبارخالل معرفة نسبة تركيز النترات في من 

من المستوى المحدد للنترات الخاص بالمياه الجوفية الغيـر   أعلىركيزها وقد كان ت. المليون 
وبئر المهدي الصديق وبئر سالم ) 148-147-146-12-8(ملوثة، كما هو الحال في بئر رقم 

  .غيث وبئر شلتات 
وعليه فان معظم حاالت تلوث المياه الجوفية كان قد ارتبط بوجود مصدر تلوث بالقرب مـن  

في المجاالت المختلفة والمتمثلة في الزراعـة والصـناعة    األرضنها استخدام ، ماآلبارمياه 
  ماشية ـكذلك تحلل روث ال ،والنشاط العمراني، كذلك مياه الصرف الصحي للمنازل والمزارع
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  التحليل الكيميائي والجرثومي لمصادر المياه الجوفية بمدينة المرج) 82(جدول 
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نتيجة النحدارالسطح، وقد  المتواجدة في تلك المناطق بكثرة حيث تنقلها مياه األمطار إلى اآلبار
  .تم تحليل النترات في مياه اآلبار العتبارها من أهم المؤشرات على التلوث 

  :حديد ال.  4
إن تركيز نسبة الحديد في المياه الجوفية مرتبط بمستوى تركز الحديد في الصخور األصلية ما 
لم يحدث تغير في تركيزاتها نتيجة للتلوث، كما يمكن أن تكون مرتبطة مـع الرسـوبيات أو   

ـ     اه المواد العالقة أو المواد المذابة في الماء، فالحد األمثل المسموح به مـن الحديـد فـي المي
  .جزء في المليون  1.0وال تزيد عن  0.1المستخدمة للشرب هو 

  .ومن خالل نتائج التحاليل التي أجريت على العينات اتضح إنها خالية من عنصر الحديد 
  :النشادر .  5
  بة من النشادر في بعضـمن خالل نتائج التحاليل التي أجريت على العينات، اتضح وجود نس 

ومن ثم فان وجود أي نسبة من النشادر في المياه ما ) 146-145-9-8(اآلبار منها بئر رقم 
  .هو إال دليل على تلوث المياه وإنها غير صالحة للشرب 

  :النتريت .  6
يعتبر النتريت من الملوثات الخطرة وان وجوده في المياه يعتبر دليالً علـى وجـود بكتيريـا    

المياه والتي تؤدي إلى حـدوث مشـاكل   النترتة وهي تقوم باستنزاف األكسجين الموجود في 
  .صحية 

وبئـر  ) 147-145-9(ومن خالل نتائج التحليل التي أجريت على العينات اتضـح أن بئـر   
المهدي الصديق وبئر سالم غيث وبئر علي شلتات، أنها تحتوي على نسبة عالية من النتريت، 

  .ومن ثم فان هذه اآلبار غير صالحة للشرب 
  :الكلوريدات .  7
ضح من خالل نتائج التحاليل التي أجريت اتضح أن تركيز الكلوريدات كان بصـفة عامـة   ات

مقبولة في معظم اآلبار، إال انه في بعض منها قد تجـاوزت الحـد المسـموح بـه لتركيـز      
وكما أكدت العديد ) 146-145-8(منها بئر  600الكلوريدات في مياه الشرب والذي حدد عند 

  .ركيز الكلوريدات ناتجة عن مساهمة رشح القمامة من الدراسات أن ارتفاع ت
  : العسر الكلي .  8

اتضح من التحاليل آبار الدراسة بان قيمة العسر الكلي قد اختلفت من بئر آلخر حيث تراوحت 
وقد حددت جودة المياه الصالحة للشرب أن التركيز المسموح به يتراوح ما  780-236ما بين 

-8( انه نجد بعض اآلبار قد تجاوزت الحد المسموح، وهي بئر لتر، إال/ملمتر 500-100بين 
12-145-146. (  
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  :التحاليل الجرثومية : نياً ثا
من خالل نتائج التحليل الجرثومي للمياه اتضح أن هناك ثالث آبار تحتوي على البكتيريا، إال 

بـر صـالحة   أما باقي اآلبار فهي تعت) 148-9-8(أن هذه النسبة تعتبر غير ضارة وهي بئر 
  .للشرب، بعد استخدام الكلور ليتم التخلص من البكتيريا 

التحليل الجرثـومي   إجراءالسكنية في المدينة وتم  األحياءعينة من المياه من داخل  أخذتوقد 
  ) .83(لها وهي مبينة في الجدول 

 إنهامدينة ال أحياءفيه تجميع المياه ومن توزيعها على الخزان الرئيسي الذي يتم  أنحيث اتضح 
تغيير الشبكة القديمة بشبكة جديدة  إلىوتحتاج  اآلنملوثة كذلك شبكة المياه فهي متهالكة حتى 

  .والمنطقة الرابعة ) حي ك(و) 700حي الـ(السكنية وهي  األحياءعينة من  أخذتوقد 
 إلـى ملوثة، زد على ذلك وصول المياه الخاصة بالشـرب   إنهاوقد اتضح من نتائج التحاليل 

السكنية السابق ذكرها مختلطة بمياه الصرف الصحي، وذلك نظراً لوجود عيوب فـي   ألحياءا
  . الشبكة العامة للمياه وشبكة تصريف مياه الصرف الصحي 

  يوضح التحليل الجرثومي للمياه داخل أحياء المدينة) 83(جدول 

  مصدر العينة
العدد األكثر احتماالً 
لمجموعة البكتيريا 

  مل/100القولون

العدد األكثر احتماالً 
لمجموعة البكتيريا القولون 

 مل/100الفائطية

العدد الميكروبي لكل 
وحدة تكوين مستعمرة في 

 مل/ 1

وحدة تكوين  230  <  0.5  23  الخزان الرئيسي
  مستعمرة

  ال يوجد نمو  < 0.5  <  0.5  حي الفاتح
 ال يوجد نمو  <  0.5  < 0.5  الشعبية

 ال يوجد نمو  < 0.5  <  0.5  )أ  (منطقة 

 وحدة تكوين مستعمرة 3  <  0.5  < 0.5  700حي الـ

 وحدة تكوين مستعمرة 5  < 0.5  <  0.5  )ك(منطقة 

  وحدة تكوين مستعمرة 30  <  0.5  < 0.5  المنطقة الرابعة
 فطر نوع 300

 وحدة تكوين مستعمرة 2  < 0.5  <  0.5  العويلية

 وحدة تكوين مستعمرة 4  <  0.5  < 0.5  فرزوغة

  2009. 2. 1ة والفيزيائية والميكروبيولوجية يمركز العالمية للتحاليل الكيميائ: صدرالم
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  :الموازنة المائية بالحوض 
المياه في الخلل القائم ما بين زيادة حاجة السكان ومـا تعانيـه الخزانـات     أزمة أسبابتكمن 

اني في زيادة المشـكلة  الجوفية من تناقص في مياهها كأثر لالستهالك، حيث ساهم النمو السك
المعـدة  ) األولىالمرحلة (داخل المخطط السكني، وبناء على دراسة المرج االبيار  األخصبو

من قبل الهيئة العامة للمياه فرع المنطقة الشرقية، اخذين في عين االعتبار انـه ال   1977سنة 
يكانيكـا الشـحن   حول استجابة الخزان الجوفي للشحن، نظراً لتعقيـد م توجد معلومات كافية 

ريان وعدم التحديد النهـائي  جوالختالف توزيع وكثافة كمية مياه األمطار وعوامل التسرب وال
لمنطقة الحوض والمناطق ذات العالقة وكذلك تحديد معامالت الخزان الجوفي وكمية وكثافـة  

  .المياه المستخرجة وآثارها 
  :وقد تم تقسيم الحوض إلى ثالث وحدات وهي كاألتي 

الخزان ( 2كم 40م وتبلغ مساحتها حوالي 280وهي المحاطة بخط ارتفاع  :الوحدة األولى  . 1
  ) .الجوفي المعلق العلوي

 2كم100م وتبلغ مساحتها 300-280وهي المحصورة ما بين خط ارتفاع  :الوحدة الثانية .  2
  ) .الخزان الجوفي السفلي المعلق(
 2كم230م وتبلغ مساحتها 350-300ن خط ارتفاع وهي المحصورة ما بي :الوحدة الثالثة .  3
  ) .تكاشفات العصر االيوسيني(

  :تتضح الموازنة المائية وهي كاآلتي ) 84(الجدول ومن خالل 
  :المياه الداخلة إلى الخزان الجوفي : الشحن : أوالً 

 الشحن من الخزان الجوفي الرباعي السفلي إلى الخزان الجوفي الرئيسي خـالل الوحـدة  .  1
  .مليون متر مكعب  8.872=0.552+8.32الثانية 

  .مليون متر مكعب  19.40=الشحن إلى الخزان الجوفي الرئيسي خالل الوحدة الثالثة .  2
الشحن البسيط إلى الخزان الجوفي الرئيسي خالل وادي القود، مع تجاهل الشحن خـالل  .  3

  .مليون متر مكعب  0.20= األودية الثانوية األخرى 
 28.27م يكون المجموع الكلي لشحن الخزان الجوفي الرئيسي االيوسيني يصـل إلـى   ومن ث

  .مليون متر مكعب 
  . 3م.م28.52=الشحن الكلي للخزان الجوفي الرئيسي 

  . 3م.م24.30= كمية المياه المستخرجة بواسطة آبار إنتاجية من الخزان الجوفي الرئيسي 
  . 3م.م13.40= سيدي بوزيد  كمية المياه المفقودة من الحوض خالل وحدة

  . 3م.م37.70=يصبح مجموع لمياه اإلفراغ 
  ) .ثانية/لتر425-+/أي ( 3م.م9.18= العجز 
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  الموازنة المائية بحوض المرج) 84(جدول                          

الوحدة 
  المائية

المساحة 
  2كم

  الهطول
نتح -بخر(الفاقد 

  )وغيره
  الفائض

  المالحظــــــــــــات
المعدل 

  مم
الكليم 

  3م.م
النسبة 

%  
الكلي 

  3م. م
  الشحن  جريان

  الكلي  النسبة   الكلي  النسبة 

  0.96  06  2.56  16  12.56  78  16  400  40  األولى
الشحن لمعادلة الموازنة فقد حيث 
ال يوجد ضخ أما الفائض بالكامل 

  .يتبخر

  8.32  20.8  0.48  1.2  31.20  78  40  400  100  الثانية

يان إلى الوحدة األولى الجر
ثم يتبخر أما الشحن ) الغريق(

احتمال أن يتم إلى الخزان 
  .الرئيسي

  19.4  21.1  0.828  0.9  71.76  78  92  400  230  الثالثة

الشحن إلى الخزان الجوفي 
الرئيسي أما الجريان 

إلى الوحدة الثانية ) 3م.م0.552(
إلى الوحدة ) 3م.م 0.267(و

  .األولى ثم يتبخر
  27، ص 1998يونس العوامي، الوضع المائي بحوض المرج، المؤتمر األول للموارد المائية، : المصدر              

  

  :التفريغ : ثانياً 
تم تحديد بعض المعلومات منها عـدد اآلبـار فقـد    ) 84(من اجل الوصول إلى نتائج الجدول 

أما عن عدد أيام الضخ ساعة،   20بئر، كما أن عدد ساعات الضخ اليومي بلغت  250أصبح  
ثانية، ومن ثم تكون كمية اإلنتاج الكلي أو /لتر 4.5يوم، وبإنتاجية قدرها   350 في السنة بلغت

  .مليون متر مكعب  24.30كمية المياه المستخرجة من الخزان الرئيسي 
  .هذا مع العلم فقد تم تجاهل الخزان الجوفي المعلق الرباعي وذلك لعدم أهميته 

لذلك فـان  ) عين الزيانة(ن حوض المرج هو جزء ال يتجزءا من الحوض التجميعي ومن ثم فا
عـين   ضـمن حـوض  ) سيدي بوزيد(إفراغ جزء من مياه الحوض يتم خالل الوحدة المائية 

   .الزيانة
على ما ورد في دراسة االبيار، المرحلة األولى، فقد تم تقدير تلك الكمية المتدفقة خـالل  وبناء 
 5ثانيـة، وبعـرض   /لتر 425مليون متر مكعب، وبإنتاجية قدرها 13.4) يدسيدي بوز(وحدة 

  .مليون متر مكعب  37.7، ولهذا تكون كمية المياه المسحوبة من الخزان تصل إلى 2كم
 425مليون متـر مكعـب، أي حـوالي     9.18ومما سبق نجد أن هناك عجز مائياً يصل إلى 

  )1(. ثانية /لتر 4.5ئر وبإنتاجية ب 94ثانية، وهي ما تساوي إنتاجية حوالي /لتر

                                                
 . 25-22، ص 1998ارد المائية، يونس العوامي، الوضع المائي بحوض المرج، المؤتمر األول للمو  )1(



 

 

 

 

 



180 
 

  ...ة ــمقدم
تُعد مياه الشرب مصدر الحياة لإلنسان، ومن مقاييس التطور االجتمـاعي والصـحي وأحـد     

المنافع االستهالكية التي ال بديل عنها لتعدد استخداماتها، رغم أن إسهاماتها المباشرة كجزء من 
 .nىجريجور( يالجغراففمثالً في بريطانيا قام  )1(.اإلنسان، ليست إال جزءاً يسيراً للغاية غذاء 

Gregorx ()2( وبلشينW. G. V. Balchin )3(  عن مصادر مياه الشـرب   وأبحاثبدراسات
اسـتخدامات   أوجـه المدن من مختلف المصادر، كما حلال  إلىفي بريطانيا، وكيفية توصيلها 

المياه من مجاالت االستعمال المتعددة، وبينا كذلك مقدار التزايد السنوي ونسبته على مسـتوى  
االستهالك الفردي بمعدل خمسين جالوناً للفرد الواحد في اليوم، واوجدا العالقـة بـين تزايـد    

كه الفـرد مـن   ويتوقف ما يستهل.االستهالك الفردي ومستويات المعيشة المختلفة زماناً ومكاناً 
 واألمورمستوى المعيشة وثقافته واهتمامه بالنظافة   أمور منهاالمياه في اليوم الواحد على عدة 

هناك عالقة وثيقة بـين حجـم    أنالصحية، وسعة المدينة وتطورها االقتصادي، حيث لوحظ 
، أي تزيـد  وبين كمية المياه التي تستهلكها يومياً أفرادهاالمدينة وعدد سكانها ومستوى معيشة 

نسبة االستهالك بصورة طردية مع تقدم المدينة الحضاري وعدد سـكانها ومسـتوى حيـاتهم    
  .المعيشية 

على مسـتوى   أوتقدم الحياة االجتماعية واالقتصادية سواء كان ذلك على مستوى المدينة  إن 
قبـل بضـع   استعمال كميات هائلة من المياه في مجاالت عديدة لم تكن موجودة  إلى أدىليبيا 

من بضع اللترات، معظمها  أكثرعشرات السنين، ففي الماضي كان الفرد ال يستعمل من المياه 
كانت تستهلك في الشرب والطبخ وجزء ال يذكر في النظافة والغسيل، بينما اليوم اخذ الفرد من 

كثيـرة  أو ليبيا يستهلك مئات اللترات من المياه التي اخذ يستعملها في أغـراض  سكان المدينة 
كالشرب والطبخ وتنظيف مالبسه وبيته وسيارته وفي ري حديقته وغيرهـا مـن األغـراض    
األخرى، أضف إلى ذلك الكميات الكبيرة من المياه التي تستعملها المدن في المرافـق العامـة   
كالمنتزهات وأبنية الدوائر الحكومية والمدارس والمستشفيات وتنظيـف الشـوارع وغسـلها    

  .راض األخرى وغيرها من األغ
لذلك فقد اتجهت العديد من الدراسات الجغرافية وخاصة في الفترة األخيرة إلى دراسة الميـاه  
داخل نطاقات المدن حيث يتخذ استهالك المياه داخل األحياء مؤشراً لمدى تطور حجم السكان 

                                                
وفيق محمد جمال الدين، إنتاج مياه الشرب واستهالكها في مدينة حلوان، المجلة الجغرافية العربية، الجمعية الجغرافية المصرية،   )1(

 . 151، ص 1999العدد الثالث والثالثون، الجزء األول، 
)2(   Gregory S. "Conubation Water Supplies in Great Britain" Journal of Town Planing Institute, 44, 

1958, pp. 250-254 . 
)3(  Balchin, W. G. V. "A Water Use Survey" The Geographical Journal. Yol . 
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عـدالت  واتساع العمران وتعدد األنشطة التي تمارس في األحياء المختلفة، كما أن دراسـة م 
استهالك الفرد من المياه تعكس العديد من خصائص السكان التي يأتي في مقـدمتها مسـتوى   
الدخل والمستوى الثقافي، باإلضافة إلى تباين معدالت االستهالك على مستوى كل من األحياء 

  .والمدن تعكس تأثير الخصائص المكانية والمالمح البشرية السائدة 
في عين االعتبار وذلك عند الشروع فـي إمـداد منطقـة مـا      ومن ثم فإن هناك أمور تؤخذ

ة المتكاملة للتوزيع وذلك مثـل إجـراء العديـد مـن     مباحتياجاتها من المياه، وتصميم المنظو
ن مصادر المياه وتعدد السكان الحالي والمستقبلي، ومعدالت استهالك المياه الحالية الدراسات ع

  .اه وتجميعها، ثم توزيعها والمستقبلية، إلى جانب طريقة ضخ المي
  :خ المياه ـتجميع وض

يوجد بمنطقة الدراسة ثالث محطات لضخ المياه باإلضافة إلى أربع خزانات لتجميع المياه من 
قبل الهيئة العامة للمياه، منها محطة ضخ سيدي ارحومة ومحطة ضخ حقل المـرج ومحطـة   
ضخ وادي العيش ومحطة ضخ العويلية، حيث يتم تجميع المياه من حقل سيدي ارحومة وحقل 

ى خزانات التجميع والتوزيع الموجودة في أعلى منطقة في مدينة المـرج  المرج ومنها تضخ إل
بحي الفاتح، ومن ثم تدفع المياه من الخزان الرئيسي إلى الشبكة العامة وهذه الخزانات البـالغ  

كما يوجد ثـالث  عددها اثنين تقوم بتغذية شبكة المياه الخاصة بمحلة المرج الغربية والشرقية، 
فلسـطين  (حيث تم إنشائها في كل مـن حـي   فى محلة المرج الشرقية،  خزانات علوية توجد
متر مكعب والتي من المفروض أن يتم تعبئتها مـن   200سعة كل منها ) والشعبية والمتوسطة

الخزانات الرئيسية الموجودة في حي الفاتح ثم توزع على الحي المقام فيه، ولكن لم يتم ربـط  
  .اه ومن ثم أصبحت هذه الخانات دون جدوى هذه الخزانات بالشبكة العامة للمي

كذلك توجد محطة في وادي العيش، حيث يتم تجميع المياه في خزان يقع بالقرب من البئر رقم 
ويتم ضخ المياه بواسطة مضخة طاردة موجودة في المحطة ويتم تجميع هذه الميـاه  ) 3490(

  .إلى الشبكة العامة للمياه  بمحلة فرزوغة خزان علوي فى
حيث يـتم تجميـع    اإلنشاءإلى محطة العويلية والتي في حقل العويلية وهي قديمة ا بالنسبة أم

من الحقل ومن ثم يتم ضخها إلى الخزان العلـوي الموجـود فـي     القريبةالمياه في الخزانات 
يتم توزيع المياه على المحلة، إال أن هـذا  ثـم  متر مكعب 200المحلة والتي تبلغ سعته أيضاً 

موقوف حالياً وذلك ألنه قديم ويحتاج إلى صيانة، فقد تم ربط الشبكة العامـة للميـاه   الخزان 
اشرة إلى الشبكة العامـة  بالخاصة بالمحلة بخزانات التجميع حيث يتم ضخ المياه من المحطة م

   .للمياه 
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  :شبكة توزيع المياه 
المدينـة بالكامـل وذلـك وفقـاً     تم تصميم شبكة المياه ُأخذ في االعتبار على أن تغطي عندما 

وتتكون شبكة توزيع الميـاه  .للمخطط الشامل لها، مع مراعاة أن تصل إلى جميع المستهلكين 
  .من خطوط رئيسية وأخرى فرعية باإلضافة إلى غرف التحكم 

فالخطوط الرئيسية والتي تتكون من خطين رئيسيين فالخط الرئيسي األول فهـو الممتـد مـن    
كـم، أمـا    18ة إلى الخزان التجميعي الرئيسي والذي يبلغ طوله حوالي محطة سيدي ارحوم

الخط الرئيسي الثاني فهو الخط الممتد من محطة حقل المرج إلى الخزان التجميعي الرئيسـي  
كم وهذان الخطان هما اللذان يقومان بتغذية محلة المـرج الشـرقية    4والذي يبعد عنه بمسافة 
  .وضح ذلكت )9(طةالخريو.ومحلة المرج الغربية 

أما فيما يخص الخط الرئيسي والذي يقوم بتغذية محلة فرزوغة والذي يبعد عن الخزان العلوي 
  .كم  9الموجود في المحلة بمسافة 

أما الخط الرئيسي الممتد من محطة العويلية والذي أيضاً يقوم بتغذية المحلة بالمياه فيبلغ طوله 
  .كم  1حوالي 

الفرعية وهي المتمثلة في شبكة تغذية المنازل فهي قديمة وتحتاج إلى أما فيما يخص الخطوط 
عدم وصول المياه إلـى العديـد مـن     ذلك إلى أدىصيانة دائمة لعدم صالحيتها بالكامل،فقد 

العامة  المياهالتغطيها شبكة من مساحة المدينة  %3كذلك تبين بالمالحظة أن حوالي . المنازل
إليها وخاصة في محلة المرج الغربية، مما اضطر السكان إلـى  وصول المياه عدم وهذا على 

  .ة بالسيارات مقابل مبالغ معينة االعتماد على المياه المنقول
أما في محلة فرزوغة ومحلة العويلية الغربية والشرقية فهي تغطيها شبكة مياه جيـدة ولكنهـا   

يقوم السكان بالمحالت السابقة تحتاج إلى صيانة وتجديد الشبكة وخاصة أنها قديمة جداً، كذلك 
  .بشراء المياه في حالة وجود عطل ما في محطة الضخ 

وعليه البد من صيانة وتجديد الشبكات الرئيسية والفرعية بالمدينة ومد الشبكات الخاصة بالمياه 
متخصصة تقوم بصيانة الشبكات العامة للمياه  ر، كذلك البد من تدريب كواداألماكنإلى جميع 

  .بصورة مستمرة لضمان وصول المياه إلى جميع السكان 
  :مصادر تزويد المنازل بالمياه 

إن طرق توصيل المياه إلى الشبكات المنزلية متعددة، ففي بعض المـدن التـي يتـوفر بهـا      
بلدية الرئيسي حتـى تصـبح   مخزون مائي كبير تكون شبكات المياه المنزلية مربوطة بخط ال

المياه متوفرة في جميع األوقات، وفي البعض اآلخر تنقطع المياه لساعات خالل النهار، وفـي  
  .بعض المدن تقسم إلى مربعات توزع عليها المياه طيلة أيام األسبوع 
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ومن ثم فإن كل من احتياطي المياه وكمياتها وعدد السكان وحجم المدينة هي التي تفرض نوع 
مداد المائي، إما أن يكون مستمراً أو متقطع، ومن ثم يكون اإلمداد المائي مستمراً، وذلـك  اإل

عندما تكون مياه البلدية موجودة باستمرار بشبكة المنزل، أما عندما يحدث نقص في كميـات  
ا المياه ففي هذه الحالة يكون اإلمداد المائي متقطع، لذلك يقوم السكان بتخزين المياه واستعماله

  .عندما تقطع عليهم
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اعتمد سكان المدينة على التزود بالمياه على ما يوفره لهم حقل سيدي ارحومـة وحقـل   لذلك 
 2007عام  نهاية سكان محلة المرج الغربية ومحلة المرج الشرقية حتى إلىالمرج هذا بالنسبة 

ترابة،  أبوالمياه  تحليهأما حالياً فإن مصدر المياه بالنسبة لسكان المحلتين السابقتين فهو محطة 
محلة فرزوغة فقد اعتمد سكانها على ما يوفره لهم بئر وادي العيش، واعتمـد   إلىأما بالنسبة 

  .من حقل العويلية  سكان محلة العويلية الغربية ومحلة العويلية الشرقية على التزود بالمياه
الخاصة ونقلها بالصـهاريج المنقولـة    اآلباروكذلك اعتمدت المدينة على التغذية بالمياه على 

المدينة خالل السـنوات الماضـية،    هبالسيارات، وكان ذلك نتيجة للتوسع العمراني الذي شهدت
ي كذلك عدم باإلضافة إلى عدم وجود مخطط شامل وسليم، زد على ذلك ظهور البناء العشوائ

عندما كانت المدينة  أنشئتوجود شبكة توزيع داخلية تواكب هذا التطور، فالشبكة القديمة والتي 
حيث تم بناء هذا الحي عـام   والذي يقع في محلة المرج الغربية) أ(صغير الحجم، فمثالً حي 

هـذا  سكان  أصبحومن ثم  م 2004ومن ثم البدء في إنشاء شبكة توزيع المياه عامف  1986
 الذيوحي الفاتح الجديد ) ك الجديدة(الحي يعتمدون على المياه المنقولة بالسيارات، وكذلك حي 

  .ال توجد فيهما حتى اآلن شبكة توزيع المياه 
كذلك لم تقم الجهات المتخصصة بتطوير الشبكة القديمة حتى اآلن، حيث أدى ذلك إلى وجـود  

وبناء على . ربط شبكة التوزيع بشبكات المنازل  العديد من الصعوبات التي تواجه المواطن في
من إجمالي العينة لم يجدوا صعوبة % 57تبين أن ما نسبته ) 85(البيانات الواردة في الجدول 

من جملة أفراد العينة يواجهـون  % 43في ربط شبكة المياه العامة بالمنزل بينما بلغ ما نسبته 
  .بشبكات منازلهم صعوبة في ربط شبكة التوزيع الرئيسية 

 

  فى التوزيع العددي والنسبي إلمكانية ربط شبكة التوزيع الرئيسية بالمنازل) 85(جدول 

   مدينةالمرج                                       

  %النسبــة   العــدد  البيــــــان
  57  312  ال توجد صعوبة
  43  235  توجد صعوبة

  23.8  130  بعد المنزل عن خط البلدية •
  3.8  21  شدة التضاريس •

  15.4  84  أسباب مادية •
  100  547  المجموع

  م 2009الدراسة الميدانية : المصدر 
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نـازلهم  من جملة أفراد العينة يعتمدون في تزويد م% 28.3تبين أن ) 86(ومن خالل الجدول 
والذين يعتمدون من جملة أفراد العينة % 29.6في حين بلغت ما نسبته بالمياه على مياه البلدية، 

في تزويد منازلهم على مياه المنقولة بالسيارات، بينما بلغت نسبة ما يعتمدون على مياه البلدية 
  .من جملة أفراد العينة % 42يد منازلهم بالمياه ووالمياه المنقولة بالسيارات في تز

  التوزيع العددي والنسبي لمصادر تزويد المنازل بالمياه) 86(جدول 
  %النسبــة   العــدد  البيــــــان

  28.3  155  مياه البلدية
  29.6  162  مياه منقولة بالسيارات

  42.1  230  ومياه منقولة بالسيارات /مياه البلدية
  100  547  المجموع

  م 2009الدراسة الميدانية : المصدر 
والتوزيـع  ويتضح من الجدول السابق عدم وجود شبكة مياه حديثة تواكـب النمـو السـكاني    

توضـح  ) 10(العمراني الذي حدث بدرجة كبيرة وخاصة خالل السنوات األخيرة، والخريطـة 
  ذلك 

  : خزان المياه األرضي 
أن الخزانات األرضية هي المصدر األساسي لتزويد المنزل بالمياه، )  87(يتضح من الجدول 

ة بشبكة المنزل، ومن ثم وهذا دليل على عدم وجود شبكة توزيع المياه من البلدية تتصل مباشر
فإنه ال يوجد منزل بالمدينة إال ويوجد فيه خزان أرضي، حيث يتم بناء الخزان األرضي قبـل  
البدء في بناء المنزل، األمر الذي جعل من الضروري إقامة الخزان األرضي لتجميـع ميـاه   

مدينة التي ال يعتمـد  البلدية أو المياه المنقولة بالسيارات، وهذا يدل على أنه أمر طبيعي في ال
  .سكانها على مياه البلدية فقط 
  التوزيع العددي والنسبي للخزان األرضي بالمنزل) 87(جدول 

  %النسبــة   العــدد  البيــــــان
  94.1  515  يوجد خزان أرضي

  5.9  32  ال يوجد خزان أرضي
  100  547  المجموع

  م 2009الدراسة الميدانية : المصدر 
السابق يتضح أنه ال يوجد منزل إال به خزان أرضي، فهو السبيل الوحيد لتجميع ومن الجدول 

المياه وتخزينها واالستفادة منها عندما تنقطع عنهم مياه البلدية لفترات طويلة أو ال تصل إليهم 
  .مياه البلدية 
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  :مدة استهالك مياه الخزان األرضي 
ألرضي لألغراض المنزلية اليومية وذلـك نتيجـة   تختلف المدة التي تكفي فيها مياه الخزان ا

مجموعة من العوامل التي من أهمها، حجم األسرة وسعة الخزان األرضي، باإلضافة إلى كمية 
  .الحيوانات ووجود الحديقة من عدمه  تربيةاستهالك الفرد من المياه، باإلضافة إلى 

العينة يسـتهلكون ميـاه    من جملة أفراد% 65.2يتضح أن حوالي ) 88(ومن خالل الجدول 
من إجمـالي  % 26.0الخزان األرضي في مدة ال تزيد عن أسبوع واحد، في حين بلغت نسبة 

   .أفراد العينة يستهلكون مياه الخزان األرضي في مدة ال تزيد عن خمسة عشر يوماً
  م 2009مدة استهالك مياه الخزان األرضي في مدينة المرج لعام ) 88(جدول 

  %النسبــة   العــدد  البيــــــان
  65.2  357  خالل أسبوع

  26.0  142  خالل خمسة عشر يوماً
  2.7  15  خالل شهر

  0.2  1  أكثر من شهر
  5.9  32  غير مبين
  100  547  المجموع

  م 2009الدراسة الميدانية : المصدر 

العينة، من إجمالي أفراد % 2.7أما الذين تكفيهم مياه الخزان األرضي لمدة شهر بلغت نسبتهم 
من إجمالي العينة الذين تكفيهم مياه الخزان األرضي أكثر من % 0.2في حين بلغت ما نسبته 

  .شهر واحد 
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  :خزانات حفظ المياه العلوية 
يتضح أن خزانات حفظ المياه العلوية أصبحت ضـرورية وخاصـة فـي    ) 89(من الجدول 

المناطق الحضرية، وذلك لحفظ المياه واستخدامها في األغراض المنزلية، وذلك لعدم وجـود  
تغذي المنازل مباشرة بالمياه، أو التي يكون فيها اإلمداد المائي متقطع وغير  البلديةشبكة مياه 

المنزل بالمياه عن طريق ربط الخزانات األرضية الخاصـة بالميـاه   مستمر، حيث يتم تزويد 
بالخزانات العلوية وذلك عن طريق وجود مضخات سحب المياه والتي توضع بـالقرب مـن   

   .الخزان األرضي للمياه 
  التوزيع العددي والنسبي لخزانات المياه العلوية بمدينة المرج) 89(جدول 

  %النسبــة   العــدد  البيــــــان
  74.6  408  خزان علوي واحد

  21.8  119  خزانين
  3.6  20  ثالث خزانات

  100  547  المجموع
    م 2009الدراسة الميدانية : المصدر  

% 74.6ومن الجدول السابق يتضح أن نسبة السكان الذين يملكون خزاناً علوياً واحداً بلغـت  
من إجمالي % 21.8من إجمالي أفراد العينة، في حين بلغت نسبة الذي يملكون خزانين علويين 

من إجمالي أفراد العينة %3.6أفراد العينة،بينما بلغت نسبة الذين يملكون ثالث خزانات علوية 
ونالحظ أن هناك اختالف في سعة الخزانات العلوية لحفظ المياه، فقد ) 90(الجدولخالل  ومن

من إجمالي أفراد % 68.7لتر  1000بلغت نسبة من لديهم خزانات علوية تبلغ سعة خزاناتهم 
من إجمـالي أفـراد   % 24.7فقد بلغت نسبتهم  لتر 2000العينة، أما الذين تبلغ سعة خزاناتهم 

من إجمالي أفراد العينة الذين يملكون خزانات علويـة  % 6.6العينة، في حين بلغت ما نسبته 
  .لتر  3000سعتها 

  مياه العلوية بمدينة المرجاللخزانات لسعة االتوزيع العددي والنسبي ) 90(جدول 

  %النسبــة   العــدد  البيــــــان
  68.7  376  لتر 1000
  24.7  135  لتر 2000
  6.6  36  لتر 3000

  100  547  المجموع
  م 2009الدراسة الميدانية : المصدر 
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الذي يوضح عدد مرات تعبئة خزان المياه العلوي الذي يعتمد على ) 91(الجدول ومن خالل 
 مجموعة من العوامل من أهمها كمية االستهالك المنزلي وحجم األسرة، باإلضافة إلى حجم

  .الخزان العلوي لحفظ المياه والظروف المناخية 
من إجمالي أفراد العينة يقومون بتعبئة خزانات منازلهم مرة % 35.3وقد اتضح أن حوالي 

واحدة في اليوم، بينما بلغت نسبة من يقومون بتعبئة خزانات منازلهم مرتين في اليوم 
يقومون بتعبئة خزاناتهم العلوية مرة  من إجمالي أفراد العينة، أما أعلى نسبة فهم الذين9.5%

  يومين حيث واحدة كل
  خزان المياه العلوية بمدينة المرجعدد مرات تعبئة ) 91(ول ج

  %النسبــة   العــدد  البيــــــان
  35.3  193  مرة واحدة كل يوم

  9.5  52  مرتين كل يوم
  39.5  216  مرة واحدة كل يومين
  7.1  39  مرة واحدة كل أسبوع

  8.6  47  كل أسبوعمرتين 
  100  547  المجموع

  م 2009الدراسة الميدانية : المصدر 
  

 األسبوعالذين يقومون بتعبئة خزاناتهم مرة واحدة في  أماالعينة، أفراد إجماليمن %39.5بلغت
العينة، في حين بلغت نسبة الذين يقومون بتعبئة خزاناتهم  أفراد أجماليمن %7.1بلغت نسبتهم
  العينة  أفراد إجماليمن %8.6بلغت نسبتهم أسبوعمرتين كل 

  :استخدام مضخة المياه 
من الوسائل الحديثة المتمثلة في المضخات الكهربائية لسحب المياه التي لها دور كبيـر علـى   

  .زيادة معدالت استهالك المياه بالمدينة 
الكهربائيـة  تبين أن نسبة كبيرة من األسر تقوم باستعمال المضخات ) 92(ومن خالل الجدول 

داخل منازلهم في محاولة أخرى لزيادة ضخ المياه، حيث تعمل هذه المضخات علـى سـحب   
المياه بكل يسر وسهولة مما تسبب تفريغ في األنابيب بالشبكة ومن ثم يـؤدي إلـى اخـتالف    
الضغط عند فتح خزانات التجميع الرئيسية في المرة الالحقة، وهذا بدوره يؤدي إلى اسـتهالك  

كبيرة من مياه الخزانات فقط لملئ األنابيب، باإلضافة إلى وجود مضخات المياه لسحب كميات 
  .المياه من الخزان األرضي إلى الخزان العلوي 
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  أثر استخدام مضخة المياه في ارتفاع االستهالك المائي في مدينة المرج) 92(جدول 

  البيــــــان
  العــدد

النسبــة 
%  

  5.9  32  ال توجد مضخة

خة
مض

جد 
تو

  

  ارتفاع مقدار المياه المستهلكة  بعد استعمال المضخة
  

489  89.4  

لم يؤثر استعمال المضخة على ارتفاع كمية المياه 
  المستهلكة

26  4.7  

  100  547  وعــــالمجم
   م 2009الدراسة الميدانية : المصدر       

ارتفاع معـدالت االسـتهالك   ومن خالل الجدول السابق اتضح أن للمضخات دوراً كبيراً في 
من إجمالي أفراد العينة ارتفعت عندهم كميـات  % 89.4المائي بالمدينة، حيث تبين أن حوالي 

من إجمالي أفـراد  % 4.7المياه المستهلكة بعد استعمال مضخة المياه، في حين بلغت ما نسبته 
  .العينة بأن استخدام المضخة لم يؤدي إلى زيادة االستهالك المائي 

تبين لنا حالة شبكات المياه المنزلية بالمدينة، حيث تتوقف كمية االستهالك ) 93(ن الجدول وم
المائي على مجموعة من العوامل منها حالة الشبكة المنزلية ومدى االهتمام بصيانتها، ومن ثم 

المياه وفقدان كميات كبيرة من المياه وخاصة إذا لـم  فإن الشبكات المنزلية تعمل على تسريب 
تكن هناك صيانة ومتابعة لها، ومن ثم فإن معظم الشبكات في المدينة قديمة، فقد بلغت نسـبة  

من إجمالي أفراد العينـة، أمـا الشـبكات    % 61.1الشبكات التي لم يتم إصالحها أو صيانتها 
   .من إجمالي أفراد العينة% 25.2المنزلية التي تمت صيانتها مرة واحدة فقد بلغت نسبتها 

  م 2009 بمدينة المرج المنزليةالمياه  عدد مرات صيانة وتجديد شبكة) 93(جدول 

  %النسبــة   العــدد  البيــــــان
  61.1  334  شبكات لم يتم إصالحها

  25.2  138  شبكات أصلحت مرة واحدة
  7.9  43  شبكات أصلحت مرتين

  5.8  32  شبكات أصلحت أكثر من مرتين
  100  547  المجموع

  م2009الميدانية الدراسة : المصدر 
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من إجمالي أفراد العينـة،  % 7.9في حين بلغت نسبة الشبكات التي تم صيانتها مرتين حوالي 
من إجمـالي أفـراد   % 5.8بينما بلغت نسبة الشبكات التي تم صيانتها أكثر من مرتين حوالي 

  .العينة 
تميزت بقلة الصيانة الدورية ومما سبق تبين أن عدداً كبيراً من شبكات المياه المنزلية بالمدينة 

األمر الذي أدى إلى تآكل مواسيرها، ومن ثم يؤدي إلى تسرب وهدر نسبة كبيرة مـن الميـاه   
  .دون االستفادة منها 
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  :الستهالك البشري للمياه ا
الفرديـة  تعرف المياه المستخدمة في األغراض المنزلية هي تلك التي تستهلك في األغـراض  

وذلك عن طريق الشرب والطهي والتنظيف واالستحمام وري الحدائق الخاصة، باإلضافة إلى 
تزويد المباني العامة والتجارية والمؤسسات التعليمية والصحية والسياسـية، كـذلك المبـاني    

  .اإلدارية وورش السيارات ومصانع الطوب والبالط 
ة ألخرى ومن فصل ألخر ونوع السـكن ودرجـة   ومن ثم فإن استهالك المياه يتباين من منطق

  .الوعي ومصدر المياه وتكلفتها 
لذلك فإن معدل استهالك الفرد من المياه العذبة يومياً في األغراض المنزلية والخدمية المتعلقة 
بسكنه تختلف بين دول العالم، وذلك حسب توفر المياه فيها، فقد وصل بعضها إلـى حـوالي   

لتر في اليوم، وذلك حسب  200-75ا في الوطن العربي فقد بلغت ما بين لتر يومياً، أم 1000
  )1(.ما يتوفر للسكان من مياه عذبة في منازلهم وهذه المعدالت منخفضة جداً 

ويتوقف استهالك المياه بعد وصولها إلى السكن على مجموعة من العوامل التي تحدد مقـدار  
الفرد من المياه المتوفرة والمنتجة مـن   د استهالكاالستهالك سواء بالزيادة أو بالنقصان وتحد

مصادرها المختلفة ومدى كفاية هذه المياه لسد احتياجات السكان، ومن هـذه العوامـل عـدم    
وصول شبكات المياه العذبة إلى كثير من المنازل، باإلضافة إلى انقطـاع الميـاه المتكـررة    

  .مياه بالشبكة بغرض التقنين غير المنتظم وذلك بسبب عدم كفاية ال
دورفـور  (فقد تناولت العديد من الدراسات استهالك المياه لألغراض المنزلية، فقد قام كل من 

% 41في والية أوهايو األمريكية بدراسة تبين أن نظافة دورات المياه استحوذت على ) وبيكر
من % 22والتي بلغت أما النسبة الباقية % 37من كمية المياه، يليها االستحمام والغسيل بنسبة 

كمية المياه، موزعة على استعمال المطابخ ومياه الشرب واستهالك الغساالت وتنظيف المنازل 
  )2(.وري الحدائق وغسل السيارات 

ومن ثم نالحظ أن هناك اختالفاً واضحاً في معدالت استهالك الفرد لألغراض المنزلية من بلد 
 110لتر في اليوم، أما في الجزائر فقد بلغ  225الك آلخر، ففي الكويت مثالً بلغ معدل االسته

وقد بينت بعض الدراسات )3(، 1989لتر في اليوم في لبنان سنة  100لتر في اليوم، وأقل من 
على مستوى الوطن العربي أن استعمال الميـاه لألغـراض المنزليـة كالشـرب والطهـي      

                                                
بهجت محمد محمد، ناظم أنيس عيسى، المياه العربية بين مشكلتي النقص والهدر، مجلة العلوم وحماية البيئـة، الجـزء األول،     )1(

 . 79، ص 1994
 قصوده، أثر نمو السكان على استنزاف موارد المياه ببلدية طرابلس، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة الفاتح، محمد عبد اهللا  )2(

 . 178، ص 1994
 . 984، ص 1989، 18-17سعد الدين المدلل، الثروة المائية في لبنان، مجلة العلوم والتكنولوجيا، العدد   )3(
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تخصصات المياه، حيـث تسـتأثر   ومستلزمات النظافة والصحة المنزلية تتصدر األولوية في 
  )1(.من استهالك المياه % 90بأكثر من 

من الهيئات االستشارية الحتياج الفرد من  وتقاريرأما على مستوى ليبيا فقد وردت عدة معايير 
م، أما في عام 1978لتر في اليوم الواحد، وذلك لعام  229المياه لالستهالك المنزلي تصل إلى 

لتر في اليوم، أما دليل معايير التخطـيط   315ت الفرد الواحد حوالي فقد بلغت احتياجا 1990
لتر فـي اليـوم، أمـا المخطـط      250-200العمراني فقد قدر احتياجات الفرد الواحد ما بين 

  )2(.لتر يومياً  250احتياجات الفرد من المياه الطبيعي الوطني فقد قدر 
  :عالقة حجم األسرة بمعدالت استهالك المياه 

لبديهي أنه كلما زاد عدد أفراد األسرة كلما زاد استهالك المياه في جميع جوانبه، وهذا ما من ا
 4-2حيث تبين أن حجم األسرة التي يتراوح عدد أفرادها من ) 94(نالحظه من خالل الجدول 

من جملة أفراد العينة، بينما بلغت نسبة حجم األسرة التي يبلغ % 27.6أفراد يشكلون ما نسبته 
من جملة أفراد العينة، في حين عبرت النسـبة    %27.0أفراد ما نسبته  6-5أفرادها من  عدد

أفـراد،   8-7من جملة أفراد العينة عن حجم األسر التي يتراوح عدد أفرادها ما بين % 21.2
فرداً فأكثر فإنهم يشـكلون   11أفراد و 10-9أما عدد األسر والتي يتراوح عدد أفرادها ما بين 

  .لكل منهما على التوالي % 12.1و % 12.1 ما نسبته
  التوزيع العددي والنسبي لحجم األسرة ) 94(جدول 

  %النسبــة   التكرار  حجم األسرة 
2 – 4  151  27.6  
5 – 6  148  27.0  
7 – 8  116  21.2  
9  - 10  66  12.1  

  12.1  66  فأكثر 11
  100  547  المجموع

  م 2009الدراسة الميدانية : المصدر 

يمكن التعرف على طبيعة العالقة بين متغيري حجم األسرة وكميـة  ) 95(خالل الجدول ومن 
استهالك المياه، ثم االعتماد على استخدام مقياس مربع كاي، باإلضافة إلى اسـتخدام معامـل   

  .ن المتغيرين يما إذا كانت هناك عالقة دالة إحصائياً بين هذ إليجادالتوفيق وذلك 

                                                
أكرم حسن الحالق، النمو الحضري وأثره على استهالك المياه ببلدية بنغازي، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة قار يونس،   )1(

 . 257، ص 1992
 .  171محمد عبد اهللا قصوده، مرجع سبق ذكره، ص   )2(
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   العــالقة بين حجـم األســرة واستهــالك المــياه) 95(دول ــــج

  حجم األسرة
مستوى   x  3م حجم استهالك المياه اليومي لـ

  الداللة
  المجموع  2  1.5  1  0.5

27
5.

89
 

0.00
 

2 – 4  61  80  10  0  151  
5 – 6  26  97  25  0  148  
7 – 8  0  56  47  4  116  
9  - 10  0  26  32  8  66  

  66  22  30  14  0  فأكثر 11
  547  34  144  282  87  المجموع

   م 2009الدراسة الميدانية : المصدر 

بـين   257.89ومن ثم فإنه قد تبين من الجدول أعاله أن قيمة مربع كـاي الحسـابية بلغـت    
وهـذا   0.00المتغيرين، وهي قيمة دالة إحصائياً آلن قيمة مستويات الداللة المقابلة لها بلغت 

دالة إحصائياً بين هذين المتغيرين، ولغرض التعرف على قـوة تـأثير   يشير إلى وجود عالقة 
متغير حجم األسرة على كمية االستهالك المائي ثم استخراج معامل التوافـق والتـي بلغـت    

وهي تشير إلى قوة ذات تأثير عال وهذا يفسر لنا تزايد معدل استهالك الفـرد مـن    0.5790
  .المياه مع تزايد معدل النمو السكاني 

  :العالقة بين نوع السكن واستهالك المياه 
من إجمالي أفراد % 24.5تبين أن نسبة األكواخ والتي شكلت ما نسبته ) 96(من خالل الجدول 

العينة، المتكونة من غرفتين، نجد في المقابل أن المنازل التي تتكون من ثالث إلى أربع غرف 
من إجمالي أفراد العينة، في حين بلغت نسبة الشقق المتكونـة مـن   % 57.2شكلت ما نسبته 

من إجمالي أفراد العينة، بينما بلغت نسبة الفيالت التي % 16.6إلى ثالث غرف غرفة واحدة 
  .من إجمالي أفراد العينة % 1.7غرف ما نسبته  6-4تتكون من 

  التوزيع العددي والنسبي لنوع السكن) 96(جـــدول 
  %النسبــة   التكرار  نوع السكن 

  24.5  134  األكواخ
  57.2  313  المنازل
  16.6  91  الشقق
  1.7  9  الفيالت
  100  547  المجموع

   م 2009الدراسة الميدانية : المصدر 
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وبناء على ذلك فأنه تم االعتماد على مربع كاي أيضاً وذلك للتعرف على طبيعة العالقة بـين  
تبين أن قيمـة مربـع كـاي    ) 97(ومن خالل الجدول .متغيري نوع السكن واستهالك المياه 

وهي ذات قيمة دالة إحصائياً  0.00معنوية ومستوى  9بدرجة حرية  55.589المحسوبة بلغت 
  .وهو يشير إلى وجود عالقة بين نوع السكن وكمية استهالك المياه 

   العــالقة بين نوعية السكن واستهــالك المــياه )97(دول ج

  نوع السكن
  x  3حجم استهالك المياه اليومي لــ م

مستوى 
  الداللة

  المجموع  2  1.5  1  0.5

55
.5

89
 

0.00
 

  134  0  48  69  17  األكواخ
  313  24  83  161  45  المنازل
  91  6  10  50  25  الشقق
  9  4  3  2  0  الفيالت
  547  34  144  282  87  المجموع

  م 2009الدراسة الميدانية : المصدر 

ولغرض التعرف على قوة تأثير متغير نوع السكن على كمية استهالك المياه فقد تبين أن قـوة  
وهي قوة ذات تأثير متوسط مما يعني أن متغير نوع السـكن   0.303-التأثير بين المتغيرين 

  .يمتلك قوة تأثير متوسطة على كمية استهالك المياه 
  : واستهالك المياه دخل الشهريعالقة بين الال

بلـغ   150-100تبين أن عدد األسر ذات الدخل الذي يتراوح ما بين ) 98(من خالل الجدول 
من إجمالي أفراد العينة، أما األسر التي يبلغ معدل الـدخل الشـهري    %7.3أسرة بنسبة  40

   .من إجمالي أفراد العينة ،16.6أسرة بنسبة  91فقد بلغ عددها  200-150المقدر ما بين 
  التوزيع العددي والنسبي لمعدل الدخل الشهري في مدينة المرج) 98(جدول 

  %النسبــة   العدد  معدل الدخل الشهري 
100-150  40  7.3  
150-200  91  16.6  
200-250  111  20.3  
250-300  140  25.2  
  30.2  165  فأكثر  300

  100  547  المجموع
  م 2009الدراسة الميدانية : المصدر 
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 111حـوالي   250-200األسر التي بلغ معدل الدخل الشهري ما بـين  وفي المقابل بلغ عدد 
من إجمالي أفراد العينة، في حين بلغ عدد األسر التي بلغ معدل الـدخل  %20.3.أسرة وبنسبة 

أما األسر التي يتجـاوز دخلهـا   % 25.6أسرة وبنسبة  140بعدد  300-250الشهري ما بين 
  .من إجمالي أفراد العينة % 30.2نسبةأسرة وب 165فأكثر بلغ عددها  300الشهري 

ولقد تسأل الباحث هل أن مستوى الدخل الشهري يلعب دوراً بارزاً في معدل استهالك الميـاه  
وعلى هذا األساس تم استخدام مربع كاي في محاولة إليجاد العالقـة بـين متغيـري الـدخل     

  .الشهري واستهالك المياه 
بدرجـة   27.1345ربع كاي المحسوبة قد بلغـت  تتضح أن قيمة م) 99(ومن خالل الجدول 

وهي قيمة ذات داللة إحصائياً حيث أن قيمة مستوى الداللة المقابلـة لهـا بلغـت    ) 12(حرية 
  .وهذا يفسر لنا وجود عالقة بين متغيري الدخل الشهري لألسرة وكمية استهالك المياه  0.00

  ياهواستهــالك المــ معدل الدخل العــالقة بين) 99(جدول 

الدخل 
  الشهري

  x  3حجم استهالك المياه اليومي لــ م
مستوى 
  الداللة

  المجموع  2  1.5  1  0.5

27
.1

34
5

 

0.00
 

100-150  5  23  12  0  40  
150-200  11  45  35  0  91  
200-250  19  59  27  6  111  
250-300  25  71  36  8  140  
  165  20  34  84  27  فأكثر  300

  547  34  144  282  87  المجموع
   م 2009الدراسة الميدانية : المصدر 

ولغرض التعرف على قوة تأثير نتغير مستوى الدخل الشهري على كمية استهالك المياه، تبين 
وهي قوة ذات تأثير متوسطة، مما يعنـي أن   0.217أن قيمة قوة التأثير بين المتغيرين بلغت 

  .على كمية استهالك المياه متغير مستوى الدخل الشهري يمتلك قوة تأثير متوسطة 
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  :أوجه االستهالك المنزلي للمياه 
أي مـا يـتم   ) مباشـر (يمكن تصنيف استهالك المياه لألغراض المنزلية إلى استهالك حقيقي 

استهالكه من المياه داخل المنزل بأشكاله المختلفة، أو إلى االستهالك غير المباشر وهو المتمثل 
  .تستهلك لغرض ري الحدائق والحيوانات في كميات المياه التي 

  ) :المباشر(االستهالك المنزلي الحقيقي للمياه : أوالً 
تلك الكميات من المياه التي يستهلكها الفرد في  هيالمقصود باالستهالك المنزلي الحقيقي للمياه 

المتمثل جميع األغراض المنزلية، والتي تتمثل في الشرب والطهي والتنظيف بأشكاله المختلفة 
  .الخ ... في غسل المالبس وتنظيف المنزل واالستحمام وغسل السيارات 

تبين أن هذا النوع من االستهالك قد استحوذ على نسبة عالية من كمية ) 20(ومن خالل الشكل 
  .% 83.7المياه التي تستهلك داخل المنزل بنسبة بلغت 

   للمياه الحقيقيالستهالك المنزلي التوزيع النسبي ) 20( شكل
  في مدينة المرج

  
  )15(الباحث استنادا على بيانات الملحق  إعدادمن :لمصدرا     

أما في المرتبة األخيرة فهو الشرب بنسـبة  % 6.2يأتي في المرتبة الثانية الطهي بنسبة بلغت 
  % .10.1بلغت 
  :االستهالك الغير مباشر للمياه : ثانياً 

  : المياه المستغلة لري الحيوانات.  1
وجد أن بعض األسر تقوم بتربية الحيوانات، حيث انتشرت ظـاهرة  ) 100(من خالل الجدول 

   .تربية الحيوانات بالمنازل في المدينة، األمر الذي أدى إلى زيادة كمية المياه المستغلة
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  لألسر التي تقوم بتربية الحيواناتالتوزيع العددي والنسبي ) 100(جدول 
  في مدينة المرج 

  %النسبــة   العدد  تربية الحيوانات 
  38.9  213  نعم 
  61.1  334  ال 

  100  547  المجموع
   م 2009الدراسة الميدانية : المصدر  

ومن ثم فإن اختالف أنواعها وأعدادها يؤثر تأثيراً كبيراً علـى الكميـة الالزمـة لسـقايتها،     
فما تستهلكه الحيوانـات فـي    باإلضافة إلى اختالف الكمية التي تستهلكها من فصل أي آخر،

فمـثالً  .فصل الصيف أكثر بكثير مما تستهلكه في فصل الشتاء أو بقية فصول السنة األخرى 
لتر  10-8لتر من المياه يومياً أما األغنام والماعز فهي تحتاج إلى  140-50تحتاج البقرة من 

   )1(من المياه يومياً
الحيوانات التي تقوم األسر بتربيتها هي األغنـام  تبين أن أهم هذه ) 101(ومن خالل الجدول 

مـن  % 13.1من إجمالي أفراد العينة، تليها تربية الدواجن حيث بلغت نسبتها % 73.2بنسبة 
من إجمـالي  % 7إجمالي أفراد العينة، بينما بلغت نسبة األسر التي تقوم بتربية الماعز بنسبة 

  .من إجمالي أفراد العينة % 6.6بقار سوى أفراد العينة، في حين ال تشكل نسبة تربية األ
 التوزيع العددي والنسبي ) 101(جدول 

  ألنواع الحيوانات

  %النسبــة   العدد  البيان 
  73.2  156  األغنام
  7.0  15  الماعز
  6.6  14  األبقار
  13.2  28  الدواجن
  100  213  المجموع

   م 2009الدراسة الميدانية : المصدر 

يوانات، حيث أفاد البعض أنهم يسقون حيواناتهم مرة أو ـفيها سقاية الح وتختلف المدة التي تتم
  يوضح ذلك) 102(مرتين في اليوم والجدول 

 
 

  ـــــــــــــــــــ
 .80م،ص2004شركة آمون لألدوية، دليل تاما لألدوية البيطرية ،اإلنتاج الداجنى والحيواني،اإلصدار األول،  )1(
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  والنسبيالتوزيع العددي ) 102(جدول 
  لفترة سقاية الحيوانات 

  %النسبــة   العدد   البيان
  33.3  71  مرة في اليوم

  66.7  142  مرتين في اليوم
  100  213  المجموع

  م 2009 الدراسة الميدانية : المصدر 

من إجمالي األسـر  % 66.7ونالحظ من الجدول السابق أن هناك نسبة عالية من األسر بلغت 
أما األسر التـي تفضـل   ،الحيوانات تفضل سقاية الحيوانات مرتين في اليومالتي تقوم بتربية 

من إجمالي األسر التي تقـوم بتربيـة   % 33.3سقاية حيواناتهم مرة واحدة في اليوم فقد بلغت 
  الحيوانات 

  :الحدائق المنزلية .  2
زيادة في كميات االستهالك المياه كما تتحكم نوعيتهـا   إلىوجود حديقة بالمنزل يؤدي ذلك  إن

، فمـثالً  آخر إلىمن منزل  اتختلف نوعيتهفي كميات المياه الالزمة لريها، فالحدائق المنزلية 
المنزلية والتي تكون نباتاتها من األشجار فإنها تستهلك كميات اقل من الحدائق التـي  فالحدائق 

خضراوات، حيث أن معظم األشجار ال تعتمد على الري فـي  تكون نباتاتها من األزهار أو ال
مواعيد محددة عكس األزهار أو الخضراوات والفواكه التي تحتاج إلى الري مرة او مرتين في 

الذي بين وجود الحدائق المنزلية بمنطقة الدراسة حيث شكلت )21(الشكل ومن خالل .األسبوع 
من إجمالي أفراد العينة، وهي نسبة عالية % 66بتيه المنازل الغير المحتوية على الحدائق ما نس

  من إجمالي أفراد العينة % 34مقارنة بنسبة المنازل التي يوجد فيها حدائق منزلية والتي بلغت 
  للحدائق المنزلية بمدينة المرج التوزيع النسبي ) 21( شكل

  
  )16(الباحث استنادا على بيانات الملحق  إعدادمن :المصدر
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السابق يتضح عدم اهتمام كثير من األسر بإنشاء حدائق في المنزل وذلـك نظـراً    لشكلومن ا
  .لتحكم عامل المياه في إقامتها 

من إجمالي األسر ممن لديهم حدائق منزليـة  %35.0نالحظ أن ما نسبته ) 103(ومن الجدول 
   .يقومون بري حدائقهم يومياً
  ألوقات الري للحدائق المنزلية التوزيع العددي والنسبي ) 103(جدول 

  %النسبــة   العدد  أوقات الري 
  35.0  64  يومياً

  50.8  93  أسبوعياً
  14.2  26  شهرياً

  100  183  المجموع
  م  2009الدراسة الميدانية : المصدر 

من إجمالي األسر ممن لـديهم  % 50.8في حين تشكل األسر التي تقوم بري حدائقهم أسبوعياً 
  .من إجمالي األسر التي تقوم بري حدائقهم شهرياً % 14.2بينما بلغت ما نسبته حدائق منزلية،

  
  :اه ـص الميـقن

تخيم هذه المشكلة على جميع المدن في ليبيا وإن كانت أسباب هذه المشكلة طبيعية، إال أن مـا  
 ألييزيدها تعقيداً هو النمو المتسارع للسكان وزيادة الضغط على الموارد المائية دون السعي 

  .بدائل تسمح باستمرار النمو والتنمية بشكل متوازن 
اشر الناتج عن انخفاض نسبة إنتاج المياه مقابل ارتفاع نسبة كما تُعد هذه المشكلة من األثر المب

النمو السكاني، كما أنها نتيجة مباشرة الرتفاع معدالت االستهالك وتزايد معدالت السحب من 
  .المياه مقابل ارتفاع في أعداد السكان 

 األغـراض تستخدم لشتى  التيللمياه فى منطقة الدراسة  الرئيسيوتعد المياه الجوفية المصدر 
لم تكن تمثل اجمـالى االسـتهالك    إن،تسهم بأكبر نسبة من اجمالى االستهالك  إذوالنشاطات 

ستغالل المفرط وغير المرشد للمياه والذى يتعدى التغذية الطبيعية عن طريق ألويودى ا.بالكامل
فى كثير من المناطق مماتسبب فـى تـدهور    المائيحدوث اختالل الميزان  إلى األمطارمياه 

تمثلت فى انخفاض منسوب المياه وتـدنى   والتيوذلك من حيث الكمية والنوعية المياه الجوفية 
تسـاوى   إذ ديناميكيحيت تكون المياه فى حالة أتزان .تغذى منطقة الدراسة  التي اآلبار أنتاج

 فـي اسـتغالل الميـاه    فيبل البدء معدل االستعاضة مع معدل الصرف ،ويوجد هذا االتزان ق
 مرةاخـرى  الطبيعيلوضعه ان هذا االتزان يختل فتره ثم يعود منطقة ما، أما بعد االستغالل ف

  .الخزان مع المياه الخارجه منة إلىوذلك لتعادل معدل المياه الداخلة 
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ه الجوفية الى انخفاض منسوب الميا أدى الذي األمر الجوفية اآلبارونتيجة لزيادة الضغط على 
بئـررقم  (م 1967مترتحت وذلـك عـام   104االيوسينى بلغ منسوب المياه  الرئيسيئر بففى ال

3489-1-h8 ( م مع                                                                      1987عام م 167ة اخرى الى رليهبط مم 1980مترعام 154ثم هبط الى
متر،أما بالنسبة الى الخزانين المعلقين االول 220سمك الخزان االيوسين اليتعدى عمق أنالعلم 

   )1( م1980عام  والثانى فقد جفا
الجوفية فى منطقة المرج قد شهدت أنخفاضـا   المياهأتضح أن آبار ) 104(ومن خالل الجدول 

مقـدار  أما عن   .ية ملحوظا فى منسوب المياه ،حيث بلغ معدل الهبوط فى مستوى المياه الجوف
خطيرا عن  الهبوط فى بعض آالبار التى تغذى المدينة معدالت اكبر من ذلك ،مما يقدم موشرا

الـى ثـالث    تأثرهـا الوضع المائى فى المدينة ،ولتوضيح ذلك تم تقسيم المنقطه حسب درجة 
  :وھى  مناطق

  التغیر فى مستوى المیاه الجوفیة بآبار منطقة المرج)104(جدول

  العمق  البئررقم 
مستوى 
الماء 
  السابق

تاریخ 
القیاس 
  السابق

مستوى 
الماء 
  الحالي

تاریخ 
القیاس 
  الحالي

مقدار 
االنخفاض 
  بالمتر

مقدار 
الھبوط 
السنوي 
  بالمتر

  

3490-2- c26 243  83.13  1974  104.13  2006  21.00  0.64  
3490-2-31 225  82.50  1976  96.56  2006  14.06  0.45  

3490-2-b43  260  112.26  1975  126.28  2006  14.02  0.43  
3489-1-h94 350  75.50  1978  88.09  2006  12.59  0.43  
3489-1-h11 250  159.62  1975  167.77  2006  8.15  0.25  

3489-2-b214  435  100.35  1999  102.24  2006  1.89  0.25  
3052 350  153.2  2002  152.33  2006  0.87  0.17  
3054 435  66.4  2002 70.16  2006  3.76  0.75  
3055 345  160.3  2002 162.63  2006  2.33  0.47  
3057 250  40.50  2002 48.33  2006  7.83  1.57  
3058 345  88.53  2002 89.56  2006  1.03  0.21  
5059 243  96.87  2002 97.92  2006  1.05  0.21  

  .فرع المنطقة الشرقية العامة للمياه، ،الهيئةأمانة اللجنة الشعبية العامة :المصدر
  
 339( اإلنتاجيـة ثالثـة جافـة وأجماليـة     ابئر منه 56كم ويوجد بها 30وتبلغ مساحتها -1

أكبر مـن الدرجـة    تأثيراَ متأثرةالمنطقة  وهذهثانية لكل بئر .لتر 6بمتوسط أنتاجية ) ثانية.لتر
 .انخفاضا ملحوظا  اآلباربقية  فيحيث جفت بعض آبارها وانخفض منسوب المياه  األولى

                                                
  1م،ص2000الوضع المائي في منطقة المرج، نة تقر یرعأمانة اللجنة الشعبیة العامة للمیاه ،الھیئة العامة للمیاه ،فرع المنطقة الشرقی)1(
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  بمتوسط )ثانية.لتر  140(بحوالي إنتاجيتها ربئر وتقد 47كم ويوجد بها 82.5تبلغ مساحتها -2
 فيمن الدرجة الثانية ، حيث انخفض منسوب المياه  متأثرةثانيه لكل بئر وهذه المنطقة .لتر 3

 . اقتصاديةغير  أبارهابعض  إنتاجية وأصبحت أبارهااغلب 

ثانيـة  .لتر 392(تقدر بحوالى  إنتاجيةبئر وتعطى 120كم ، ويوجد بها 28.5ا تبلغ مساحته-3
حيث أنخفض منسـوب  المنطقة متأثرة من الدرجة الثالثة  وهذهثانية لكل بئر ،.لتر 4(بمتوسط 

  )1(.بعض آبارها مما أدى الى انخفاض فى انتاجية المنطقة
ومن خالل ماسبق يتضح مقدار المشكلة المائية الواقعة فى المنطقة والتى تـنعكس علـى أداء   

السـكان لالسـتخدامات    تلسد احتياجاالمياه بدورها فى المنطقة وذلك من خالل عدم كفايتها 
  .الحضرية المختلفة 

  : الى أستنزاف المياه الجوفية وانخفاض منسوبها فيما يأتي أدت التي األسبابومن أهم 
م 1984عـام  44110م ثم وصل الـى 1973عام  35242زيادة عدد سكان المدينة فقد كان-1

  .م 2006عام77558م ليرتفع الى 1995عام  66775ليبلغ 
أرتفـاع   وبالتاليزيادة  عددا آلبار،راضى الزراعية المروية مما أدى الى ألزيادة مساحة ا-2

 تأثيراكان لذلك  اآلبارفمن المعروف أنة كلما زادت كثافة .كثافة اآلبار بالنسبة لوحدة المساحة 
  . سلبيا على مستوى المياه أثناء السحب

سـاهم فـى    ، على الرغم من صدور قوانين تحذر ذلك اآلبارأالستمرار فى عمليات حفر -3
 الجوفيكمية السحب عن كمية التغذية  للمخزون زيادة كميات المياه المسحوبة ،ومن ثم أرتفاع 

تؤدى الى سـرعة   التيالرئيسية  األسبابطول فترات ضخ المياه من االبار يعتبر من  أن -4
    . استنزاف المياه وانخفاض مستواها

  فإن سكان المدينة يعتمدون على مصدران إلنتاج المياه يتصدرها إنتاج المياه  وكما سبق الذكر

، كذلك المياه الجوفية والتي تتعلق إنتاج المياه مـن حقـل سـيدي    ترابهن محطة التحلية أبو م
  .ارحومة وحقل المرج، باإلضافة إلى بئر وادي العيش وحقل العويلية إلنتاج المياه 

متر مكعب في اليوم  6047ومن خالل حساب مجمل الكمية التي توفرها هذه المصادر البالغة 
بالنسبة إلـى محلـة المـرج     2008هلكه الفرد بالمدينة، وذلك حتى بداية عام الواحد، وما يست

لتحليـة الميـاه    ترابهالغربية ومحلة المرج الشرقية، وذلك إلنتاج المياه عن طريق محطة أبو 
  .والتي أصبحت تغذي المحلتين المذكورتين 
دل مـنخفض مقارنـة   لتر في اليوم، وهو مع 78.1فنصيب الفرد من المياه اليومية ال تتعدى 

بالمعدالت العالمية والمحلية، ففي محلة المرج الغربية ومحلة المرج الشـرقية كانـت تعتمـد    

                                                
 2المرجع السابق ،ص  )1(
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التغذية بالمياه على حقلي سيدي ارحومة وحقل المرج الجديد والتي بلغت كمية اإلنتـاج لكـل   
لتر فـي   57.9متر مكعب في اليوم الواحد، فكان نصيب الفرد من المياه حوالي  4493منهما 
  .اليوم 

أما في محلة العويلية والتي يعتمد سكانها على المياه المنتجة من حقل العويلية فقد بلـغ إنتـاج   
لتـر فـي    95.2متر مكعب في اليوم الواحد، فكان نصيب الفرد من المياه حوالي  864المياه 

وادي العيش فكان اليوم، أما في محلة فرزوغة والتي يعتمد سكانها على المياه المنتجة من حقل 
  .لتر في اليوم  117.1نصيب الفرد من المياه حوالي 

ونتيجة اعتماد سكان محلة المرج الغربية ومحلة المرج الشرقية على المياه المحالة من محطة 
متر مكعب يومياً، فقد  23450أبو ترابة والبالغ نصيب المحلتين من كمية المياه المنتجة حوالي 

  .لتر في اليوم  302.4حد حوالي بلغ نصيب الفرد الوا
لتحلية المياه أو حدث سوء توزيع الميـاه علـى    ترابهولكن إذا حدث عطل ما في محطة أبو 

أحياء المحلتين، كما حدث في السنة السابقة، فأن ذلك سوف يؤدي إلى حدوث مشكلة وخاصة 
ذلك يؤدي إلـى   لألسر ذات الدخل المنخفض والتي ال تملك خزان أرضي لتخزين المياه، فإن

ارتفاع أسعارها بشكل ال يستطيع السكان توفير احتياجاتهم المائية، ومن ثم فإن ذلك يؤدي إلى 
  .خلق عدم توازن بين المياه المتوفرة واحتياجات المحلتين 

من إجمالي أفراد العينة ال تعاني نقصـاً  % 37.5اتضح أن حوالي ) 105(ومن خالل الجدول 
% 62.5غت نسبة األسر التي تعاني نقصاً في حاجاتها من المياه حوالي من المياه، في حين بل

  .من إجمالي أفراد العينة 
  لدى كفاية المياه لالحتياجات السكانية التوزيع العددي والنسبي ) 105(جدول 

  %النسبــة   العدد  البيان
  37.5  205  ال يعاني من نقص مياه البلدية

  يعاني من نقص مياه البلدية
  32.9  180  صيفاً
شتاء   -   -  

  29.6  162  طوال العام
  100  547  المجموع

   م2009الدراسة الميدانية : المصدر 
من إجمالي أفراد العينة التي تعاني من نقـص  % 32.9ومن الجدول السابق تبين أن ما نسبته 

فـي  في احتياجاتها المائية في فصل الصيف، في حين بلغت نسبة األسر التي تعاني من نقص 
  .من إجمالي أفراد العينة التي تعاني من نقص المياه % 29.6المياه على طوال العام حوالي 
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  :راء المياه ـــش
المائي عن طريق البلدية أو عدم وصولها بالكميات الكافية في الوقت  اإلمدادنتيجة النقص في 

نون منـه، وذلـك   لسد النقص الذي يعا آخرالبحث عن مصدر  إلىالمناسب، مما دفع بالسكان 
أضافت عبء جديد على الدخل  إلىذلك  أدىمين احتياجاتهم المائية عن طريق الشراء، مما ألت

  .الشهري لألسرة، حيث يتم شراء المياه من مصدرين هما مياه البلدية واآلبار الخاصة 
المياه  تبين أن نسبة األسر التي تكفيهم مياه البلدية وال يقومون بشراء) 22( الشكلومن خالل 

من إجمالي أفراد العينة، في حين بلغت نسبة األسر التي تقوم بشراء % 37.5بنسبة ال تتجاوز 
  فقد من إجمالي أفراد العينة، وان اختلفت الجهة التي يشرون منها المياه% 62.5المياه حوالي 

  رون المياه تللسكان الذين يشالتوزيع العددي والنسبي ) 22( شكل

  
  )17(الباحث استنادا على بيانات الملحق  دإعدامن :المصدر

من إجمالي أفـراد العينـة   % 20.1بلغت نسبة الذين يقومون بشراء المياه عن طريق البلدية 
 متـر  9للخزان الواحد البـالغ سـعته   ) دينار 12(يقومون بشراء المياه، وهذا يكلفهم حوالي 

وهذا % 42.4مكعب، في حين بلغت نسبة من يقومون بشراء المياه من اآلبار الخاصة حوالي 
) 9(والصـورة  ) .متر مكعـب 12أو 6أو  3(للخزان البالغ ) دينار 30أو  15أو  10(يكلفهم 

  .توضح ذلك
وفي حالة انقطاع المياه عن طريق البلدية نتيجة وجود عطل ما كمـا حـدث فـي السـنتين     

فإن أسعار المياه ترتفع بشكل غير معقول، حيث وصل سعر الخزان والـذي تبلـغ    السابقتين،
ي، أما يدينار ليب 55وفي بعض األحيان يصل إلى دينار ليبيي،  45متر مكعب إلى  12سعته 

عندما يحدث تأخير أو انقطاع من المياه المنتجة من محطة أبو ترابة لتحلية المياه كما حـدث  
ي محلة المرج الغربية ومحلة المرج الشرقية فإن سعر الخزان البالغ ذوالتي تغ 2009في عام 

  .دينار ليبي  25متر مكعب وصل إلى  3سعته 
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  االتجار بالمياه الجوفية) 9(الصورة

  
  م 2010-9-29الدراسة الميدانية،:المصدر

  :استهالك المنشآت : ثانياً 
تُعتبر مدينة المرج من المدن المتوسطة من حيث عدد المنشآت الموجودة، وتُعـد كـل مـن    
الصناعة والتجارة من األنشطة البشرية التي تمارس في المدينة وأكثرها انتشاراً، ومما الشـك  
فيه أن تزايد أعداد المنشآت الصناعية والتي تتميز بتنوعها وتعددها بأحياء المدينة وما ارتـبط  

  ه الزيادة من بهذ
هور أنشطة معاونة مثل التجارة والخدمات والتي كان لها دور كبير في تزايد استهالك المياه ظ

  .النقية 
  كمية ونسبة االستهالك المائي بالمتر المكعب ) 106(جدول 

  %نسبـة االستهالك    3كمية االستهالك م  المنشآت 
  51.5  350  الخدمية
  38.8  264  الصناعية
  9.7  65.7  التجارية
  100  679.7  المجموع

  م 2009الدراسة الميدانية : المصدر 
ومن خالل الجدول السابق يتضح أن مدينة المرج معظم استهالكها من المياه فـي المنشـآت   

من إجمالي كمية الميـاه  % 51.5الخدمية، حيث شكلت نسبة االستهالك الخدمي للمياه بحوالي 
متر  350التي تستهلك للمنشآت، وقد قدرت كمية المياه التي تستهلكها المنشآت الخدمية بحوالي 
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يأتي في المرتبة الثانية من حيث االستهالك المائي وهي المنشآت الصناعية حيث .ياً مكعب يوم
من إجمالي كميـة الميـاه التـي    % 38.8مثلت نسبة االستهالك الصناعي من المياه بحوالي 

 264تستهلك للمنشآت، أما عن كمية المياه والتي يستهلكها قطاع الصناعة فقد قدرت بحـوالي  
أما في المرتبة الثالثة وذلك من حيث االستهالك المـائي تـأتي المنشـآت    .متر مكعب يومياً 

من إجمالي كمية المياه التـي  % 9.7التجارية حيث بلغت نسبة االستهالك التجاري من المياه 
 65.7تستهلكها المنشآت، في حين بلغت كمية المياه التي تستهلك في المنشآت التجارية بحوالي 

  .متر مكعب يومياً 
  :المنشآت الخدمية : والً أ

نظراً لتعدد قطاع الخدمات في المدينة فإن ذلك أدى إلى جعلها من أكبر القطاعات التي تستهلك 
  .كميات كبيرة من المياه وذلك من حيث االستهالك 

مدرسة، حيث بلغ عـدد   49تبين أن عدد المدارس في المدينة بلغ ) 107(ومن خالل الجدول 
مدرسة موزعة على أحياء المدينة، في حين بلغ عـدد   35األساسي عليم الخاصة بالت سالمدار

مدرسة، ويتراوح االستهالك الكلي للمياه لكل مدرسـة   14المدارس الخاصة بالتعليم المتوسط 
من كافة المنشآت الخدمية، إال أن هذه % 42متر مكعب لليوم الواحد، وبنسبة بلغت  3حوالي 

، وذلك من حيث عدد الطلبة، باإلضافة إلى عـدد دورات  المدارس تختلف عن بعضها البعض
المياه الموجودة في كل مدرسة، وكذلك عدد مرات النظافة المتبعة في كل مدرسة هـل هـي   

أما عن عدد المعاهد فقد بلغ عددها ثالث معاهد وقد قدر االستهالك اليومي .يومية أو أسبوعية 
   .الخدميمن جملة االستهالك % 0.9متر مكعب يومياً وبنسبة بلغت  3للمياه بـ 

  كمية ونسبة االستهالك المائي للمنشآت الخدمية بمدينة المرج )  107(جدول 

  العدد  المنشآت
كمية االستهالك 

اليومي لكل 
  3منشأة م

إجمالي 
االستهالك 
  3اليومي م

نسبـة 
  %االستهالك 

  42  147  3  49  المدارس
  0.9  3  1  3  المعاهد
  5.7  20  10  2  الجامعة
  45.7  160  8  20  المساجد

  3.4  12  12  1  المركز الصحي العام
  2.3  8  0.5  16  )العيادات(المراكز الصحية 
  100  350  -   91  المجموع

 م 2009الدراسة الميدانية : المصدر 



208 
 

مكعب وبنسـبة بلغـت    متر 10أما عن الجامعة فقد قدر االستهالك اليومي من المياه بحوالي 
من جملة االستهالك الخدمي، حيث أن كمية المياه المخصصة لها كبيرة، وذلك لوجود % 5.7

  .معامل، باإلضافة إلى ما تستهلكه عمليات النظافة اليومية وري الحدائق والشرب والغسيل 
ي موزعة داخل مسجداً وأغلبها كبيرة الحجم، وه 20أما بالنسبة إلى دور العبادة فقد بلغ عددها 

أحياء المدينة، فكل حي يوجد به مسجداً أو أثنين، أما عن كمية المياه التي تستهلك عن طريق 
مـن جملـة االسـتهالك    % 45.7متر مكعب يومياً وبنسبة  160المساجد فقد قدرت بحوالي 

  .الخدمي للمياه 
م حيث يستهلك حوالي مركزاً، منها المستشفى العا 17تلي ذلك المراكز الصحية والبالغ عددها 

% 3.4متر مكعب يومياً، وذلك ألغراض التنظيف وغسل المالبس والطهي، وبنسبة بلغت  12
  .من جملة االستهالك الخدمي المياه 

مركزاً والتـي تسـتهلك    16والخاصة البالغ عددها ) العيادات المجمعة(أما المراكز الصغيرة 
  .ملة االستهالك الخدمي للمياه من ج% 2.3متر مكعب وبنسبة  0.5يومياً حوالي 

  :المنشآت الصناعية : ثانياً  
تتميز استخدامات القطاع الصناعي من المياه بتعدد النوعيات، حيث تختلف هذه االسـتخدامات  
طبقاً لطبيعة النشاط الصناعي، حيث تستخدم مياه الشرب النقية في الصناعات الغذائيـة، كمـا   

مصانع الطوب والبالط، وأن معظم الصناعات الموجـودة داخـل   تستخدم المياه الطبيعية في 
  .المدينة ال تتعدى في كونها صناعات إنشائية أو غذائية 

الذي يوضح كمية االستهالك المائي اليومي في القطاع الصـناعي  ) 108( ومن خالل الجدول 
يومياً، ومن ثـم  متر مكعب  264وتقدر إجمالي الكمية المستغلة في الصناعة بحوالي .بالمدينة 

  .فإن الصناعة تُعتبر من إحدى القطاعات المستهلكة للمياه وبكميات كبيرة 
  كمية ونسبة االستهالك المائي للمنشآت الصناعية بمدينة المرج) 108( جدول 

  العدد  نوع الصناعة
كمية االستهالك 

اليومي من 
  3المياه م

إجمالي كمية 
االستهالك اليومي 

  3من المياه م
%  

  31.8  84  4  21  مصانع الطوب والبالط
الصناعات 

  الغذائية
  30.3  80  2  40  المخابز
  1.5  40  0.5  8  الحلويات
  36.5  96  8  12  مصانع الغزل والنسيج

  100  264  -   81  المجموع
  م 2009الدراسة الميدانية : المصدر 
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من خالل الجدول السابق اتضح أن أكبر مستهلك للمياه هو قطاع صناعة الغزل والنسيج حيث 
متر مكعـب يوميـاً حيـث     8مصنع ويبلغ االستهالك الكلي للمياه لكل مصنع  12بلغ عددها 

لتر من المياه، وقـد   600يتطلب تحويل كيلو جرام واحد من الصوف إلى نسيج للباس حوالي 
  .من إجمالي المنشآت الصناعية % 36.5مصانع الغزل والنسيج من المياه  بلغت نسبة استهالك

يأتي في المرتبة الثانية من حيث االستهالك مصانع الطوب والبالط حيـث بلـغ االسـتهالك    
لتـر مـن    300متر مكعب حيث يتطلب طن واحد من االسمنت حوالي  4اليومي لكل مصنع 

ت نسبة استهالك مصانع الطوب والـبالط حـوالي   قطعة من الطوب، وقد بلغ 80الماء إلنتاج 
ثم تأتي الصناعات الغذائية المتمثلة .من إجمالي استهالك المياه في المنشآت الصناعية % 36.5

مخبزاً، وقد بلغت كمية  40في المخابز وصناعة الحلويات، حيث بلغ عدد المخابز في المدينة 
طلب تحول طن من الدقيق إلى خبز حوالي متر مكعب، حيث يت 2االستهالك اليومي لكل مخبز 

من إجمالي اسـتهالك  % 30.3لتر، وقد بلغت نسبة االستهالك المياه في المخابز حوالي  600
مصانع، وقد بلغ كمية المياه التي تسـتهلك فـي    8المياه، أما صناعة الحلويات فقد بلغ عددها 

ن إجمالي كمية الميـاه التـي   م% 1.5متر مكعب يومياً، ونسبة  0.5صناعة الحلويات حوالي 
  .تستهلك في المنشآت الصناعية 

  :المنشآت التجارية : الثاً ث
مياه وخاصة إذا كانت صـغيرة الحجـم،   إن المنشآت التجارية ال تستهلك كميات كبيرة من ال

  .وحيث أن المنشآت التجارية في منطقة الدراسة تستمد مياهها عن طريق الشراء 
بين أن من أهم المحالت التجارية والتي تستهلك كميات كبيـرة مـن   ت) 23(ومن خالل الشكل 

مطعماً، وقد بلغت  39المياه في قطاع المنشآت التجارية هي محالت المطاعم، حيث بلغ عددها 
متر مكعب يومياً، بينما بلغ إجمالي كميـة الميـاه    1.5كميات االستهالك اليومي للمياه حوالي 

من إجمالية االسـتهالك  % 89متر مكعب يومياً، وبنسبة بلغت  82والتي تستهلك في المطاعم 
 .التجاري للمياه 
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  نسبة االستهالك المائي للمنشآت التجارية بمدينة المرج ) 23( شكل

  
   )18(استنادا على بيانات الملحق من إعداد الباحث:المصدر         

لتر في اليـوم،   200محل وهي تستهلك حوالي  18تلي ذلك محالت بيع الدواجن البالغ عددها 
مـن  % 5.5متر مكعب يومياً، وبنسبة بلغت حـوالي   3.6وقد بلغ إجمالي كمية المياه حوالي 

محل وهـي   22البالغ عددها ) القصابين(تليها محالت بيع اللحوم .إجمالي االستهالك التجاري 
متـر مكعـب يوميـاً،     3.3لتر يومياً، أما اإلجمالي لكمية المياه فقد بلغ  150ي تستهلك حوال

 3وأخيراً محالت بيع األسماك البالغ عددها .من إجمالي االستهالك التجاري % 5وبنسبة بلغت 
متـر   0.3لتر يومياً، أما اإلجمالي لكمية المياه فقـد بلـغ    100محالت وهي تستهلك حوالي 

  .من إجمالي االستهالك التجاري % 0.5حوالي  مكعب، وبنسبة بلغت
ومما تجدر اإلشارة إليه هو أن عدم وصول المياه عبر شبكة توزيع المياه إلى بعـض أفـراد   
 العينة، ويرجع ذلك إلى التوسع الحضري الذي شهدته منطقة الدراسة، األمر الـذي أدى إلـى  

 على ذلك أن شبكة المياه الحاليـة وجود بؤر حضرية خارج نطاق شبكة التوزيع الحالية، زد 
  .تحتاج إلى تغير كامل وذلك لقدمها وعدم تحملها ضغط المياه 

  :الفاقد من المياه المخصصة لالستهالك 
  :تسرب المياه من الشبكة الرئيسية .  1

لقد تبين من خالل الدراسة الميدانية أن هناك فاقد وبكميات كبيـرة مـن الميـاه المخصصـة     
ا سبق الذكر فإن شبكة توزيع المياه تحتاج إلى صيانة بالكامل وتغيير بعـض  لالستهالك، وكم

  .الخطوط الرئيسية 
لذلك عندما يتم توزيع المياه من الخزانات الرئيسية الموجودة في حي الفـاتح بمحلـة المـرج    
الغربية على أحد األحياء بالمحلتين الغربية والشرقية فإن الضغط الناتج من المياه يكون قويـاً،  
حيث ال تتحمل بعض الخطوط قوة الضغط الناتجة من المياه، حيث يؤدي ذلك إلـى انفجـار   
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خطوط الرئيسية، األمر الذي يؤدي إلى هدر كميات كبيرة جداً من المياه فـي الشـبكة   بعض ال
حيث يوجد حباس قديم جداً وهو واقع على الخط التوزيع ) ك(الرئيسية، فمثالً في الحي السكني 

الرئيسي إلى جميع األحياء الموجودة في المحلتين ومن ثم تتسرب شبه يومياً كميات كبيرة من 
هناك خط مياه تتسـرب منـة    أنباالضافة الى .ن اهتمام الجهات المسؤولة على ذلك المياه دو

يتم توزيع الميـاه الـى    الذي الرئيسيالفاتح النة يقع على الخط  حيالمياه يوميا وهو يقع فى 
  . توضح ذلك) 10(محلة المرج الغربية ومحلة المرج الشرقية والصورة  أحياء

  
  تتسرب منه المياهاحد الخطوط التى ) 10(الصورة

  
  م 2010-9-29الدراسة الميدانية،:المصدر

كذلك يوجد حباس آخر يوجد بالقرب من الشركة العامة للكهرباء وهو قديم جداً وتتسرب منـه  
المياه وبكميات كبيرة جداً المخصصة لالستهالك السكني ولكن تم استغالل هذا الخط من قبـل  

لمرج الغربيـة حيـث يقومـون بغسـل خضـرواتهم      العاملين بسوق الخضرة الواقع بمحلة ا
باستمرار، والدليل على ذلك وجود المياه باستمرار في الشارع الرئيسي الذي يفصـل الحـي   

 توضح ذلك)11(صورةلاو.عن الحي الصناعي ) ك(السكني 
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  حباس مياه قديم تتسرب منه المياه)11(رةوالص

  
  م 2010-9-29الدراسة الميدانية،:المصدر

  
ومن الجدير بالذكر أن هناك من السكان يقومون بإقامة خط إضافي آخر للمياه مـن الشـبكة   
الرئيسية، فمن المعروف أن كل منزل لديه خط واحد من الشبكة الرئيسـية، وعنـدما يقـوم    
المواطن بتعبئة الخزان األرضي أو الخزان العلوي للمياه، فإنه يقوم بوضع خرطوم المياه في 

للصرف الصحي وذلك لغرض تنظيف خزانات الصرف الصحي، وما هو  الخزان المخصص
  .إال هدر وبكميات كبيرة للمياه النقية المخصصة للشرب 

كذلك من المالحظ أن هناك نسبة كبيرة جداً أن لم يكن معظم السكان يقومون بترك الحنفيـات  
 ى أحد األحياء، حتـى المربوطة على الخط الرئيسي مفتوحة إلى أن يتم قفل المياه الموزعة عل

  .نالحظ أن الشارع العام يكون مغموراً بالمياه طوال العام
  :االستخدام الخاطئ للمياه .  2 

نالحظ قيام بعض المواطنين بإقامة بعض األنشطة التي تستهلك كميات ) 24(من خالل الشكل 
لريشات والتـي  ومن ثم فإن معظم االستهالك الخاطئ للمياه كان من نصيب ا.كبيرة من المياه 

متر مكعب يومياً،  5كما اتضح أن كمية المياه التي تستغل لذلك بلغت ) ريشات 6(بلغ عددها 
  % .50.8متر مكعب يومياً وكانت نسبتها  30أما اإلجمالي لكمية المياه التي تستهلك فقد بلغت 

متر مكعـب   2لخ وقد بلغ كمية المياه التي تستهلك في المسا) 4(أما السلخانات فقد بلغ عددها 
 % 35.6متر مكعب يومياً وبنسبة  8يومياً، أما اإلجمالي من المياه التي تستغل لذلك فقد بلغت 

 
  



213 
 

  التوزيع النسبي لالستخدامات الخاطئة للمياه) 24(شكل

  
  )19(استنادا على بيانات الملحق من إعداد الباحث:المصدر

حيث بلغت كمية المياه التـي تسـتهلك فـي غسـيل     ) 7(تليها غسيل السيارات البالغ عددها 
  % .13.6متر مكعب ونسبة  21متر مكعب يومياً، أما اإلجمالي فقد بلغ  3السيارات 
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  النتائج
 وعلى للتغيرات الحيوية للكتلة السكانية هوإال نتيجة مباشرة السكان ما أن أالتجاه العام لتطورنمو

من  يعد أنة بالمدينة يتجه نحو أالنخفاض إال  السكاني العام  لمعدالت النمو هالرغم من أن األتجا
راجع  وهذا السكانيفى معدالت النمو  وهذه التغيرات جاءت نتيجة التغير .المعدالت العالية نسبياً

  "الهجرة–الوفيات - المواليد" السكاني فى مكونات النمو الى التغير رـاألمية عبطب
بالرغم من  والهجرةالزيادة الطبيعية  حكمته المرج للسكان فى مدينة  الحضري إن مكونات النمو

 وارتفاعهاالخصوبة فى المدينة  اضانخفالعالمية المتعلقة بالزيادة الطبيعية تكمن فى  أن الظاهرة
 أكثرذلك أن   توى المدينةـعلى مس متقاربة فى حقيقتها هي هرةـاالظإال أن هذه  األريافى ـف

الديموغرافية  بالخصائص وهم متشبثون إليهاوا ـقدم المجاورة األريافالوافدين الى المدينة من 
 االقتصاديوالوضع  التعليمينخفاض المستوى إل كاناألصلية وربماالتى تعودوعليها فى مناطقهم 

  .بير فى ذلك كدور 
  :ومن خالل دراسة النمو السكانى ومصادر المياه فى مدينة المرج أتضح مايأتى

  :السكان :أوال

 كان فيه الذيالوقت  فى األلففى  32.7حوالى م2010قد وصل عام  تبين أن معدل المواليد - 1
   .فأن أالتجاه العام يسير نحو أالنخفاضومن ثم .م1973عام األلففى  55.9

عام  329بعدما كان  2006عام  95.7االنخفاض فقد بلغ أن معدل الخصوبة العام يسير نحو - 2
   .م 1973

حيث ) 24-20(للفئة العمرية   وخاصة م1973فى تعداد  معدل للخصوبة العمرية  أعلىبلغ  - 3
 عدل للخصوبة العمريةـم أعلىقد بلغ ـف م 2006أما فى تعداد  أمراه ، ألفلكل  طفالً 498بلغ 

  .)29-25(أمراه للفئة العمرية  ألفطفالً لكل   179.5
  .م 2006عام 3.0 لينخفض الى10.1 م 1973 الكلية عامبلغ معدل الخصوبة  - 4
 عام  اآللف في  11.5 عدل الوفياتـماالنخفاض حيث بلغ  تبين أن معدل الوفيات يسير نحو - 5

روف ــى الظـزى ذلك الى التحسن فـ،ويعم 2006 عامفي اآللف  3.2لينخفض الى م 1973
  .الصحية والتعليمية واألحوالاالقتصادية 

غ عدد ـحيث بل م1973دادـحدث فى تع %19.2 دةـالوافية ـالداخلمعدل للهجرة  أعلىبلغ  - 6
فقد بلغ معـدل للهجرة  2006عام  أما .ويرجع ذلك الى عامل المسافة  6012المهاجرين الوافدين

  .مهاجر 2991عدد المهاجرين الوافدينفقد  %4.2الداخلية
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حيث بلغ عدد المهاجرين النازحين  م1973عام 19.6النازحة الداخلية معدل للهجرة أعلىبلغ  - 7
عدد المهاجرين اما  %7.3 م فقد بلغ معدل للهجرة الداخلية النازحة 2006، اما عام  6156نحو 

  .مهاجر 5667النازحين 
االنخفاض حيث بلغت  للسكان تبين أن فئة صغارالسن تميل نحو العمريفيما يتعلق بالتركيب  - 8

من جملة السكان  %51.6 حواليبعدما كانت تمثل   م2006 من جملة السكان لعام %327حوالى
من جملة  %44.1كانت تمثل ومقارنة بفئة متوسطى السن حيث لوحظ ارتفاعها فقد .م1973 لعام

  م     2006 من جملة السكان لعام %63.9م ثم ارتفعت الى1973السكان لعام
 أنثىمئة  لكل ذكر 102.2بالنسبة الى التركيب النوعى للسكان حيث كانت تمثل نسبة النوع أما- 9

  .م2006فى تعداد  أنثى ذكر لكل مئة 100.3م ثم انخفضت الى1973فى تعداد 
فى  %47.6 من األميةبة ـفى نس انخفاضبالمدينة لوحظ  التعليمي بالتركيبيتعلق  فيما اما -10

نسبة الحاصلين على الشهادة الجامعية  ارتفاعكذلك م 2006 فى تعداد %10.6 م الى1973تعداد
  .م 2006 فى تعداد%9.0الى  % 0.3م1973فما فوق فى تعداد 

تعداد  فى %54.6 م الى 1973فى تعداد % 20.0يسبق لهم الزواج من لمنسبة من  ارتفاع -11
  .م 2006

فى التنمية بكافة مجاالتها وأنشطتها  أسهامهاهناك نموفى حجم القوى العاملة وزيادة  أنتبين -12
ة والوظيفة أكثر ــهو فى جانب الخدم التوجهباحثة عن عمل وأن  أعدادأنه رغم ذلك توجد  إال

  .الدخل المضمون مما هو فى صالح األنتاج ال لشى إال الن 
ما لاالقتصادية الممارسة مث األنشطة تلفـعلى مخ ع العاملينـوازن فى توزيـاى ت اليوجد-13
عالقة  اله التيارسة الوظائف والخدمات ـوأالناث فى مم ورـالذك اى توازن بين أعداد يوجد ال

  .بطبيعة التكوين الجسمى 
الى سكان المدينة ـجمإمن  %80.7حواليبالمدينة غير مثالى حيث أن  السكانيأن التوزيع  -14

ى ـفى حين يتمركز حوال من مجمل المساحة العامة ،% 55.5يتمركزون فى مساحة التزيد عن 
  .ن مجمل المساحة العامةـم% 44.5عن  تزيدالفى مساحة  من اجمالى سكان المدينة% 19.3
  المياه: ثانياً

يد ــالمصدر الوحمن مشكلة أستنزاف المياه الجوفية والتى تعتبر   منطقة الدراسة تعانى إن - 1
العويلية  التغذية وخاصة فى محلة راجع الى السحب المفرط وقلة وهذا . البشرية األغراضلكافة 

ومحلة لة المرج الغربية ـبالنسبة الى مح أما ، لة فرزوغةـالغربية ومحلة العويلية الشرقية ومح
 .م2008المرج الشرقية حيث تعتمدا على المياه المحاله مع بداية عام 

 . األمطارانخفاض مستوى المخزون الجوفى المتزامن مع تذبذب  - 2
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 اآلبارعلى ذلك جفاف بعض  زد ة الى الزراعة المروية،ـة البعليـالزراع كثير منتحويل   - 3
   .منسوبها بسبب انخفاض تعميق بعضها االخر  الجوفية

 منها المستهدف لتوزيعها أو اةـمراع أيالخاصة دون  اآلبار منح القروض والتراخيص لحفر- 4
  .أدى الى سوء أستخدام المياه وسرعة أستنزافها الذي األمر

م بالنسبة الى 2008عام  لترفى اليوم حتى 57.9 ياه الىـة الفرد من المـمعدالت حص تدنى - 5
من قبل اللجنة الشعبية العامة  ومحلة المرج الشرقية عن الرقم المعتمد سكان محلة المرج الغربية

سكان  إلىاليوم،أما بالنسبة  في لتر 250اليوم وعن المعدل العالمي فيلتر 260-200للمرافق بين
أما ، اليوم  فيلتر  95.2فأن حصة الفرد مازالت   محلة العويلية الغربية ومحلة العويلية الشرقية

   .اليوم فيلتر  117.1فأن حصة الفرد لم تتجاوز رزوغةمحلة فسكان 
  منها  أسبابفصل الصيف لعدة  فيمن نقص المياه والسيما %62.5 األسر حواليتعانى معظم - 6

 .الشبكة الرئيسية والفرعية عبر أنابيبضياع كمية كبيره من المياه 

 .بعض الفترات فيعن الضخ  اآلبارتوقف بعض *      

 .من المياه حصول بعض احياء المحالت على كفايتهاعدم *      

 يديـسمحطة  بارآ"المائية بالمدينة الى أربع محطات  الشبكةتغذى  التيتنقسم موارد المياه   - 7
الى  افةـإلضبا محطة العويلية وآباروبئر وأدى العيش ) المرج(محطة الخروبة  ارـوآبارحومة 

  .الخاصة لبعض المواطنيين الذين يقومون ببيع المياه للسكان اآلبار
توزيع المياه الرئيسية والفرعية قديمة وتحتاج الى صيانة دائمة لعدم صالحية بعض   خطوط - 8

  .من المنازل وصولها لعدد كبير وإعاقة مما عمل على تسرب كميات كبيرة من المياه ، ،أجزائها
بها ـكان سب الخطر والتيبين المتوسط الى  تلوث وهى ما  عمليةالمياه الى  مصادر تعرض - 9

ة ـربـومخصبات الت المبيدات الحشرية استخداممن  اإلكثاركذلك  ،الصحيتسرب مياه الصرف 
  .أدى الى تسربها الى المياه الجوفية والذي

  .وأستهالك المياه عالقة قوية موجبة األسرةأن العالقة بين حجم  -10
  .لتالفى النقص محاولة في من %94.1خزانات مائية بنسبةألنشأ من السكان  ثيرالك لجوء -11
ين أستحوذت ـفي ح% 10.1 اوزـوال تـتج داًـج أن كمية المياه المستغلة للشرب قليلة -12
  .المور الطهي%6.2مقابل % 83.7افة دورات المياه والغسيل بنسبةــنظ
% 51.1 المياه في األنشطة االقتصادية وخاصة الخدمية بلغت استهالكبة ـمن حيث نس أما-13

 استهالكأما من حيث  ،%38.8فى حين بلغت نسبة المنشأت الصناعية   من أجمالي االستهالك ،
المستهلكة  المياه ن جملةـم %9.7 بحوالي يقدر والذي فأنة قليل جداًالمياه في المنشأت التجارية 

  .فى المنشأت
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تتمثل  والتيمن جملة المياه  %10.0المياه المستهلكة فى االستخدام الخاطئ بنسبة تقدركمية -14
   .في الرياشات والسلخانات وغسيل السيارات
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  ياتـــــــلتوصا
موعة من التوصيات التى ـمج اقتراحتم  ها الدراسةـعن أسفرت التيابقة ـعلى النتائج الس بناء

ساهمة فى وضع حلول ـفى تذليل الصعوبات والتخفيف من حدتها والمه لها أهمية كبيريعتقد أن 
  :التوصيات مايأتى  هذهناجحة ومن 

ضرورة تجديد وصيانة الشبكات الرئيسية والفرعية ومد شبكات توزيع مياه البلدية الى جميع  - 1
  .التى يتعذر الوصول اليها األماكنفى  العلوية وخاصة بالخزاناتوربطها  األماكن

  .تحديث وصيانة محطات ضخ المياه وتزويدها بالمعدات المطلوبة - 2
د ـالواح الدوراألرضيللمياه فى المنازل وخاصة ذات  الدافعةالمضخات  استخدام د منـالح - 3

  .المائى بالمدينة االستهالكحيث أن أستخدامها يزيد من كميات 
طات علمية وليس عشوائياً لضمان وصول شبكة  ـوفق مخط الحضرييجب أن يكون التوسع - 4

  .لكل منزل توزيع المياه
من استنزاف  الحفرللتقليلوتنظيم عملية منح تراخيص  ، بطريقة عشوائية اآلبار الحد من حفر- 5

  .المخزون الجوفى وفرض عقوبات صارمة على كل مخالف
ع ـبقصد من  االقتصادية األنشطةمختلف على أعادة تنظيم وتوزيع القوى العاملة على  العمل - 6

  .الخدميفى النشاط  العدديالتراكم 
تساعدهم  قروضاً وأعطاهممهنياً  مراكزلتدريبهموذلك يتطلب فتح  عمل للعاطلينأيجاد فرص - 7

  . إنتاجيةمشاريع  إنشاءعلى 
على تكثيف البرامج التعليمية والتدريبية لخلق كوادروطنية مدربة وتطبيق وسائل التقنية  العمل- 8

  .العمل المرتبط بالمياه نواحيالحديثة فى 
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  2010-2000 ةمتوسط معدالت المواليد في مدينة المرج مقارنة بفروع الشعبية للفتر      ) 3( ملحق
  طلميثة  بطة  تاكنس  جردس  البياضة  المرج  الفروع
  22.9  16.5  23.2  24.2  24.9  28.9  المتوسط

  . م2010إعداد الباحث، استناداً على بيانات السجل المدني المرج، : المصدر 
  

   2010-2000للفترة   بفروع الشعبية متوسط معدالت الوفيات في مدنية المرج مقارنة )       4(ملحق
  طلميثة  بطة  تاكنس  جردس  البياضة  المرج  الفروع
  2  1.3  1.8  1.8  1.7  3.2  المتوسط

  م2010بيانات غير منشورة ,شعبية المرج , السجل المدني: المصدر
  

  2010-1970الزيادة الطبيعية في مدنية المرج خالل الفترة معدل                )5( ملحق

معدل   السنوات
  المواليد

معدل 
  الوفيات

الزيادة 
  الطبيعية

معدل   السنوات
  المواليد

معدل 
  الوفيات

الزيادة 
  الطبيعية

1970  52.0  13.7  38.3  1991  35.0  6.0  29.0  
1971  57.4  14.2  43.2  1992  41.0  6.1  34.9  
1972  55.7  11.9  43.8  1993  35.0  6.4  28.6  
1973  55.9  11.5  44.4  1994  34.0  6.8  27.2  
1974  57.5  10.9  46.6  1995  33.0  5.8  27.2  
1975  52.5  11.7  40.8  1996  31.0  6.7  24.3  
1976  52.0  10.2  41.8  1997  31.0  6.0  25.0  
1977  57.8  8.8  49.0  1998  29.7  6.0  23.7  
1978  52.4  8.5  43.9  1999  26.5  6.4  20.1  
1979  49.6  7.7  41.9  2000  23.8  5.3  18.5  
1980  48.5  6.2  42.3  2001  23.6  5.1  18.5  
1981  49.0  6.4  42.6  2002  23.6  5.2  18.4  
1982  47.0  6.1  40.9  2003  25.0  4.1  20.9  
1983  45.0  5.8  39.7  2004  24.0  3.9  20.1  
1984  45.5  6.2  38.8  2005  33.0  4.0  29.0  
1985  47.5  7.2  31.6  2006  29.0  4.5  24.5  
1986  48.5  6.9  32.6  2007  34.2  3.5  32.7  
1987  46.5  6.2  29.8  2008  31.3  3.2  28.1  
1988  47.0  6.0  31.0  2009  32.7  3.2  29.5  
1989  46.0  5.8  40.2  2010  31.5  2.8  28.7  
1990  33.0  4.9  28.1          

  م2005-1970الحيوية اإلحصاءات: المصدر .1
  . م 2010المدني المرج، بيانات غير منشورة السجل .  2
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  م2006- 1973في الفترة  نسبة صغار السن في مدينة المرج           ) 6( ملحق    

ـالف
  ترة

فئة صغار 
  السن

  النسبة إلى جملة السكان
النسبة إلى فئة صغار 

  النسبة العامة  السن

          

19
73

  

0-4  22.3  43.1  
51.6  5-9  17.4  33.7  

10-14  11.9  23.2  

19
84

  

0-4  18.8  36.1  
52.1  5-9  18.0  34.6  

10-14  15.3  39.3  

19
95

  

0-4  13.6  33.5  
40.5  5-9  13.4  33.0  

10-14  13.5  33.5  

20
06

  

0-4  11.0  33.6  
32.7  5-9  10.4  31.7  

10-14  11.3  34.7  
  .م2006-1995-1984- 1973التعدادات العامة للسكان للسنوات : المصدر 

  
  م 2006-1973في الفترة  نسبة متوسطي السن في مدينة المرج         )7( ملحق           

  .المذكورهالتعدادات العامة للسكان للسنوات : المصدر        
  
  
 

        

فئة متوسطي   الفترة
  السن

النسبة إلى جملة 
  السكان

النسبة إلى فئة 
  متوسطي السن

النسبة 
  العامة

19
73

  

15-44  34.1  77.4  
44.0  

45-64  9.9  22.6  

19
84

  

15-44  35.8  30.8  
44.3  

45-64  8.5  19.2  

19
95

  

15-44  47.2  84.1  
56.5  

45-64  8.9  15.9  

20
06

  

15-44  54.1  84.6  
63.9  

45-64  9.8  15.4  
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  م2006-1973لفترة نسبة كبار السن في مدنية المرج في           )8( ملحق      

  الفئة العمرية  الفترات التعدادية
  النسبة إلى جملة السكان

  
1973  65 +  4.2  
1984  65 +  3.5  
1995  65 +  3.3  
2006  65 +  3.3  

  .التعدادات العامة للسكان للسنوات المذكورة : المصدر       
  

  م2006المحالت لعام  توزيع نسبة النوع حسب الفئات العمرية حسب             ) 9( ملحق   

  . 2006التعدادات العام للسكان شعبية المرج : المصدر   
  

  

  

  

  

  

  فرزوغة  العويلية الغربية  العويلية الشرقية  المرج الشرقية  المرج الغربية  الفئة العمرية
0 -4  105.0  101.4  114.5  104.5  107.3  
5 -9  104.4  103.5  105.0  100.7  96.8  
10 -14  100.0  103.0  105.4  95.5  105.0  
15 -19  102.5  103.6  99.7  92.4  109.9  
20 -24  105.8  94.2  106.8  104.5  100.3  
25 -29  106.1  102.3  99.1  99.4  105.8  
30 -34  101.2  99.5  101.4  109.5  100.7  
35 -39  94.4  101.8  95.1  90.4  80.6  
40 -44  91.1  97.3  121.3  61.9  102.2  
45 -49  92.7  105.7  79.7  114.3  78.1  
50 -54  80.8  67.9  83.9  44.4  89.3  
55 -59  126.6  84.8  71.1  49.4  87.3  
60 -64  108.5  113.2  106.2  229.4  123.4  
65 -69  91.2  89.1  104.7  106.3  60.0  
70 -74  94.6  99.1  86.4  107.7  65.8  

75+  96.3  83.7  116.2  112.0  68.3  
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  .م2006-1973في الفترة تركيب السكان في مدينة المرج          ) 10( ملحق       
  2006  1973  فئات السن 

    
  اناث  ذكور  اناث  ذكور

0 -4  10.9  11.3  5.6  5.4  
5 -9  8.7  8.5  5.3  5.1  
10 -14  6.0  5.9  5.7  5.6  
15 -19  3.7  3.9  5.5  5.5  
20 -24  3.4  3.8  5.7  5.5  
25 -29  3.7  3.4  5.4  5.2  
30 -34  2.6  2.2  4.7  4.7  
35 -39  2.0  2.1  3.4  3.6  
40 -44  1.7  1.5  2.4  2.6  
45 -49  1.8  1.6  1.6  1.6  
50 -54  1.3  1.2  1.0  1.3  
55 -59  1.2  0.9  1.2  1.3  
60 -64  1.0  0.8  1.0  0.9  
65 -69  0.9  0.7  0.6  0.7  
70 -74  0.5  0.6  0.4  0.4  

75+  0.5  0.8  0.6  0.6  
  49.9  50.1  49.0  51.0  المجموع 

  .العامة للسكان للسنوات المذكورة تالتعدادا:المصدر 
 للسكان اللیبیون حسب الحالة التعلیمیة  بمدینة المرج النسبيالتوزیع           ) 11(ملحق        

  م2006-1973للفترة          

  .ة التعدادات العامة للسكان للسنوات المذكور: المصدر  
       

  السنة  
  

  یقرا  أمي

  ویكتب
جامعي  ثانوى  أعدادى  ابتدائى

+  
غیر 
  مبین

1973  47.6  35.2  10.2  6.3  0.2  0.3  0.2  

1984  46.4  15.7  17.2  8.5  10.2  2.0  -  

1995  17.1  18.8  22.4  22.2  17.0  2.4  0.01  

2006  10.6  9.9  18.1  23.1  29.0  9.0  0.3  
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  المرجفى مدينة  حسب النوعيالتوزيع النسبى للسكان غير العاملين اقتصاديا     )12( ملحق 
  م2006- 1973

  2006  1995  1984  1973  البيان
  االناث  الذكور  االناث  الذكور  االناث  الذكور  اإلناث  الذكور  النوع
  66.6  33.4  66.4  33.6  75.5  24.5  71.8  28.2  المرج

 العامة للسكان للسنوات المذكورة تالتعدادا:المصدر

  
  للسكان اللیبیین العاملین اقتصادیا بالمحالت والنسبي العدديالتوزیع       )13( ملحق          

  م2006لعام                    
  

  البیان
  المحلة

  یعمل

  یبحث 
  عن 
  عمل 
  وسبق

  لھ 
  لعمل ا

  یبحث 
  عن

  عمل 
  الول 
  مره 

 األجمالى

 % العدد  %  العدد  %  العدد  %  العدد
 36.1 8278  18.3  1514  0.4  34  81.3  6730  المرج الغربیة
 44.0 10097  20.7  2092  0.3  30  79.0  7975  المرج لشرقیة
 8.0 1864  22.7  423  0.3  6  77.0  1435  العویلیة الشرقیة
 4.0 898  27.4  246  0.0  0  72.6  652  العویلیة الغربیة
 7.9 1811  26.6  482  0.2  3  73.2  1326  فرزوغـة
  100  22948  -  4757  -  73  -  18118  المجمـوع

  م2006العام للسكان ،شعبیة المرج،التعداد :المصدر
  

  فى مدينة المرجحسب النوع  توزيع العاملين اقتصاديا  )14( ملحق     
 م2006- 1973للفترة          

   
  
  
    
  
  
  

  التعدادات العامة للسكان للسنوات المذكورة:المصدر

 

  النوع  

  
  التعدادية الفترة

    المجموع  إناث  ذكور

1973  6020  406  6426  
1984  8337  1959  10296  
1995  10214  2934  13148  
2006  15646  7302  22948  
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  في مدينة المرج للمياه ىالستهالك المنزلي الحقيقالتوزيع العددي والنسبي ) 15( لحقم

  %النسبــة   العدد  الستهالك المنزلي الحقيق للمياها
  10.1  55  الشرب 
  6.2  34  الطهي 
  83.7  458  التنظيف
  100  547  المجموع

  م 2009الدراسة الميدانية : المصدر 

  للحدائق المنزلية بمدينة المرج التوزيع العددي والنسبي       ) 16( ملحق          

  %النسبــة   العدد  البيان 
  66.5  364  ال توجد حديقة
  33.5  183  توجد حديقة 
  100  547  المجموع

  م  2009الدراسة الميدانية : المصدر 

  للسكان الذين يشرون المياه التوزيع العددي والنسبي                 ) 17( ملحق
  الثمن  3السعة م  %النسبــة   العدد  البيان 

  -   -   37.5  205  ال يشرون المياه
  12  9  20.1  110  البلدية

  30- 15- 10  12- 6- 3  42.4  232  اآلبار الخاصة
  -   -   100  547  المجموع

  م 2009الدراسة الميدانية : المصدر 
  كمية ونسبة االستهالك المائي للمنشآت التجارية بمدينة المرج             ) 18(  ملحق   

  العدد  نوع المنشأة التجارية
كمية االستهالك 
اليومي من المياه 

  لتر

إجمالي كمية 
االستهالك اليومي 

  3من المياه م
%  

  89.0  58.5  1500  39  المطاعم

محالت 
  اللحوم

  5.0  3.3  150  22  القصابين  
  5.5  3.6  200  18  الدواجن  
  0.5  0.3  100  3  األسماك  

  100  657  -   82  المجموع
  م  2009الدراسة الميدانية : المصدر 

 



231 
 

  التوزيع العددي والنسبي لالستخدامات الخاطئة للمياه بمدينة المرج         ) 19(  ملحق

  العدد  جهة االستهالك
كمية االستهالك 

  3اليومي م
إجمالي كمية 

  3االستهالك اليومي م
%  

  50.8  30  5  6  الريشات
  35.6  8  2  4  السلخانات

  13.6  21  3  7  غسيل السيارات
  100  59  -   -   المجموع

  .م  2009الدراسة الميدانية : المصدر   
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  الجمھوریة اللیبیة
  بنغازيجامعة 

  كلیة اآلداب والتربیة
  قسم الجغرافیا

  
  
  
  

  استمارة استبیان حول موضوع 
  
  

  النمو السكاني وأثرة على استھالك المیاه بمدینة المرج
  م 1973-2006

  
  :آخى المواطن اختى المواطنة 

مال متطلبات درجة التخصص العالي الماجستیر في الجغرافیا ، ـتعد ھده الدراسة جزء من استك

المخصص ،علما بأن ھدة الدراسة تھدف  مة في المكانـأمال منكم قراءتھا ووضع البیانات السلی

ث وتفید المدینة مع العلم أن إجابتك سوف ـي نتوقع أن تخدم البحتإلى الحصول على البیانات ال

 تكون سریة إلثراء البحث 

 ولكم مىن جزيل الشكر والتقدير على تعاونكم

 

 معد الدراسة

            ینـفرج عبداهللا حس/البــــالط

محمد مختار العمارى/ إشراف الدكتور  
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  .:المعلومات العامة:أوال
  ..................................رقم األستمارة-1
  .....................................اسم المحلة-2
  ...................)أختیارى(اسم رب االسره -3
  .............................مكان وتاریخ المیالد-4

  معلومات عن الحالة االجتماعیة:ثانیًا
  :الحالة االجتماعیة-1
  أرمل-د               مطلق-ج               متزوج - ب     أعزب      -أ

 
  :ذا كنت متزوجا فكم عدد الزوجات التى فى عصمتكإ -2
  -د                      -ج                     -ب                     -أ

  ............................... عدد األبناء-3
  :المستوى التعلیمي لرب األسرة-4
  ثانوي              –ه  أعدادي         -أبتدائى          د-یقرأ ویكتب           ج - أمي              ب -ا

  
  جامعي فما فوق-و
  :المستوى التعلیمي للزوجة-5
  ثانوي             –أعدادي         ه - أبتدائى          د-یقرأ ویكتب          ج-بأمي             -ا
  جامعي فما فوق-و
  :الوظیفة الحالیة لرب األسرة -6
  طبیب          -ه   منتج            -د  متقاعد           -ج    أعمال حرة        -موجف            ب -ا
  تاذ جامعيسا-ز   مھندس        -و
  :عمر الزوجة عند الزواج-7
  +)30(   -د)             30-26(   -ج)                 25- 21(-ب)           20- 15(-أ

  :ھل الزوجة تعمل-8
  ال -نعم                 ب -ا

  :الدخل الشھري لرب األسرة-9
            500-450- د           400-  350 -ج           300  -250 -ب           200--100 -ا
  + 500-ه
  

  :معلومات عن الھجرة: ثالثًا
  :ھل أنت من موالید ھذه المدینة-1
  ال-نعم                    ب -ا

  (...................)فمن أى منطقة أتیت )بال(أذا كانت االجابة 
 (...................) فى أي سنة قدمت الى المرج -2
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  : ما ھى األسباب التى دعتك الى الھجرة الى موطنك الحالي -3
مشاكل  -د  تحسین الدخل        -ج االنتقال بسبب العمل         -البحث عن العمل         ب  -ا

       الزواج         – ن    توفر السكن        -و  وجود األقارب         -فى الموطن االصلى         ه
 أسباب أخرى -أسباب صحیة           ز- ي 
 
  أذا لم تكن لدیك الرغبة فى االستمرار فى مكان أقامتك الحالیة ،اذكر السبب  -4
مشكالت  -تحسین الدخل         د -االنتقال بسبب العمل        ج -البحث عن العمل         ب-ا

عدم توفر –الزواج          ي  – فر السكن         نعدم تو-التعلیم         و -اجتماعیة          ه
  وجود األقارب -المیاه         ز

   
  معلومات خاصة بالسكن :رابعًا-5
  : ھل تمتلك مسكن مستقل-1
  ال -نعم                    ب -ا

  :فما نوعھ ) بنعم (أذا كانت اإلجابة -2
  فیال  -شقة          د  -منزل          ج -كوخ          ب -أ

  أیجار   -ملك           ب -أ  وضع السكن -3
  :ھل المنزل مبنى -4
  مسكن شعبى  -القروض العقاریة         ج -بالمجھود الذاتى            ب -أ

  (..........)كم عدد الغرف فى المنزل  -5
  : ھل أنت راض عن مسكنك ، وعن المكان الذى تقیم فیھ  -6
  ال -نعم                    ب -ا

  : بیانات خاصة بالمیاه: خامسًا
  : ھل تمتلك عقد التزوید المنزل بالمیاه عن طریق الشبكة العامة -1
  ال -نعم                    ب -ا

  :مدة وصول المیاه البلدیة الى المنزل -2
  التصل -شھریًا         د -أسبوعیا          ج-یومیًا         ب -أ 
  :ھل تصلك المیاه من الشبكة عن طریق  -3
  السحب بالمضخة من الشبكة مباشرة  - ج االنسیاب          - الضخ          ب -أ

  :طرق توصیل المیاه الى المنزل    -4
  من خط البلدیة الى شبكة المنزل -أ
  خط البلدیة الى خزان المیاه االرضى من -ب
  من خزان  المیاه االرضى  الى المنزل -ج
  :مصادر تزوید المنزل بالمیاه  -5
  ومیاه منقولة بالسیارات میاه البلدیة -میاه منقولة بالسیارات          ج -میاه البلدیة         ب –أ 
  البلدیة ھل وجدت صعوبة فى ربط  شبكة المیاه المنزلیة بخط  -6
 ال -نعم                    ب -ا

  



235 
 

  :أذا كانت اإلجابة بنعم فھل السبب
   أسباب مادیة                -ج  شدة التضاریس        -بعد المنزل عن خط البلدیة            ب -أ 
  ة ئولعدم وجود مساعدة من الجھات المس-د
  ال-نعم                    ب -ا:             ھل تستعمل مضخة المیاه فى المنزل -7

  : أذا كانت اإلجابة بنعم فمنذ مت قمت باستعمالھا
  سنة فأكثر 20 -د  سنة        د 15 -سنوات          ج  10 -سنوات          ب 5 -أ 
  ال-نعم            ب -االمضخة      استعمالھل زاد معدل استھالك المیاه بعد  -8
  :ما ھى كمیة المیاه المستھلكة تقریبا -9
  لتر2000أكثر من  -لتر          د2000 -لتر         ج 1000-لتر          ب500  -أ 

  :ھل یوجد خزان أرضى لتجمیع المیاه10
  ال -نعم                    ب -ا 
  (................)فكم  سعتھ  أذا كانت اإلجابة بنعم  

  (.........)وسعتــھا(..........) كم عددھا ) فوق سطح المنزل (لمیاه العلوي خزان حفظ ا -11
  :كم مره تقوم بتعبئتھا  -12

  أربع مرات- د    ثالث مرات          -ج مرتین          -مرة واحدة           ب -أ 
  :میاه الخزان االرضى تكفى لمدة  -13

  أكثر من ذلك   -د   شھر                  -ج    یوم              15 -أسبوع                ب -أ 
  حدیثة -قدیمة             ب -أ             مواسیر شبكة المیاه المنزلیة             -14
  :كم مره قمت بإصالحھا وتغییرھا بعد تركیبھا -15

  أكثر من ذلك  - مرتین           د -مرة واحدة           ج -ب     لم یتم أصالحھا       –أ  
  :ھل الحظت نقص المیاه   -16
  ال-نعم                    ب -ا

  أذا كانت اإلجابة بنعم فمنذ متى الحظت ذلك   
  أكثر من ذلك-سنة            د20  -سنة            ج 15 -سنوات            ب10 -أ

  :قمت بشراء المیاه  ھل  -17
  ال-نعم                    ب -ا

  أذا كانت اإلجابة بنعم فكم مره تقوم بشرائھا  فى الشھر   
  ثالث مرات  -مرتان               ج -مرة واحدة              ب -أ 

  :ھل األسعار مناسبة -18
  ال-نعم                    ب -ا

  :أكثر الفصول السنة استھالكًا للمیاة والى تشھد فیھا نقص فى المیاه  ماھى -19
  على طول السنة  -الشتاء             ج -الصیف             ب -أ 

  :أعلى معدل للمیاة التى یتم أستھالكھا داخل المنزل -20
  التنظیف  -الطھي            ج -الشرب             ب -أ 

  : بیة الحیوانات داخل المنزل ھل تقوم بتر-21
  ال-نعم                    ب -ا 
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  ............................................................... أذا كانت اإلجابة بنعم فما نوعھا
  :كم مره تقوم بسقایتھا  -22

   مرتین فى األسبوع           -جفى الیوم              مرتین -مرة واحدة فى الیوم             ب -أ 
  أكثر من مرتین فى األسبوع  –د 

  :كم تقدر كمیة المیاه الالزمة  لشرب الحیوانات فى كل مره -23
  لتر  50-لتر           د 30 -لتر             ج20-لتر            ب10 -أ

  ال-نعم                    ب -ا: ھل توجد حدیقة بالمنزل   -24
  ال-نعم                    ب - ا :   ھل ھى مزروعة -25

  : أذا كانت اإلجابة بنعم فما نوع المزروعات
   فواكھ -خضروات           ج -أشجار             ب –أ 

  : كم تقوم بریھا -26
  شھریًا  -أسبوعیا            ج- یومیًا                  ب-أ 

  لتر ..................... ه التى تستھلك فى ري الحدیقةكم تقدر كمیة المیا -27
  المیاه استھالكأي مالحظات أخرى عن  -28

......................................................................................................................
......................................................................................................................

......................................................................................................................
  ولكم منى جزیل الشكر والعرفان
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  باستھالك المیاه في مدینة المرجورقة استبیان خاصة 
  

  .............................الموقع ............................اسم المنشأة  -1
  )               عمل أخر، خدمات،توزیعي ،أنتاجي  (  العمل الرئیسي للمنشأة  -2

...................................................................................   
  .........................تاریخ بدایة العمل بالمنشأة  -3
   ...............................توقیت العمل بالمنشأة  -4
  ..........................عدد المنتجین أو العاملین  -5
  مصدر المیاه المستخدم من قبل المنشأة الرئیسي  -6
  .....................لمتر المكعب اخارج المنشأة بالكمیة المستجلبة من  -7
  ) ال   ،نعم   (   ھل توجد خزانات میاه بالمنشأة   -8
  .................السعة بالمتر المكعب  .................كم عدد الخزانات -9

  )حمولة السیارة  ،العداد (  كیف یتم تقدیر استھالك المیاه  عن طریق 10
   ..................المستھلكة من المیاه متر مكعبالكمیة  -11
   )بالسنة     أو   بالشھر (    التقدیري المدفوع مقابل االستھالك  غالمبل-12
الغسیل  .التنظیف  .الشرب   (الغرض الذي تستخدم المیاه من أجلة  -13

    )ورش الحدائق
تخدم ـتسفي حالة جلب ألمباه للمنشأة من الخارج  ،ففي أي غرض  -14

  ................................................المیاه المتخذة من الشبكة العامة
  )أحیانا .ال    .نعم  ( ھل تتعرض المنشأة النقطاع المیاه  -15
  ت أخرىااى إضاف -16

............................................................................................
............................................................................................

............................................................................................  
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   :ةبیالعر الكتب:أوًال

 بیروت والنشر، للطباعة العربیة النھضة دار السكان، علم فى ،الدراساتمحمد فتحي ، أبوعیانة1-
  .م1985،

 الجامعیة الثقافة ،مؤسسة ومنھجیة دیموغرافیة ،دراسة اإلسكندریة ،جغرافیة ــــــــــــــــــــــــــــ-2
  .م1980، اإلسكندریة

 اإلسكندریة یع،والتوز والنشر للطبع الجامعیة المعرفة دار السكان، جغرافیة ، ـــــــــــــــــــــــــــ-3
  .م2000، الخامسة الطبعة

  .م1981،الكویت، المطبوعات العربیة،وكالة المدینة أبوعیاش،أزمة-4

  .م1989، القاھرة ،عــوالتوزی والنشر الثقافة دار السكان، علم سـأس على، ،احمدإسماعیل -5

         .م1970التقدم، مطبعة،اللیبي القانون شرح عبدالمطلب، محمد احمد، -6

  .م 2007، ،االسكندریة الجامعیة المعرفة دار ، العذبة المیاه جغرافیة خمیس، محمد ، الزوكة -7

  .م1988 ، الجامعیة،االسكندریة المعرفة دار النقل، جغرافیة ، ـــــــــــــــــــــــــ -8

 مصراتة ،واإلعالن للنشر الدارالجماھیریةوالتطبیق، النظریة نبی سعید،المیاه محمود السالوى، -9
  .م1986

 دراسة ، أقتصادیة سیاسیة،، اجتماعیة ، جغرافیة دراسة دة،ـالجدی بیاـلی على، سالم ، الحجاجى-10
  .م1995،القاھرة األولى الطبعة ، الحدیث الكتاب دار ، البیئة وحمایة التلوث حول علمیة

  .م1978 للكتاب العربیة ،الدار لیبیا فى ،ومقوماتھا الزراعة ، رشید عدنان ، الجندیل -11

 القاھرة ،والتوزیع والنشر دارالثقافة السكان، علم سـأس ، محمد الجوھري،، محمد جى،ـالخری -12
  .م1989

   .م1982، اإلسكندریة، المعارف منشأة السكان، جغرافیة فى دراسات فاضل، ،عباسالسعدي-13

 جامعة السكان، جغرافیة فى الدمام،دراسة مجمعة فى الخصوبة تامستوی ،محمد فایز،العیسوي-14
  .م1994، الریاض ، سعود بن محمد األمام

    .م1995، األولى الطبعة سبھا، ،جامعةالسكاني اإلحصاءحسین، محمد الصلوان، -15

 جلوناال مكتبة ، الطبیعي الوضع فى ،دراسة الغنى عبد دـمحم، سعودى ،محمود محمد الصیاد،-16
  .م1975 ،القاھرة، المصریة

  .م 1669  والنشر توزیعـوال بوعاتـالمط ركةـكویت،شـال كانـرشید،س ودـیل،محمـالف-17

 سعد ، ابولقمة الھادي ریرـتح الجغرافیا، فى ةـدراس ، الجماھیریة ر،ـالتحض عد،ـس قزیرى،ـال -18
  .م 1995سرت ، واإلعالن والتوزیع للنشر الجماھیریة الدار القزیرى،

 سعد ابولقمة، ادىـالھ تحریر ، الجغرافیا في ةـدراس الجماھیریة، كان،ـالس نصور،ـ،م یاـالكیخ -19
  .م1995،سرت واإلعالن والتوزیع للنشر الجماھیریة ،الدار القزیرى
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 بنغازي، قاریونس عةـجام ،منشورات ائلھاـووس سھاـ،أس كانـالس جغرافیة ،ــــــــــــــــــــــــــ -20
  .م2003

 دمشق القومي واإلرشاد الثقافة ،وزارة والتخطیط التنمیة وقضایا السكان األخرس،صفوح،علم -21
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Abstract 

The aim of this study and the message to one of the most important 
contemporary problems, from a geographical viewpoint, a problem of 
lack of water increases with the number of people in Prairie City, which 
lies between latitudes 25-32 0 38-32 0 N and longitudes 35 - 020,00-
021 east , and an area of approximately 1453 square kilometers, the 
four stores Meadow Bank, East Meadow and locality Alaualah Western, 
Eastern and Ffersogh locality.  
In addition to the study of population demographic study in terms of 
tracking changes Ttroaly rates of population growth during the period 
1973-2006 AD, has been selected the beginning of this study 
population, 1973 because more accurate and more detailed than the 
previous censuses and 2006 P is the year that conducted the last 
census.  
Have included this letter five chapters, first chapter dealt with the 
components of population growth where the birth rate declined from 
52.0 per thousand in year 1973 to 31.0 per thousand years, 2010 also 
decreased the mortality rate from 13.7 per thousand in 1973 to 3.5 per 
thousand in 2010, as well as the rate of internal migration inflows from 
19.2 percent in 1973 to 4.2% in 2006, the rate of internal migration of 
displaced has dropped from 19.2 percent in 1973 to 7.3% in 2006, and 
in general decreased population growth for the period 1973-1984 AD, 
from 3.8% to 1.6% in 2006 P .  
 The second chapter has included the characteristics of the population 
age structure and gender composition and marital and family size.  
While the third chapter dealt to the structure of educational and 
economic structure as well as population distribution and density.  
The fourth chapter has dealt with the city's water resources including 
rain and ground water from which it was found that the rains have been 
exposed to large fluctuations in rainfall, which led to the emergence 
periods of drought affected the water table. Has declined from 83.13 m 
to 104.13 m below the surface of the earth, have also been collecting a 
number of samples from groundwater wells in addition to water 
desalination has been analysis of chemical and germ of all the 
elements of water and to assess the validity of water to drink, and then 
compare the results of sampling specifications of local drinking water in 
Libya. It was found that some Massadralamaah prone to contamination 
which is caused by sewage and intensive use of pesticides and 
fertilizer, soil and some are not contaminated with "safe to drink."  
The fifth chapter dealt with the consumption of water within the city as 
well as more knowledge intensive economic activities of the water.  
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Accordingly been proposed several recommendations that may 
contribute to the solution of this problem in the future  

  




