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 الكربىاملكانية للتنمية العمرانية يف منطقة املرج األبعاد 
 االقتصادية وخصائصها 

 د. عثمان الناجي عثمان

 املرج-م و كلية اآلداب والعل

 امللخص 
 و الـنمط العمراين ،دراسة العوامل املؤثرة يف توزيع احملالت العمرانية يف منطقـة املـرج الكـربىإىل  تطرق الباحث يف هذا البحث

مبجموعـة مـن العوامل الطبيعية والبشرية اط العمـران يف منطقـة الدراسـة أمن حيث لوحظ أتثر، السائد وعالقة العمران ابلتنمية االقتصادية
مل والنشاط الزراعي والعوا املياهوتشمل هذه العوامل السطح واملناخ والرتبـة وموارد ، ظهرت أاثرها يف توزيع مراكزه وخصائصه املختلفة

ويتباين متوسط التباعد بني  كما تتصف احملـالت العمرانيـة يف منطقـة الدراسـة بقلتهـا وضآلة أحجامها السكانية،  التارخيية واالقتصادية
ر ومنط املساكن املنتشفي بثالثة أنواع هي النمط اخلطي كما يتصف العمران الري،  احملالت العمرانية حبكم اتساع مساحة األراضي الزراعية

كما أن ،  من مجلة سكان اإلقليم %66احلضرية يف اإلقليم يرتكز فيها أكثر من املرج أكرب املراكز العمرانيـة  وتعد مدينة، والنمط املتباعد
وأن أغلب العاملني يف األنشطة االقتصادية داخل العمران احلضري ، منو العمران وامتداده بوجـه عـام تـأثر مبسـاحة األراضي الزراعية

  .عملون يف النشاط اخلدميي

 مقدمة 

تعد التنمية االقتصادية بوجه عام والعمرانية بوجه خاص من األهداف اليت تسـعى كثـري الـدول لتحقيقهـا بشـىت السبل 
  وللرفع من مستوى معيشة الفرد.، وأبقصى الطاقات املمكنة لزايدة الدخل القومي، واجملاالت

واملعتمدة أبكرب قدر ، ة : أبهنا العملية املرسومة لتقدم اجملتمع كله اجتماعيا وعمرانيا واقتصادايوقد عرفت األمم املتحدة التنمي
 ص، 2007، على مبادرة اجملتمع احمللي واشرتاكه مع اجلهود احلكومية هبدف حتسني األوضـاع االقتصـادية واالجتماعية )مدحت مجال

والشــك أن ، : أهنـا أفضـل السـبل الستغالل موارد املكان أو اإلقليم لتحقيق رفاهية سـكانهوتعين التنمية مـن وجهـة نظـر اجلغرافيـا ، (3
، يغرافيـة بشـقيها الطبيعـي والبشر فدراسة اإلقليم هـي يف جوهرهـا دراسة ج، دراســة التنميــة اإلقليميــة أكثــر ارتباطــا ابلدراسات اجلغرافية

  .ـق مـع إمكانـات اإلقلـيم الطبيعيـة والبشريةوأهـداف التنمية البـد أن تتواف

  هدف البحث:
ومبا أن  ؟فـما طبيعـة هـذا الوجود، إذا كان النشاط العمراين ليس حبديث يف منطقة املرج الكربى حيـث إن لـه وجـودا ابلفعـل

وهي متلك قدرا مـن املـوارد ميكـن أن ، م اجلبــل األخضرمنطقـة املـرج تـدخل بوصـفها وحـدة طبيعيــة يف أطــار ختطيطــي أكــرب هــو إقلــي
الطبيعية  العوامل علىالتعرف إىل  يهدف البحث، ـلي والقـومي إذا أحسن استغالهلاجيعلهـا تسهم بدور أكثر فعالية يف االقتصاد احمل

العمرانية. وانطالقا مما  إجياد حلول ملشـكالت حماور التنميةو ، وتوزيعه السائد النمط العمراين ومعرفـة، والبشرية ودورها يف التنمية العمرانيـة
  سبق حياول الباحث اإلجابة عن التساؤالت اآلتية:
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 ؟ما هي العوامل اجلغرافية اليت أثرت يف العمران مبنطقة الدراسة -

 ؟ ما هي أمناط العمران يف منطقة الدراسة -

منطقــة إىل  واملقرتحات اليت ميكن أن تسهم يف استغالل هذه املنطقة وحتويلهــا؟ ما هي املشكالت اليت تواجه العمران يف منطقة املرج -
 . ؟متميــزة عمرانيــا تــدعم التنميــة االقتصادية ابملنطقة

  منهجية الدراسة:
مية اقتضت الدراسة تبعا لطبيعة البحث للمزج بـني أكثـر من منهج فقد استخدم املنهج اإلقليمي يف دراسة إمكاانت التن

كما استخدم املنهج التـارخيي يف التعــرف عــلى املراحــل التارخييــة لتطــور ،  العمرانيـة هبـدف التعـرف عـلى املـوارد الطبيعة والبشرية يف املنطقة
كـما تنوعــت ،  نيةكما اسـتخدم املـنهج املقارن يف إبراز الفروق يف حجم احملالت العمرا،  احملــالت العمرانية من منظور زماين ومكاين

وعـلى ، وركز الباحث يف أسلوب دراسته امليدانية عـلى املقـابالت، بني األســلوب الكمــي والعرض الكارتوغرايف أســاليب الدراســة مــا
 نظرا التساع منطقة اإلقلـيم  ( studycase أسـلوب العينـة )دراسة احلالة

  الدراسات السابقة:
أو عـن منطقة الدراسة ، وري االطالع مما كتب يف هذا ملوضوع بوجـه خـاصالتطبيقية كان من الضر  ةقبل البدء يف هذه الدراس

ودراســــة ، يف بعــــض منــــاطق الدراســــة اليت اهتمت بدراسة استعماالت األرض، 1964مؤسسـة دوكسـيادس اليواننية  بوجـه عـام ومنها:
،  وتعد هذه الدراسات مـن أوائـل مـا كتـب عـن منطقـة الدراسة بوجه عام، سة الرتبة يف منطقـة املـرجاليت اهتمت بدرا، 1968 خمتــــار بورو

، عـن املنـاخ يف إقلـيم املـرج 1975ودراسـة سـعد ملطي ، 1975كذلك دراسة فوزي األسـدي عـن الرتكيـب الـداخلي ملدينـة املـرج 
ورسـالة الطلحي  ،،2003مثـل رسـالة عـثمان الناجي عن النمو السكاين مبنطقة املرج ، افيـةبعض الرسـائل العلميـة اجلغر إىل  ابإلضـافة

كـذلك بعـض الكتـب مثـل كتاب: اجلماهريية دراسة جغرافية ،  ( عن خطط التنمية يف ليبيا وأثرهـا عـلى التنمية الريفية إبقليم املرج2004)
  ..1990وكتاب جغرافية ليبيا البشرية للمهدوي ، () حتريـر سعد القزيزي، لتحضرـ يف ليبيـاوكتاب ا، (1995، والقزيري، لقمةإبو ، )حترير

منطقـة الدراسة يف إىل  دراسات عامة أو أشارت يالحظ أهنا إما أهنا، ومن خالل ما تقدم من الدراسات عن منطقـة الدراسـة
أمشل يف تناول منطقة املرج عمرانيـا من حيث معرفة أثر العوامـل اجلغرافيـة وتـأيت هـذه الدراسة لتربز عمقا ، موضوعات أخري غري العمران

وضع للمقرتحات والتوصيات التـي تسـاعد على استغالل إىل  إضافة، يف منـو وتوزيـع العمران واملشكالت التـي تعـرتض النمـو العمـراين هبـا
 منطقة الدراسة عمرانيا.  أراضي

  الدراسة: اخلصائص اجلغرافية إلقليم
كي ال تكون الدراسة نظرية فقـط وقـع االختيـار عـلى منطقة املرج لتكون جماال لتطبيق الدراسـة وقـد اختـريت هذه املنطقة 

 ىلإ ابإلضــافة، 1963زلــزال  وتعرضت للعديد من التغريات بعد أن ضرهبــا، لكوهنـا مـن أهـم املنـاطق الزراعيـة يف ليبيـا وأمهيتها القومية
وعمرانية خمتلفة لكل منها خصائصـها وانعكاسـاهتا عـلى التنمية  للمنطقة واتساع مساحتها مما جعلها تظم بيئات جغرافيـة املوقــع اجلغــرايف

 العمرانية.
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، رقاش درجة 54.12ودرجـــة  20.20وخطـــي طـــول ، درجـــة شـــماال 32.50و 32تقع منطقـة الدراسـة بـني دائـريت عـرض 
  من مساحة ليبيا. % 0.6تشـكل حنـو  1992كيلـو مـرت مربع وفقا للحـدود اإلداريـة لسـنة  10.000مبساحة تصـل 

( حيدها من الغـرب املنحـدر األول للجبل األخضر عند 1وحتتل منطقة الدراسة اجلزء الشمال الغريب للجبل األخضر الشكل )
ومن اجلنوب حدودها غري واضحة لتدخل ، ومن الشمال البحـر املتوسـط، لة البياضة من الشرقوادي الباكور حىت احلدود اإلداريـة حمل

الصحراء عند منطقة سيدي الصادق الريفية. هذا املوقـع جعلهـا متثـل حلقة وصل بني إقليم سـهل بنغـازي يف الغـرب وإقلـيم اجلبل 
 _أمههـا الطريق الرئيسي املرج ، عا بشبكة من الطرق الرئيسـية والثانويـةأما حمالت وقري منطقة املـرج فرتتبط م، األخضر يف الشرق

  .2006من أمجايل سكان ليبيا طبقا لنتائج أخر تعداد صدر يف ليبيا سنة  % 4بنغازي. أما سـكانيا فلـم تتعـد نسبة سكان اإلقليم 
 ( موقع منطقة املرج الكربى ابلنسبة لليبيا1شكل )

 

        .2010وجملـس ختطيط املرج ، األطلـس الـوطين عـلى:حث اعـتمادا إعداد البا املصدر

  العوامل املؤثرة يف توزيع العمران:
ية ظهــرت أاثرهــا يف توزيــع مراكــزه وخصائصها املختلفـة مـن العوامـل الطبيعيــة والبشر أتثر العمران يف منطقة املرج مبجموعـة 

   ـاهرات السطح واملناخ والرتبة وموارد امليـاه والنشـاط الزراعـي والطرق والعوامل االجتماعية والتارخيية.وتشـمل هـذه العوامـل ظ
، أول ما يالحظ على العمران يف منطقة الدراسـة هـي القيود اليت وضعتها ظاهرات السطح يف اجلبـل األخضرـ بوجه عام على امتـداده -

، فالعمران هنا مرتبط بدرجة أساسية ابتساع السهل ومساحة احلـوض، راضي السهلية واألحواضحبيـث جعلتـه مالزمـا المتـداد األ
من  %19و، مـرت عـلى سـطح البحـر 350من أمجايل عـدد احملـالت العمرانيـة تقع على ارتفاع اقـل مـن  %79أن  وتشـري الدراسات

)تقرير ، مرت 600 والنسبة الباقية تقع على ارتفاع أكثر من، مرت 600 −350أمجايل احملالت تقع على ارتفاع يرتاوح ما بـني 
لقد ساعد استواء السطح يف املناطق السـهلية يف املرج وبطة والبياضة والعويلية و  ،(2007 إقلـيم بنغـازي، املخططات العمرانيـة

ه املناطق واليت تستحوذ على أكثر من ثالثة أمخاس فرزوغه وتوفر البيئـة املالئمة للزراعة على تركز السكان وجتمع العمران يف هذ
  .احة األراضي الزراعية يف اإلقليممسـ
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وأن املطر من أهم عناصر ، يعد املناخ من العناصر املهمة املؤثرة طبيعيا يف توزيـع مراكز العمـران و السـكان واألنشـطة االقتصـادية -
تقع ضمن إقلـيم منـاخ  من احملالت العمرانيـة يف منطقة الدراسة %89إن  امليدانية اسةو بينت الدر ، املناخ املـؤثرة يف توزيـع العمـران

العمرانية  من عدد احملالت وبقية النسبة، ملم جنواب 200ملم مشاال إىل خـط املطـر  400البحـر املتوسـط الذي ميتد من خط املطر 
لتجمعات العمرانية يف حوض املرج حيث أثرت األمطار الشتوية على ا ،جنواب 20 ملم مشاال إىل خـط املطـر 200تقع ما بني خط 

كما يتضح اثر مناخ اإلقلـيم يف مظـاهر العمـران مـن حيـث نوعيـه ،  الفاكهة(، لالستفادة منها يف زراعة احملاصيل البعلية )احلبوب
للحماية من الربودة  لبيضاء واألسقف اخلراسانية التـي تسـتخدماملسـكن ومــوارد البنــاء املســتخدمة مثــل الطــوب األســمنيت واألحجار ا

   ومياه األمطار.

فتتـوزع احملـالت العمرانية على مناطق كبرية ، يؤثر نوع الرتبة على أمناط العمران يف منطقة الدراسة مـن خـالل نـوع اسـتخدام األراضي -
وهي من أخصب الـرتب الزراعيـة الرتبـة احلديديـة السليكاتية احلمراء نتشار الرا رج وفرزوغه والعويلية وبطة نظومسـاحات شاسـعة يف املـ

جيعل هذا خطة االسـتقرار من نـوع انتشـار املسـاكن املتباعـدة واسـتغالل األراضي الزراعية يف زراعة ، منطقة اجلبل األخضر عموما يف
  املرج أخصب األراضي يف ليبيا.ولـذلك حيتل العمران يف منطقة ، القمح والشعري واخلضروات

أدى اســتغالل مصــادر ، ىيف توزيع مراكـز العمـران البشر  ن املاء يعترب عامال مهماإملا كان املاء عصب احلياة جلميع الكائنـات احليـة فـ -
يف املـائي يف والتصر ، اصيل الشتوية بشـكل واسـعامليــاه )الســطحية اجلوفيــة( إىل التوســـع يف استصـــالح األراضي الزراعيـــة وانتشـــار احمل

ة اإلقليم مصدره الرئيسي األمطـار التـي تسـقط يف فصـل الشتاء واليت ينتج عنهـا جريـان األوديـة موسـميا األمـر الذي ترتب عليه إقام
أمههـا مدينـة املـرج التـي ، حـول مصادر املياه بشقيهاوهلـذا أغلـب املراكـز العمرانيـة منـت ، السدود املائية واستغالهلا اقتصاداي وعمرانيا

  ملم سنواي. 400هتطل عليها أمطار تزيد على ، 2كم 350 جـــويف يف حـــوض املـــرج يبلـــغ مســـاحته تقـع عـلى خـــزان

من مساحة  %80من  وأكثر، نيةله ارتباط بتوزيع املراكز العمرااألنشطة االقتصادية يف اإلقليم و ويعد النشاط الزراعي من أهم  -
واقع املنطقة أراضي زراعية هلذا ينتشر االســتخدام الزراعــي لــألراضي بشــكل كبــري وتتخــذ احملالت العمرانية الريفية لنفسها عادة م

  قريبـة مـن األراضي الزراعية.

ابإلضافة إىل نشاط ، حلركـة ر ونقـل البضـائعأسهمت الطرق بشكل واضح يف اسـتقطاب مراكـز العمـران وتوزيعهـا لسـهولة ا -
قـد شجع هذا املسئولني ابملنطقة على ، استصـالح األراضي الزراعيـة الـذي بدأ يف منطقة املرج منذ السبعينيات من القرن املاضي

دمات مبختلـف أنواعهـا إىل ( وحاجتها إىل ذلك لنقل اخلـ2كــم10000رصف مساحات كبـرية مــن الطــرق لكــرب مســاحة اإلقلــيم )
فمـثال مدينـة املرج تقع على جمموعة ، ىع املدن ومراكز االسـتقرار البشر وتؤثر الطرق أتثريا غـري عـادي عـلى مواض، احملالت العمرانية

  من الطرق أو يف نقطة متوسطة بني مناطق االستغالل االقتصادي وجمموعة الطرق الرئيسية.

ومن املمكن التعرف على خصائص توزيع ، ية دورا واضحا يف االسـتقرار البشرى والعمراين يف منطقة الدراسةلعبت العوامل التارخي -
فتنتشرـ اآلثـار ، ـةاملراكز العمرانية يف اإلقلـيم مبا تركته مـن آثـار كمـدن والقـالع واألبـراج واملسـاكن أبنواعها عرب الفرتات التارخييـة املتعاقب

وان األحداث التارخيية والسياسية اليت مرت هبا ليبيا على وجه العموم حىت ، ومانية واإلسالمية للمدن يف منطقـة املـرجاليواننية والر 
ذات منشأ يوانين مثـل  اإلدارية حيـث توجـد بعـض الفروع ،أثرت بصورة واضحة على توزيع مراكز العمـران يف املنطقـة 1969سنة 
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( هجري 22) () ويف عهد الفتوحات اإلسالمية أصبحت مدينـة املـرج عاصـمة إلقلـيم برقـه اإلسـالمية، )املـرج( وطلميثة () ابرشـى
من أمهيتها موقعها على طريـق مصرـ القـريوان وقد زاد ، ابإلضـافة إىل كوهنا مركزا زراعيا مهما، فكانت مركزا سياسيا وعسـكراي وجتاريـا

أتثرت مراكز العمـران بقـوة اسـتعمارية متثلـت يف االســتعمار اإليطايل فظهــرت أول خ احلديث ريويف التا، ويف سـهل زراعـي خصـب
وقامـت بتشـييد بعـض املبـاين الزراعيـة والسـكنية واستصـالح األراضي الزراعيـة وأتسيس قرى ، خمططــات للمدن الليبية بوجه عام

تعرضت مدينة املرج لزلزال مدمر فقررت احلكومة  1963ويف سنة ، (92ص ، 2003 وفرزوغـه )عـثمان الناجي، زراعية مثل العويليـة
الليبية آنذاك بناء مدينة جديدة على بعد مخس كيلو مرتات غرب املدينة القدمية وهذه املدينة أول مدينة حديثة تبىن يف ليبيا كمدن 

  حدائق من الناحية التخطيطية متتاز بسهولة احلركة يف كل االجتاهات.

 ية والتارخيية قد حـددت منـذ زمـن بعيـد مالمـح التوزيـع اجلغرايف للعمران والسكان. فـإن العوامـل الطبيعيـة والبشر ، وخالصـة القـول

 يف املرج:توزيع العمران 
وعية العمران إذ وال تـزال العوامـل اجلغرافيـة تـؤثر يف حركـة ون، يعد العمران يف منطقة املـرج انعكاسـا لظـروف البيئـة اجلغرافية

 يتجمع السكان وميتد العمـران دائـما يف املناطق السهلية واحلوضية وحول مـوارد امليـاه وعنـد مواقع األنشطة االقتصادية املختلفة. 
بقلتهـا وتناثرها على مسـافات بعيـدة وضـآلة أحجامهـا حبكـم اتساع املساحات  منطقـة الدراسـة تتصف احملالت العمرانية يف

ويبلغ عدد احملالت العمرانية يف ، وصغر حجم السـكان وقلـة كثـافتهم وسوء توزيعهم، ووجود بعض املناطق احلوضية واجلبلية، الزراعية
( وختتلـــف يف أحجامهـــا وتصنيفها وتوزيعها من 2والشـــكل ، 1ثالثـة قطاعـات )جـــدول  إىلميكـن تقسـيمها  حملـة 20منطقـة الدراسة 

  ة إىل أخـرى حيـث تقسـم احملالت العمرانية يف منطقة الدراسة إىل القطاعات اآلتية:منطقـ

والريفية ، %14القطاع الشمايل: يضم عشر احملالت العمرانية يف منطقة الدراسة بلغت نسبة احملالت احلضرية يف القطـاع أكثـر من  -
  .2006 مـن مجلة سكان منطقة الدراسة سنة% 6.7ومبجموع سـكان ، 7.6%

القطاع األوسط: ميثل مركز الثقل العمراين والسـكاين بنسبة نصف عدد احملالت العمرانية وقرابة ثالثـة أربـاع حجم السكان يف منطقة  -
   .%57.1وقرابة ثالثة أمخـاس احملالت احلضرية بنسبة ، من عدد احملالت الريفية%46كـما يسـتحوذ على ،  % 72.4الدراسة 

 %20.9 مـن مجلـة عـدد احملـالت العمرانية مبنطقة املرج وأكثر من مخس من حجم السكان %40ويضـم  :يبالقطاع اجلنو 
. يتبــاين متوســط التباعــد احملالت العمرانية داخل القطاعات إذ % 46.2والريفيــة ، %28.6وبلغت نسبة احملالت احلضرية يف القطاع 

 يف القطاع اجلنويب. كم  178أكثر من إىل  تفعوير ، كـم يف القطاع الشمايل35يصـل إىل 

                                                                          

()ابرشي اسم يوانين قدمي يطلق على فرع املرج  
()اسم برقة يطلق كذلك على مدينة املرج وإقليم برقة اإلسالمي يشمل املرج والبيضاء واجدابيا  
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 2006( عدد احملالت العمرانية حسب القطاعات يف منطقة املرج موزعة حسب حجم السكان 1جدول )

 القطاع عدد احملالت العمرانية % عدد السكان %

 (1) الشمايل 2 10 7940 6.7
 (2) األوسط 10 50 86026 72.4
 (3) اجلنويب 8 40 24892 20.9
 اجملموع 20 100 118858 100

حيث يقل التباعد بني مراكز العمران يف القـرى ذات الرتبة ، يالحظ أن التباعد يعكس درجة وكفاءة وكثافة اسـتخدام األرض
يزيـد التباعـد يف حـني ، هذا القطـاع أراضياخلصبة خصوصا يف القطـاع األوسـط حيـث أدت جودة الرتبة مع وفرة املياه إىل زراعـة معظـم 

هلـذا أدت عوامـل الرتبـة وتـوفر امليـاه واسـتواء السطح ، يف القطـاع اجلنـويب النتشار الرتبة اجلريية واحلجرية الضحلة وكثـرة املنـاطق اجلبلية
 نسبيا وامتـداد الطـرق إىل تزايـد أحجـام القـرى واخنفاض تباعدها يف القطاع األوسط. 

د مدينة املرج يف القطاع األوسـط قللت من التباعد حبكم كرب حجمها السـكاين والنسـيج العمراين ونشري هنا إىل إن وجو 
وان تكون منافذ ، للمدينة عبارة عن نظم مدن احلدائق اليت تعتمد فكرة تصـميمها عـلى إنشـاء وحـدات السـكن اجملـاورة ومركز املدينة

وتتمثل عالقـات املدينـة بريفهـا يف أداء  ،(512ص ، 1975، األسديرور )فوزي االتصال ووسـائل املواصالت مالئمة حلركة امل
ويتضـح مدى هذا االرتبـاط مـن مالحظـة ، وتـؤدى مدينة املرج دورها بوصـفها عاصـمة لإلقلـيم،، اخلدمات اإلداريـة والتعليميـة والصـحية

،  الزراعية والقرى املختلفة وتوابعها ويقوم خبدمات األراضي املـدن لـريبطغرهبـا إىل  املنطقـة املمتد من شرق الرئيسي احلركـة عـلى الطريـق
كذلك توجد بعض القـرى التـي تقـوم بـدور اقتصادي يتمثل يف األسـواق األسـبوعية التـي تنعقـد يف إحداها مما يؤدى إىل حركة مـن 

  القـرى واملـدن اجملـاورة إليها.

                                                                          

  القطاع الشمايل يضم حمالت، طلميثة، بوترابه(1)
   البياضة، سيدي بوزيد، الباكور. سدوس،مراد مسعود ،بطه، اسطاطا،القطاع األوسط يضم فرزوغة، املرج، العويلية(2)
  سيدي الصادق.،قطاع اجلنويب اتكنس، مدار الزيتون، البنية، جردس اخلروبة، ساسال(3)
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 2002الكربى حسب احلجم السكاين  عمران يف منطقة املرجتوزيع حمالت ال (2)شكل 

 
 . 2006ونتائج التعداد العام للسكان ، 1978لليبيا  الوطين األطلس على:إعداد الباحث اعتمادا  املصدر:

  أمناط العمران -

   احلضري.العمران الريفي والعمران  مها:من خالل الدراسة امليدانية ميكن أن منيز منطـني مـن العمران 
من مجلة  %65بنسبة ، حملـة ريفيـة 13: يغلـب عـلى احملـالت العمرانيـة يف منطقة املرج السمة الريفية فهـي تضـم العمران الريفـي -4

، كم  61تباعدها  متوسط ويبلغ، 2002احملالت العمرانية يف منطقة الدراسة طبقا للتقسيم اإلداري للمحالت العمرانية لسـنة 
مــن إمجــايل  37.8وحتيط هبا حيــازات زراعيــة بنســبة ، 2006أكثر مـن ربع عدد السكان يف منطقة املرج سنة  وتستحوذ على

ويتزايد عدد احملالت الريفية وأحجامهـا السـكانية يف القطاعني ، (2008.)أمانـة الزراعـة 2007احليــازات الزراعية يف املنطقة لعـام 
من مجلة سكان % 88 وحنـو، من مجلة عدد احملالت الريفيـة يف اإلقلـيم %95ة الدراسة أبكثر مـن األوسط واجلنويب من منطق

  .2006الريف سنة 

وتتخذ كـل منها شكال خطيا على امتداد حماور الطـرق هبـدف تقـدمي اخلدمات ، التجمع إىلويتخذ أغلب العمران الريفي 
وأحسن األمثلة هلذا النمط اخلطي يف ، وسهولة االتصال ابملراكز احلضرية مـن انحيـة أخـرى، حيـةاملختلفـة للـمارة عـلى هـذه الطـرق مـن ان

  منطقة املرج:
على مسافة  لى طريـق بنغـازي املـرج الرئيسيمرت ع 320: اليت تقع على املدرج األول للجبل األخضر على ارتفاع قرية فرزوغه

ويعــود تــاريخ قيــام فرزوغــة كتجمــع مســتدمي إىل الثالثينيات من القرن العشرين عندما أقيمت ، يةاملـرج احلضر  كم تقريبا غـرب مدينـة20
اليواننية املخطط  Doxaidisقـــدمت مؤسســـة دوكيســـاوس  1968ويف عـام ، يف موضعها املباين العامة اليت تشكل اليـوم مركـز التجمـع

ومنذ ذلك الوقت قـام العمران بفرزوغـة متبعـا اخلطـوط التوجيهيـة ، ا ومنوها مساحات أخرى للتوسعوقد روعـي يف تطورهـ، العام لفرزوغه
الطريق املؤدى إىل حملة  هذا ويدين جتمع فرزوغه بوجوده لوقوعه عند تقـاطع طريـق بنغـازي املـرج الرئيسي مـع، العريضـة ملخططها العام

فهــو مركــز اخلدمات اخلاص مبنطقة زراعية خصبة مع اعـتماده عـلى  أمــا دوره الرئيسي، ار اجملــاورة هلــالـرتبط التجمـع مبنـاطق اإلبيــاحلمدة 
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وىل و الزراعـة وتربيـة احليواانت ابلدرجـة األ يعتمد اقتصاد املنطقة عـلى اخلـدمات، أعـلى لتـي مـن درجـةا مدينة املرج فيما يتعلق ابخلدمات
يف حـني أن ، 2007مـن مجلـة األراضي الزراعية مبنطقة املرج سنة  %2مسـاحة األراضي الزراعية بقرية فرزوغـه نسـبة حيـث بلغـت 

وتعمــل أغلبيــة القــوة العاملــة يف قطاعــات خدمات اجملتمع ، 2006مـن مجلـة سـكان اإلقلـيم سـنة  %2.9حجمهـا السـكاين يشـكل 
   والتجارة.

ويتضح أيضا ، حملـة احلمـدةإىل  وعلى جانيب الطريق املؤدي، ع فرزوغه من طريق بنغـازي املـرج الرئيسيويالحظ من منو جتم
وتشكل مساحة زراعة احلبوب قرابة ثالثة ، هكتار ابحملاصـيل الشـتوية 2500 زايدة األمهية الزراعيـة لقريـة فرزوغـه مـن خالل زراعة حوايل

  (2008،  القرية )أمانة الزراعةأمخاس مساحات األراضي الزراعية يف
هكتـارا عـلى الـرغم مـن االمتداد الطويل  16.1وتشري بياانت مصـلحة التخطـيط أن مسـاحة الكتلـة املبينة للقريـة مل تتجـاوز 

ميكن حتديد أمناط الستخدامات ومن مث ، كيلـو مـرتا تقع على اجلانب اجلنويب لطريق بنغـازي املـرج الرئيسـية  1.5للقرية واليت ميتد ملسافة 
  :(2 )اجلدولاألرض ابلقرية على النحو التايل 

من مساحة قرية فرزوغـه وفرضـت طبيعـة النمـو العمـراين الطـويل للقرية وكرب املساحات  %56.2تصل نسبة االستخدام السكىن إىل  -
ولذا يتخذ ، خطـط العمـراين يتميـز السكن ابالنتشار والتبعثرأما خارج امل، متيز السكن بـالتجمع داخل خمطط القريةإىل  الزراعية

  املسكن شكليني:

ويتألف املسكن من أربـع غـرف ومرحاضني ومطبخ  مرت مربع 300 – 150مسكن شعيب حـديث يـرتاوح مسـاحته مـا بـني  أحدمها
واألسـقف من اخلرسـانة املسـلحة لتـتالءم مـع الظـروف  والبلوك األبـيضوموارد البنـاء تكون من حجر األمسنت ، وسور حلماية املسكن

بطابق واحد  مـرت مربـع 220ميثل املسـكن الزراعـي وأسـس خلدمـة املـزارع واألرض الزراعية وتقدر مساحته بنحو  واألخر، املناخيـة
  ومادة البناء من الطوب األمسنيت.

من مجلة استخدامات األرض ابلقرية والذي يشمل عـدد من املباين اإلدارية  % 28.6ميثل االستخدام اخلدمي املرتبة الثانية بنسبة  -
فضال عن اخلـدمات التعليمية والصحية واملتمثلـة يف ثالثـة مـدارس ، واملنـافع العامـة تتبـع اللجنـة احملليـة لفرزوغه ومشروع الفاتح الزراعي

والقرية ال يوجد هبا تعليمي جـامعي ويـذهب أبناؤها إىل  ، درسة اثنوية ختصصيةوم، ابتدائيـة ومدرستان للتعليم اإلعدادي واملتوسط
  (2007كما يوجد ابلقرية وحدة صحية ومستشفى قـروي )الدراسة امليدانية ،  ابملرجوالعلوم جامعة قار يونس سـابقا  كلية اآلداب

امات ويتمثل يف جمموعـة مـن الـورش الصناعية الصـغرية من مجلة االستخد % 5.6يشكل االستخدام الصناعي املرتبة الثالثة نسبة  -
  ومطحـن غـالل صـغري للمحاصـيل الرعوية

من  % 1.2واملالعـب والرتفيه  % 3.1واالسـتخدام التجـاري  % 4.9بقية النسب تتـوزع عـلى اسـتخدامات أخـرى مثـل الطرق  -
  مجلة استخدامات األرض بقرية فرزوغة.

والذي خيتلف من جزء أخـرى من منطقة ، لعمراين الريفي اخلطي يوجـد منـط العمران املبعثر واملتباعدالنمط اإىل  ويضاف
 يتصف كم ن كما 17.6 واخنفاضــها يف القطــاع األوسط، كــم 66.8ويتصـف ابرتفـاع قيمـة التباعـد يف القطــاع اجلنــويب ، الدراسة

فأحياان تكون املساكن مبعثرة بصـورة عشـوائية ، البدوية رانية هبـذا القطـاع ابلسـمة الريفيـةوتتسم احملالت العم بضآلة حجمـه السـكاين
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وحــول منطقــة ، موجودة أساسا لغرض ممارسة سـكاهنا تربيـة احليوانـات وزراعة احملاصيل الرعوية كما يف املساكن املنتشرة جنوب تــاكنس
  ألف هكتار. 75حيـث ختـدم هـذه املسـاكن أراضي تقدر مساحتها حبوايل ، منطقة الدراسة البنيــة وجــردس يف اجلنــوب الشرقي من

ويتمثـل ذلـك يف مشــاريع ة تقوم خبدمة األراضي الزراعيـة وهناك نوع آخر من هذا النمط على شكل مساكن مبعثـرة خمطط
أكتوبر الزراعـي شرق املـرج  7 ومشروع، مســكن زراعــي 200ي عــلى وع األوســط الزراعــي الــذي حيتــو مشر ، اإلســكان الزراعــي مثــل

وينتشر هذا النوع مـن ، مسكن زراعي 600ومشروع ما يسمي سابقا ابلفاتح الزراعـي وحيتوي على ، مسكن 500الـذي حيتـوي 
خلطـط التنميـة الزراعيـة يف هناية السبعينيات من القرن ومت إنشاؤها وفقا ، املساكن املنفـردة انتشـارا واسـعا يف القطـاعني األوسـط واجلنويب

  املاضي.
، من الطوب األمسنيت واألسقف من الصفيح أو اخلشب ومواد البناء املستخدمة من النوع األول من هذا النمط )العشوائي(

ـن البلـوك األمسنيت واألسقف اخلراسانية بطابق أمـا املسكن املخطط فمادة البنـاء املسـتخدمة فيـه م، وهو متباين يف مساحته وعـدد الغـرف
ومتتـاز هـذه املسـاكن ابختزاهلـا لعنصر ، مـرت مربـع 250ويتـألف من ثالثة غرف ومرحاضني ومطـبخ وسـقيفة ومسـاحته قرابة ، واحـد

  ربطها ابملرافق العامة وارتفـاع تكاليف ومـن عيوبـه العزلـة، مزرعته ـزارع أو الفـالح من مقر سكنه إىلالوقت الذي ميكن أن يقطعـه امل

 2007( توزيع استخدامات األراضي يف قرية فرزوغة عام 2جدول )
 نوع االستخدام املساحة ابهلكتار %

 السكىن 9.1 56.2
 اخلدمي 4.6 28.6
 الصناعي 0.9 5.6
 الطرق 0.8 4.9
 التجاري 0.5 3.1
 املالعب والرتفيه 0.2 1.2

 وعاجملم 16.1 %100
النسب من  15ص  2007 منشورةغري  بياانت، التقرير النهائي ملخطط فرزوغة، املصدر: مصلحة التخطيط العمراين املرج

  حساب الباحث
 العمران احلضري: -2

سكاهنا وتزايد أعداد  وإبحجامها الكبرية ،كم(69مقارنة ابملراكز الريفية ) تتصف املراكز احلضرية ابرتفاع متوسط التباعد بينهما
من مجلة سكان اإلقليم  %80 سكان تصل إىل ونسبة ،من مجلة احملالت العمرانية يف منطقة الدراسة %35 إذ تشكل احملالت احلضرية

 62894 سكاهنا فمدينة املرج اكرب مراكز العمران يف اإلقليم إذ يبلغ عدد، وتتباين نسبة السكان داخل احملالت احلضرية ،2006 عام
ت البين التحتية آإذ ترتكز فيها منش، وأكثر من ثالثة أمخاس احلضر يف اإلقليم ،منطقة املرج أكثر من نصف سكاننسمة تعادل 

نفوذها  وميتد ،السكان أنشطة اخلدمات والتجارة والصناعة وميارس معظم ،املياه والكهرابء والغاز واخلدمات ألساسية واملرافق مثلا
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من خالل جمموعة من الطرق  سـهولة الوصـول إليهـا والريفي ابإلضافة إىل، احلضري د مراكز العمرانليخدم املساحة املأهولة على امتدا
من مجلة  %70املرج ابلنشـاط الزراعـي حيـث بلغـت نسـبة احليـازات الزراعية اليت تقع ضمن حدود مدينة املرج  وارتبط قيـام مدينـة، الربية

  (.57ص، 1987 )التعـداد الزراعـي لعـام احليازات الزراعيـة يف اإلقلـيم
على الرغم من أهنم ميثلون ، من إمجايل سكان منطقة الدراسة %1..4واتكنس وبطة والبياضة  ويكون سكان حمالت جردس

ن الزراعة والتجارة والنقل هم أسـاس نشـأة إفـ، لرعوي والزراعـيجردس واتكنس ابلنشاط ا وإذا كان قيام، ربع احملالت العمرانية يف اإلقليم
واستصالح  عالقة ارتباط بني منو حجم اإلنتاج الزراعي يالحظ إذ ،البياضة وبطة، والسياحة أساس نشأة حملة طلميثةومنـو حملتـي 

 ،2006 نسمة عام 30013 إىل 1984 منسمة عا 19158 حيث تزايد عددهم من ،عامة األراضي والنمو السكاين هلذه املدن بصفة
، )التعداد الزراعي، شعبية املرج 2006 هكتار 155734 ىلإ 1987 هكتار عام، 53282 األرض الزراعية من مقابل زايدة مساحة

2006 ) 
يف احملالت  هلذا فان النشاط الزراعي وملحقاته من أهم األنشطة االقتصادية مبنطقة املرج على الرغم من نسبة السكان العاملني

لكل منهما على الرتتيب  %50، % 22.7العمرانية احلضرية يف قطاع الزراعة منخفضة مقارنة بقطاع اخلدمات حيث بلغت نسبتهم 
 ( 2006)نتائج التعداد العام للسكان لعام  2006لعام 

، يف منطقة املرج وأمهها ز حضريمرك أكربوتعد مدينة املرج ، بوجه عام أيخذ العمران احلضري منط العمران املخطط احلديث
أكرب احملالت العمرانية من حيث حجم املرج ابعتبارها حاضرة اإلقليم و هلذا سوف تقتصر دراسة العمران احلضري يف املنطقة على مدينة 

  توفر قدر كبري من البياانت عنها. إىلابإلضافة ، السكان وجتمع بني عدة وظائف اقتصادية

 رج تطور مساحة مدينة امل

ويظل التقدمي التارخيي ، تعد دراسة البعد التارخيي للمراكـز العمرانيـة احلاليـة ضرورة ملحة لفهم الواقع اجلغرايف والعمراين احلايل هلـا
كن تتبع التطور ومن خالل البعد التارخيي مي، ثر ابلغ يف تركيبهـا ومنوهـا ووظائفهـا وتفاعالهتاأهلذه املراكز العمرانية أمرا ضروراي ملا له من 

 (55ص ، 1980، التارخيي للمدن )مجال محدان
و أن املكان الذي تقـع فيـه مدينة املرج ، فمدينة املرج مثل غريها من احملالت العمرانية ظهرت يف ظل ظروف اترخيية خاصة

وعنـد الفـتح  ،() ان يطلـق عليها اسم بـارشييتمتع إبمكاانت كبرية لتنميـة الزراعـة حيـث أسسها اإلغريق يف القرن اخلامس قبل امليالد وك
فكانـت مركـزًا جتاريـًا وسياسـيا وعسـكراي ابإلضافة إىل  ، هــ( أصبحت مدينة برقة )املرج( عاصمة إلقليم برقة اإلسـالمية22اإلسـالمي )

واستمر ازدهار املدينة حىت ، ـهل زراعـي خصبالقـريوان ويف س –ممـا زاد مـن أمهيـة موقعها على طريق مصرـ ، كوهنا مركزا زراعيا مهما
وعندما استسـلمت برقة ، (45 −21ص ص، 1990، القرن احلادي عشرـ ميالدي حيث أصـبحت املدينـة مهجـورة متامـا )رجـب االثرم

 عنـدما 1835ديثة إىل عـام ويرجـع تـاريخ هنضـة املدينـة احل، ميالدي أصـبحت املـرج مركزا اثنواي يتبع بنغـازي 1640للحكم الرتكي عام 
وعندما ، (1)صــورة  تعرضــت املــرج لزلــزال عنيــف 1963فربايـر 21ويف ، منت حوهلا بلدة صغرية سـميت بـاملرج يف موقعهـا قلعـة أقيمت

                                                                          

() اسم برقة واصبح برقة االسم الذي يطلق على مدينة املرجإىل  حرف اسم ابرشى 
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احلكومة الليبية آنذاك بناء مدينة قام خرباء اتبعون لألمـم املتحـدة حبصرـ نتـائج كارثة الزلزال أوصوا بنقل املدينة إىل موقع آخـر فقـررت 
ئق و املرج اجلديـدة عـلى بعـد مخس كيلو مرتات غـرب املدينـة القدميـة متتـاز بسـهولة احلركة يف كل االجتاهات على غرار منط مـدن احلـدا

  (.88_ 80ص ص ، 2003، م )عثمان النـاجي1973استكمل بناء املدينة اجلديدة عام 
، )سعد القزيري 1973مدينـة متثل مدن ليبيا حينذاك من حيـث احلجـم السـكاين سـنة  48بـة العـاشرة مـن احتلت املدينة املرت

ومرد ذلك  .2006مدينة عام  61املرتبة السابعة عشر من بني سائر املـدن الليبيـة البـالغ عددها إىل  وتراجعـت، (446ص ، 1995
واملتمثلة يف ، الدولة أبحادية التنمية الزراعية فقـط ابملدينـة مـن انحيـةجبانـب اهـتمام ، ـةخمصصات التنمية بني املـدن مـن انحي تفاوت

  التوسع يف استصالح األراضي الزراعية واملشاريع الزراعية.
ضافات حيث توضـح منـط التوسـع العمـراين وكثافـة مقدار اإل، وتكشف دراسة النمو العمراين عن املالمـح اجلغرافيـة للمدينة

وتـأثري الضوابط اجلغرافية اليت تقوى النمـو العمـراين وتـؤثر يف حركة واجتاه العمران مما أسهم يف رسم خريطـة ، العمرانية خالل مراحل النمـو
  عمرانيـة مسـتقبلية للنمـو العمـراين ملدينـة املـرج يف ضـوء تطـور مساحة العمران فيها.

سبعة  (1976 – 1973) وشغلت املدينة العمرانية خالل، 1973هكتار سـنة  672دة وبلغت مساحة مدينة املرج اجلدي
حيث أضافت املدينة العمرانية لرقعتها ، شـهدت املدينـة طفـرة عمرانيـة كبرية 1993 – 1977أمـا خـالل الفرتة ، () أحيـاء عمرانيـة

إىل  ويرجع ذلك، هكتار( 55.1املسحية منو سنوي قدر ) عاما حققت املدينة خـالل هـذه الفـرتة 16هكتار خالل  882حوايل 
شكلت مـا ، والشــعبية اخلضراء، وشــقق الضــمان ،ومنطقــة ك، واملتوســطة، ومنطقة ب ،بنيت عليها إحياء منطقة أ أراضيختصيص 

يف كليـة اآلداب والعلـوم )كليـة الرتبيـة  وشهدت هـذه الفـرتة طفـرة تعليميـة متثلت 1993مـن مجلـة مسـاحة املدينة عام  %56.8يقـرب 
سجلت  2006 − 1994والتوسـع يف االسـتخدام الصـناعي والتجـاري أمـا الفـرتة ، (وكلية إعداد املعلمني كليـة الرتبيـة حاليـا، (سـابقا

 408هكتار مبعدل منـو سـنوي ) 463حـوايل فبلغت املسـاحة املضـافة لكتلـه املدينـة ، قل معدل للنمـو العمـراين هلاأخالل املدينة 
  (2006، املرج، )التسجيل العقاري 2006من مجلة مساحة املدينة عام  %22.6شـكلت مـا يقرب ، هكتـار(

( ورخص 2006 −1980الذي يوضـح العالقـة ما بني مقدار الزايدة املسـاحية للمدينـة للفـرتة ) (4والشكل  3ومن اجلدول )
  وبتحليله يالحظ ما أييت:، ستخرجة يف نفس الفرتةاملبـاين امل

كتـارا وزاد معـدل ه 26.1( مبتوســط ســنوي يصــل إىل 2007 −1980هكتارا خـالل الفــرتة ) 654.46الزايدة املساحية  إمجايلبلغ  -
 – 2000واألخــرى ، هكتــارا 52.42( حيـث وصـل املعــدل 1991 – 1986النمـو عـن هـذا املتوسـط يف فرتتني زمنيتـني األوىل )

واخنفض معدل النمـو عـن املتوسـط كـذلك يف فرتتـني زمنيتني األوىل ، هكتــار 38.41حيــث وصــلت الزيــادة اإلضــافية  2006
  هكتار على الرتتيب.( 12.30( بنحو 2000 −1992والثانية )، هكتارا 20.38( بلغ املتوسط السـنوي للزايدة 1985 – 1980)

 – 2000خالل الفرتة  %34ألف رخصة بناء مبدينـة املـرج أعـلى نسـبة بلغـت  12خالل الفرتة املدروسـة اسـتخرجت أكثـر مـن  -
أما يف أثناء فرتة الركود االقتصادي الذي شـهدته ، ويعزى ذلك إىل التطور يف مشاريع التوسع العمراين وختصيص أراضي للبناء 2005

                                                                          

()  الم، حي الع703حي  ، حي فلسطني، حي الشعبية احلمراء،700حي ال 500احملالت العمرانية حي املنطقة الرابعة، حي ال   
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 %14.3سبب ظروف احلصار الدويل وصلت نسبة الرخص املخصصـة إلغـراض البنـاء إىل ادين مسـتوايهتا الـبالد بصـفة عامة ب
  م.1999 – 1992خالل الفرتة 

 1991و 1986رخصة خـالل الفـرتة األخرية  760.2اعلي متوسط بلغ ، رخصة 452.8يبلـغ متوسـط الـرخص املسـتخرجة سـنواي  -
  رخص املستخرجة مع مقدار الزايدة املساحية أو اإلضافة العمرانية ملدينة املرج.هناك ارتباط طردي بني عدد ال أي

 2005 – 1980( العالقة بني مقدار اإلضافة العمرانية ورخص املباين يف مدينة املرج بني عامي 3جدول )
متوسط الرخصة/ 

 سنة

املتوسط السنوي للزايدة هكتار/  الرخص
 سنة

 مقدار الزايدة أو

 هلكتاراإلضافة اب
 الفرتة الزمنية

 العدد %

582.4 24.1 2912 20.38 101.90 1985 −1980 
760.2 29.6 3801 52.42 262.1 1991 −1986 
188.7 14.3 1321 12.30 98.41 1999 − 1992 
599.6 32 4193 38.41 192.05 2007 − 2000 
 اجملموع 654.46 26.1 12227 100 452.8

 إعداد الباحث اعتمادا على: املصدر:
 2006، بياانت غري منشورة املرج، افق،واملر بياانت اهليئة العامة لإلسكان 

 :2002-1980 املتوسط السنوي لإلضافة العمرانية ورخصة البناء يف مدينة املرج (4)شكل 

 
املدينة مبوضعها اجلغـرايف املتميـز حيث نشأة املدينة  فتتميز، ميكن إرجاع النمو العمراين ملدينـة املـرج لعـدة أسـباب طبيعية وبشرية

أسهم كل ذلك يف ، ملم/ سنواي 400يف منطقة سـهلية وتربـة خصـبة وعـلى خطوط كنتور متقاربة تقريبا مـع وفـرة اإلمطـار الشـتوية أكثر 
ة أمهها: العامل اإلداري حيث متثل املدينة العاصمة أما األسباب البشرية فمتعدد ة العمرانية والزراعية يف املدينة.ر مشاريع التنميتطو 

وتركــز اخلــدمات اإلداريــة واالجتماعية املختلفة فجـذبت السـكان ، ثـر واضــح يف منــو املدينــةأ لـيم املـرج فكـان هلـذا املوقـعاإلدارية إلق
ابإلضافة ، غزل والنسـيج وصـناعة البطـاطني ومصـنع األحذيـةثـم كـان إلنشاء جمموعة من املصانع مثل مصنع الصوف ومصـنع ال، إليهـا

ابإلضافة إىل امتالك ، إىل كثـرة الـورش الصـناعية األثـر الواضـح يف جذب األيدي العاملة وإنعاش املدينة اقتصاداي ومـن ثـم توسعها عمرانيا
حيث إن العالقة بني العمران والطرق ال تقـف عند حد ، تصـادية املختلفةواالق العمرانية املدينة لشـبكة مـن الطرق التـي تـربط بـني حمالهتـا

معني وإمنا تستمر يف مراحل تطورية مبعىن زايدة يف النمو العمراين يقابلها زايدة يف طول شبكة الطرق كـي تتناسب خدماهتا االقتصادية 
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الطـرق الطريق الرئيسي املمتد مشال املدينة الذي يعترب جـزء  ( مـن أهـم هـذه29ص، 1986، واالجتماعية مع مقدار النمو )غامن سلطان
كذلك الطـرق الزراعيـة اليت تربط بني مدينة املرج من انحية واحملالت العمرانيـة يف جردس واتكنس ،  املرج –مـن الطريق الدويل بنغازي 

  ة االقتصـادية والعمرانية فيها.و ربطت هـذا الطريـق املدينـة مبحور مواصالت ساعد على تطـور التنميـ، وبطه
  1963 ( سقوط املنازل أثر زلزال املرج1صورة )

 
األسباب التـي دفعـت السـكان إىل السـكن أو البنـاء يف مدينة املرج كما  ومن خالل الدراسة امليدانية ظهرت العديد من

  :االيت( على النحو 5يوضحها اجلدول )

للســكن يف املدينــة ألســباب طبيعيــة متثــل يف ختصيصه بعد زلزال املرج  ( أن الســبب الرئيسي% 34.5) ينــةالع ثلــث مــن أكثــر اظهــر -
 1963عام 

( وخبصوص هذا العامل تشري نتـائج الدراسـة امليدانيــة أن مدينــة املــرج %24.2) العينـة ربـع بقرابـة الثانيـة املرتبـة يف جاء القبلي العامل -
  (5وبقيـة النسـبة تتوزع على القبائل األخرى الشكل ) %14الدراسـة ، %25العبيـد ، %52 معظــم ســكاهنا مــن قبائــل العرفه

 2007( توزيع القبائل اليت تقطن مدينة املرج عام 6شكل )

 
كز الثقل اخلـدمي يـة فمدينـة املـرج متثـل مر من حجـم العينـة السـكن يف املدينة لتوفر اخلدمات االجتماع % 15من  أكثر ارجع حني يف -

حيـث يوجـد هبـا اكـرب املؤسسات التعليميـة املتمثلـة يف كليتـي اآلداب وإعـداد املعلمني ابإلضافة إىل املعهد العايل للعلوم يف اإلقلـيم 
  املرج.اخلدمات الصحية املتمثلة يف مستشفى  أكربكـما يوجد ابملدينة ،  الصـحية

على  % 5.2 ،% 5.8 ،% 7.3 %7.5 أخـرى وعوامل وارث، اقتصادية وأسـباب الوصـول إمكانيـة عـلى تتـوزع النسـبة ـةبقي -
  الرتتيب.
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 ( التوزيع النسيب ألسباب السكن يف مدينة املرج5جدول )

 سبب السكن يف املدينة التكرار %
 ختصيص بعد الزلزال 207 34.5
 العامل القبلي 145 24.2
 اخلدمات االجتماعية 93 15.5
 سهولة الوصول واالتصال 45 7.5
 عوامل اقتصادية 44 7.3
 ارث 35 5.8
 أسباب أخرى 31 5.2

 إعداد الباحث اعتمادا على نتائج الدراسة امليدانية  املصدر:

 2007ية عام ( التوزيع النسيب الستخدامات األرض مبدينة املرج وتوزيعها حسب اجتاه احملالت العمران6جدول )
 االستخدام داخل اجتاهات حمالت املدينة** %

% 
املساحة 
 ابهلكتار

 نوع االستخدام
 مشايل شرقي جنويب غريب
 سكىن 1300 69 60 58 59 60

 صناعي 170 9.0 7.8 8.2 8.1 12.1
 خدمي 140 7.4 10.1 6.5 11.1 7.1
 طرق وشوارع 135 7.1 7.9 6.9 7.0 7.0
 جتارى 67 3.8 5.4 5.6 3.8 4.5
 ترفيهي 40 2.1 5.8 8.8 5.9 7.0
 أخرى 30 1.6 3.0 6.0 5.1 2.3
 اجملموع 1882 100 100 100 100 100

  2007 بياانت غري مشورة املرج، واملرافق،مصلحة التخطيط العمراين اهليئة العامة لإلسكان  إعداد الباحث اعتمادا على املصدر:
 امليدانية.الدراسة ** 
حيث ترتفع نسبة هذا ، من مجلة استخدامات الكتلة العمرانية ابملدينة % 7.4املركز الثالث  () اخلدمية ستخداماتاال احتلت -

على الرتتيب من مجلة مساحة الكتلة العمرانية اخلدمية ابملدينة  % 10.1، % 11.1االستخدام يف حملة املرج اجلنوبية والشمالية 
  .2007عام 

                                                                          

()  املركز اإلداري، واخلدمات التعليمية والصحية والدينية اهباخلدمات يقصد  
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 –لوجود الطريق الرئيسي املرج ، % 7.9وترتفع يف االجتاه الشمايل إىل  %7.1 بنسبة والشوارع الطرق استخدام الرابع املركز يف جاء -
  بنغازي

حيث ترتفع عن املتوسط يف ، من مجلة استخدامات األرض ابملدينة % 3.8 التجاري االستخدام سيطرة حتت يقع اخلامسة املرتبة -
على الرتتيب لوجود جتمعات جتارية مثل السوق السياحي ابملرج  % 4.5، % 5.4، % 5.6بية حمالت املرج الشرقية والشمالية والغر 

واجملمع التجاري وسوق اخلضار ، وسوق فلسطني ابملرج الشرقية، والتجمع التجاري بسوق اجلمهورية بني الشمايل واجلنويب، الشمايل
  ابملرج الغربية.

وترتفع نسبة االستخدام ، على الرتتيب % 1.6، % 2.1 بنسبة أخرى واستخدامات الرتفيهي االستخدام على تتوزع النسب بقية -
 من مجلة االستخدامات لوجود اندي املرج الرايضي.  %8.8الرتفيهي يف حملة املرج الشرقية لتصل إىل 

  2008 استخدامات األرض يف منطقة املرج عام (7)شكل 

 
 www.wikimapia.org موقعصورة جوية للمدينة من  املصدر: 

  2008إضافات من الدراسة امليدانية 

 بصفة عامة يقوم النسيج العمراين للمدينة على نظام مدن احلدائق اليت تعتمد فكرة تصميمها على إنشاء وحدات السكن وفق
 (512ص ، 1975، األسديي وان تكون منافذ االتصال ووسائل املواصالت مالئمة حلركة املرور )فوز ، ومركز املدينة، )نظام اجملاورات(

كما يالحظ وجود تباين يف توزيع ،  2007عام  2شخص/ كم 118 وبلغ متوسط الكثافة السكانية اإلمجالية ملدينة املرج
واقل كثافة توجد يف حملة  2شخص/كم 250 −150السكان على احملالت العمرانية حيث ترتفع الكثافة السكانية يف حملة املرج اجلنوبية 

مدينة املرج على مساحات كبرية غري  حتتويهذه الكثافة ال تعرب عن احلقيقة حيث ، شخص / كيلو مرت مربع 100لغربية اقل من املرج ا
، وبعض املواقع العسكرية )مصلحة التخطيط العمراين املرج، واجملمع اإلداري، مثل موقع كلية اآلداب والعلوم %25سكنية تبلغ حوايل 
 (. 2007، بياانت غري منشورة
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 اخلصائص االقتصادية للسكان مبدينة املرج:  -

اللجنـة اإلدارية ملنطقة االقتصادية مبدينة املرج طبقا لبيانـات قطاعـات  املنشآتقبل احلديث عن هذه اخلصائص نشري إن عـدد 
ت االقتصادية يف آلة املنشمن مج %85و، االقتصادية يف اجلماهريية املنشآت مجلة من % 5.3تشـكل ، منشـأة 3180وصـل إىل املـرج 

منهـا أربـاع أمخاس تعمل يف األنشطة الثالثية وأكثر من العشرـ قلـيال ، (2006، شـعبية املـرج، )جملس التخطـيط 2006منطقة املـرج عـام 
  9الشكل )، 2006تعمـل يف األنشـطة األولية طبقا لنتائج تعداد عام  %9حنـو ، تعمل يف األنشطة الثانويـة

 2006مبدينة املرج عام  االقتصادية األنشطةب قطاعات حس تآ( توزيع النسيب للمنش9شكل )

 
يدل هذا املـؤشر كـذلك على إن ، يالحظ من الشكل السابق أن الطـابع السـائد للمنشـآت االقتصادية هو الطابع اخلدمي  

اإلقلـيم يف ارتفاع نسبة العاملني يف وبذلك تتماشى مدينة املرج مع ، يف قطـاع األنشطة الثالثية االقتصادية يرتفـع املنشآتالعاملني يف 
( 7واجلدول ) 2006يف مدينة املرج من مجلة العاملني اقتصاداي عام  % 2..5و يف املنطقة % 49.8قطاع اخلـدمات حيـث بلغـت 

  .2006 −1984ت والعـاملني اقتصـاداي مبدينة املرج للفرتة آالتطور النسـيب يف إعـداد املنشـيوضح 
  2006 −1984يع املنشآت والعاملني هبا حسب األنشطة االقتصادية مبدينة املرج للفرتة ( توز 7جدول )

النشاط  1984 2006
 االقتصادي

 منشئات عاملني منشئات عاملني

 عدد % عدد % عدد % عدد %

 األوىل 45 1.9 49 0.3 255 9.0 396 1.9

 الثانوي 469 20.3 3893 24.4 350 11.0 3714 17.6

 الثالثي 1797 77.8 11986 75.3 2575 80.0 16960 80.5

 اجملموع 2311 100 15928 100 3180 100 21070 100

  إعداد الباحث اعتمادا على: املصدر:
  2005، 1984 تائج التعداد والعام للسكان لعامن -
  2006جملس التخطيط، جملس املرج، بياانت غري منشورة،  -

يف القطاع األوىل والثالثي وتناقضت يف قطاع  أن أعـداد املنشـآت االقتصادية تزايدتكـما يالحـظ مـن اجلـدول السـابق 
األنشطة الثانوية املتمثلة يف الصناعات التحويلية ويرجع ذلك إىل ختصيص بعض املصانع ومتليكها وحتول بعض العاملني إىل قطاع 

قوة العمل الرئيسية ابملدينة  إىل أن الذكور ميثلون 2006ة املرج عام ت االقتصادية مبدينـآوتشري نتائج حصر العاملني واملنش اخلدمات
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ويعزي ذلك إىل ارتفاع املستوى التعليمي عنـد اإلنـاث ، 2006عام  %80إىل  1984عام  % 87.1وإن تناقصت مسامهتهم من 
 (. 2006العام للسكان لعام  )التعداد 2006عـام  30.7إىل  1973عـام  %79حيـث اخنفضـت نسـبة األمية عند اإلانث مـن 

  :بدائل منو مدينة املرج 

وينعكس ذلك على احليز املكاين ، إن التنمية العمرانية هي التعبـري امللمـوس عـن التنمية االقتصادية وتنمية املوارد البشرية كال ش
  انـب التنميـة العمرانية.لـذا فالتنميـة االقتصـادية تعمل على تنمية املناطق املرتدية اقتصاداي جب، الذي تشغله

ابإلضافة إىل تدين مسـتوى أداء بعضـها وتداخل ، يف ظل الزايدة السكانية تعـاين املدينـة مـن مشـكلة سـوء توزيع اخلدمات
كن كـما توجـد مشـكلة النمـو العشوائي للمباين أو املسا ،  األمر الذي تسـبب يف حـدوث اختناقـات مروريـة، االستخدامات لألراضي

كلة تواجه منو املدينة حمدودية منوها يف املستقبل بسبب وقوع خمطط املدينة وسط أراضي زراعيـة م مشواه، خصوصا يف مناطق الفضاء
  تقع حتت سيطرة اجتماعية معينة.

ويالحظ من ، لذلك اجتهت اجلهات املعينة بدراسة بدائل منو املدينة من خالل اقتطاع األراضي الزراعيـة وختصيصـها للعمـران
وهو يهدف برفع كثافـة العمـران املستقبلي بصـورة جوهريـة مـع حصرـ ، ( الذي يوضح فيـه البـديل األول لنمو املدينة يف املستقبل2الصورة 

حـة شـمال الطريق بتوسـع املدينـة يف األراضي املتا . أمـا البـديل الثـاين فيقضىءالبيضـا –توسـع املدينـة يف األراضي جنوب طريق بنغـازي 
أيضا على أن يتم بعد ذلك امتداد العمران إىل كافة األراضي املتاحة جنوبه مع إمكان األخذ بكثافات سـكنية ادين من تلك للبديل 

  األول ابلنسبة للعمران اجلديد.
لتايل ـد الشـمايل للمدينـة وحيول اباعترب البديل األول أفضل من الثاين ألنه جيعل من الطريق العـام احل ومن وجهة البنية احلضرية

ولكـن مـن الناحية األخرى كان يتصف بعيب أساسي يتمثـل يف انـه يقضي بتغيري طابع املدينة تغيريا ، يةدون انشطار املنطقة احلضر 
البـديل الثـاين ابعتبـاره احلـل وقد أدى هـذا إىل تفضـيل ، جذراي وترتفع الكثافـات السكنية والسكانية مما يتعـارض مـع األوضـاع القائمـة

 Saad Kezeiri, 1987, p) املنشود للمشكلة ألنه سيحافظ عـلى منـط اسـتخدامات األرض احلضرية بوصفها نظـام مـدن احلـدائق

دابري املناسبة مثل ية ابختاذ التالطريق العام عرب املنطقـة احلضر مشكلة بنيوية انجتة من مرور  أية كما انه ميكـن مـن التغلـب على،  (137
  التقاطعات املنفصلة وما إليه يف املستقبل.

تزيـد ارتفـاع مبانيها عن هكتار ال  1200ويهدف مشروع املخطط الشمايل مبدينـة املـرج إىل بنـاء مدينة متكاملة على مساحة 
ساحة الكلية املخصصة إلنشاء من امل %25 −20تتخللها مساحات خضراء ال تقل ، وحدة سكنية 2500دوار ويتألف من أأربعة 
  على كافة اخلدمات االجتماعية واالقتصادية. حتتوياملدينة 

  عالقة العمران بالتنمية االقتصادية:
من الواضح أن البيئة الطبيعية واألوضاع البشرية تركـت أاثرها على العمران سـواء مـن حيـث أمناطـه وأحجامـه وتوزيع سكانه 

جيب أن يؤخذ فيه بعني االعتبار هذه ، فان اختيار مواقع ومواضـع خمططات املدن والقرى املزمع إقامتها يف املستقبلوابلتايل ، وحمالته
ات أو االقتصـاد يف التكــاليف ن حقق ذلك بعض املزااي يف جمال اخلدمإحىت و ، حبيث ال تفرض نظم أخرى من بيئات خمتلفة، الظروف

طبيعة املنطقة  الن، إىل حــدوث مشكالت أخـرى تتصـل ابلعالقـة بـني منـاطق السـكن واألرض الزراعيةن ذلــك يف النهايــة ســيؤدى أل
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 −1990هكتــار خــالل الفــرتة  3000لتوســع العمــراين إىل اقتطــاع مســاحات مــن األراضي الزراعيــة قــدرت بنحــو زراعية حيث أدى ا
زراعيـة يف فئة اجتماعية معينة أدى إىل ارتفاع قيمة التعويضـات مـن اجل استغالل هذه األراضي نظرا لوقوع هـذه األراضي ال، 2013

  ()  2006) −2000خــالل الفــرتة ) ل.مليــون د 10.980.950للعمران قدرت بنحو 
ليم الدراسة فان التخطيط نه عند وضع خطـط التنميـة االقتصـادية يف منطقة املرج إلقامة خمططات جديدة يف إقإوعلى ذلك ف

  العمراين هلذه املناطق ميكن أن يقوم على:
أمـاكن ال تؤثر على مساحة األراضي الزراعية احمليطـة ابملـدن والقرى املوجودة مبنطقة الدراسة مواضع املخططـات العمرانيـة يف  اختيار -

  مرت. 200ويكـون ذلـك يف مواضع فوق منسوب أقل من 

الن أغلب فشـل املخططات العمرانية يف ليبيا بوجه عـام يرجـع ، القرى البـد إن تتناسـب مـع زيـادة السـكان وكثـافتهمأحجام وتباعد  -
معرفـة إمكانـات منو املدن والقرى عـلى مسـتوى اإلقلـيم حيـث إن واضعي ويف عدم ، إىل سـوء تقـدير منو السكان وتوزيعهم

  (.435ص، 1995، املكانيـة واإلمكاانت االقتصادية )سعد القـزيـرى املخططات مل ينظروا إىل العالقـات

يكون التخطـيط حمليا يراعى العالقة بني البيئـة  أنهلذا البد ، مركزية التخطـيط يـؤثر عـلى اسـتخدامات األرض واألنشطة االقتصادية -
 والواقعيـة واألنشـطة االقتصادية القائمة. 

البيئة احمللية الن احلجر اجلريي يسهل  وتستمد منسية البنائية البد أن تـتالءم مع الظروف الطبيعية مواد البناء واألعمال اهلند -
 احلصول عليه يف منطقة الدراسة. 

الن ، عـلى مستوى منطقة الدراسةفض فيها مسـاحة األرض الزراعيـة التوسع العمراين جيب أن يكون يف املناطق الساحلية ألهنا تنخ -
 تـي تواجـه العمران ومنوه يف اإلقليم هي األرض الزراعية. املشـكلة ال

حيـث أدى فشـل بعـض ، االسـتفادة منهـا يف عمليـات تـوطني السـكان أجل جيب احملافظة على مشروعات التنمية الزراعيـة مـن -
  املرج.خاصـة مدينـة املدن احلضرية إىل  سكانانتقال الإىل  املشـاريع الزراعيـة مثـل مشروع اخلروبة وجنوب اتكنس وسـيدي ارحومـه

 االهتمام ابلطرق الزراعية والفرعية ورصف الطـرق الرتابية تسهل من عمليـة الوصـول واالتصـال بـني الفروع واحملالت العمرانية.  -

                                                                          

()  2..5تقارير عن جلنة التعويضات عن املنافع العامة واألراضي الزراعية منطقة املرج عام 
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  2010 املرج لنمو مدينة الشمايل( )املخطط( البديل األول 2صورة )
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