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:المقدمة
لتيالتخصصاتمنالطبيةالجغرافياتعد ثامنالقرنفيحديثاًظهرتا وأكبرعشر،ال

فيعقدالذيمؤتمرهفيالدوليالجغرافياالتحادقراربصدوركانتالتخصصهذاخطاهاخطوة
".الطبيةالجغرافيا"باسمالمتخصصةلجانهضمنخاصةلجنةفيتمثلتم،1949عام

مجاالتوتعددميدانهااتساعبسببالطبية،للجغرافياجامعتعريفوضعالسهلمنوليس
والمتغيراتالباثولوجيةالمتغيراتبينالعالقةدراسةبأنها(May)ميعرفهافقدفيها،البحث

ية ية)الجغراف يدعرفهاحينفي،(وبشريةطب ماطدراسةبأنهام1987عاممونثل التوزيعأن
الوصلحلقةهيالطبيةالجغرافيافإنوبالتالي،)(تفسيرهابهدفوذلكالبشريةلألمراضالجغرافي

طريحأمااآلخر،المجالينمنكليخدمبحيثأخرى،ناحيةمنوالطبناحيةمنالجغرافيابين
الجغرافيالتوزيعبدراسةتختصالحديثة،التطبيقيةالجغرافيافروعمنفرعبأنهاعرفهافقدشرف

.)(والبشريةالطبيعيةالجغرافيةالبيئةعناصروبينبينهماالعالقةوإبرازلألمراض
فيدراسةأوبحثأيخطواتأهممنمنطقةأيفينموهموتطورالسكانحجمدراسةتعد

وتنوعهمالسكاننموبينماوثيقةعالقةوجودإلىالدراساتتوصلتحيثالطبية،الجغرافيامجال
.واألوبئةاألمراضوانتشار

منجاهدةتسعىوالتيليبيافيتنتشرالتيالمعديةاألمراضمنالكبدالتهابمرضيعتبر
سنتناولهاالتيليبيامناطقإحدىالزاويةومنطقةللمرضى،المناسبالعالجوتوفيرمكافحتهأجل

سكاندراسةسيتمحيثبها،الكبدالتهابلمرضواالقتصاديةاالجتماعيةاألبعادجانبمنبالدراسة
بمرضوعالقتهوالنوعيالعمريوالتركيبوتوزيعهم،النموومعدالتالحجمحيثمنالمنطقة
ومستوىالعملطبيعةفيالمتمثلةاالقتصاديةاألبعادالدراسةتتناولكماالمنطقة،فيالكبدالتهاب

خاصاستبيانإعدادطريقعنالميدانيةالدراسةعلىالدراسةهذهفياالعتمادوتماألفراد،دخل
.بذلك
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:االجتماعيةاألبعاد:أوالً
السكان -1
:السكانيالنموومعدالتالحجمتطور(أ

فيدراسةأوبحثأيخطواتأهممنمنطقةأيفينموهموتطورالسكانحجمدراسةتعد
الرئيسيالمحورهوالسكانيالنموPaul Ehrlichإرليخبوليعتبرحيثالطبية،الجغرافيامجال

.)(البيئيةلإلشكاالت
معلوماتتتوفرلمأنهإالعلميةدراسةأليالسكانيةاإلحصاءاتأهميةمنالرغموعلى

فياالعتمادكانإذعلمياً،سكانياًتعداداًالبالدتشهدلمحيثم،1954عامقبلليبياسكانعندقيقة
إليهااالستناديمكنالوالتيوالدبلوماسيين،األوربيينالرحالةمذكراتعلىالسكانعددتقدير
.البالدشهدتهاالتيوالحروبالسكان،استقرارعدمبسببكبيربشكل

خاللالبالدتعانيهاكانتالتيالسيئةاألحوالبسبببطيئاًليبيافيالسكاننموكانوقد
.البالدفيالسكانعددزيادةدونحالوصحياقتصاديتدهورمنعنهانتجوماالحروب،سنوات

شاملتعدادأولهوم1954عامتعداديعتبر(1)رقمجدولليبياسكاننمومراحلوبتتبع
مننسمة)(49,955فبلغالزاويةمنطقةسكانعددأمانسمة،1,088,873عددهمبلغفقدللسكان،
االقتصاديةالظروفبسببوسليمةدقيقةتكنلمالتعدادهذانتائجأنإالالكلي،السكانعددإجمالي

سكانيةزيادةتشهدذلكبعدالبالدبدأتثمسكانها،لدىالوعيوقلةالبالد،بهاتمركانتالتي
بدأتثمومنوتصنيعه،النفطاكتشافإلىخاللالسكانعددفيالزيادةأسبابوترجعملحوظة،

حينفينسمة،2,052,372نحوم1973تعدادحسبعددهمليصلللسكانالسريعالنمومرحلة
عددفيالزيادةوتستمر،%3.8عامنموبمعدلأي،)(نسمة68868حواليالزاويةسكانعددبلغ

سكان عدادحتىال لغحيثم،1984ت بالدسكانعددب نذاكال ليآ نمووبمعدل3231059حوا
بالزاويةالنمومعدلزيادةأسبابومن،)(%4,3نمووبمعدلنسمة110710عددهموبلغ،4.2%
وانخفاضالمواليدمعدلزيادةعنهنتجالذياألمرالصحية،الرعايةوتوفرالمعيشة،مستوىتحسن
4389739ليبياسكانعددبلغفقدعام،بشكلم1995عامالنمومعدلانخفضثمالوفيات،معدل
نمووبمعدلنسمة156248عددهمبلغفقدالمنطقةسكانأما،%2.8سكانينموبمعدلنسمة

وانخفضم،2006عامنسمة5.323.991سكانهابلغفقدلليبياأجريتعدادآخرأما،)(3.1%
لىليصلنمومعدل لغالزاويةسكانأما،%1.8إ نمووبمعدلنسمة290993نحوعددهمفب

التحسنأسبابهأهممنكانتوالذيم،1995عامعنسريعبشكلالنمومعدلارتفعحيث،)(5.5%
االقتصاديالوضعتطوربسببالفردمعيشةمستوىوارتفاعوالصحية،االقتصاديةاألحوالفي

2426نحوإلىم1970عامدينارا656ًمنالفرددخلارتفعحيثالنفطعائداتعنوالناتجللبالد
االقتصاديالمستوىعلىانعكسمما،)(م2003عامدينارا48378ًبلغثم،)(م1997عامديناراً
األمراضمنوالعديدالتغذيةبسوءلإلصابةعرضةأقلجعلهمماغذائهمستوىوتحسنللفرد،

عددوارتفاعالوفياتمعدلانخفاضفيأسهمبالمنطقةالصحيةالخدماتتحسنأنكمااألخرى،
.بهمالخاصةالتطعيماتتوفرنتيجةاألطفالتصيبالتياألمراضمنالكثيروتقليلالمواليد،
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األخرى،المناطقمنإليهاالوافدينالمهاجرينمنأعداداًالزاويةمنطقةاستقبلتوقدهذا
بها،المعيشةأوضاعتحسنبعدوذلكأخرى،مناطقإلىمنهاالمهاجرينسكانهامنالعديدورجوع

العمالةمنالعديدجلبتوالتيبهاالنفطوتكريرصناعةعلىتعتمدالتيالمصفاةوجودإلىإضافة
المجاورة،المناطقمن

التيالعامةالتعداداتخاللالزاويةومنطقةبليبياالسكانعددتطوريبينالتاليوالجدول
(.م2006-1954)السنواتفيللسكانأجريت

(1)جدول
(م2006-1954)السنويالنموومعدلالزاويةومنطقةليبيافيالسكانعددتطور

السنة ليبياسكانعدد النمومعدل الزاويةسكانعدد النمومعدل
1954 1088873 - 49955 -
1973 2052372 3.4 68698 3.8
1984 3231059 4.2 110710 4.3
1995 4389739 2.8 156248 3.1
2006 5323991 1.8 290993 5.5

:إلىاستناداًالطالبةإعداد:المصدر
ــة ــةالهيـئ ــاتالعاـم ــق،للمعلوـم ــائجوالتوثـي ــداداتنـت ــةالتـع ــيللســـكانالعاـم ــاـف ليبـي

(م1964-1973-1984-1995-2006)
ارتفعإذم،2006لعامالزاويةمطقةفىالسكانىالنمومعدلارتفاع(1)الجدولمنيتبين

اسبابلعدةوذلكالسابقة،التعداتفىمعهيتقاربكانأنبعدللدولةالعامالمعدلعنملحوظبشكل
للمنطقة،االقتصاديةاالوضاعتحسنعلىساعدتالتىالنفطوصناعةتكريرمصفاةإنشاءاهمها
منالعديدمعبالتعاقدالدولةقيامبعدخاصةالصحيةواألوضاعالمعيشةمستوىتحسنإلىإضافة
عودةجانبإلىهذاتمريضهيئةاواطباءكانتسواءمتخصصةطبيةكوادرجلباجلمنالدول
.المنطقةاوضاعتحسنبعدالعملعنبحثاًهاجرواالذينالسكانمنالعديد

دورللهجرةكانوإنمافقط،الطبيعيةالزيادةعلىالسكانينموهافيالزاويةمنطقةتعتمدلم
هامعـدالتتبـاينفيبـارز بدايـةمـعمتزايـداًسـكانياًجـذباًالمنطقـةشـهدتحيـثالسـكاني،نمو

.)(ذلكعلىالمتوسطالبحرساحلعلىالمطلالمتميزالجغرافيموقعهاساعدوقدالسبعينيات،
:المنطقةلسكانالجغرافيالتوزيع(ب

فيالطبيعيةالعواملأهموتتمثلوالبشرية،الطبيعيةالعواملمنبعددالسكانتوزيعيتأثر
لتيالسكاننموحركةفيالبشريةالعواملتتجسدبينماوالتضاريس،المناخ توفرعلىتعتمدا

.المناسبةالعملوفرصالعامة،الخدمات
الشريطعلىيرتكزونالسكانفمعظمسكانها،توزيعفيمتجانسةغيرالزاويةمنطقةوتعد

ساحلي يهالشمالفيال غربي،الشرقيبطرف ماوال خدماتتوفرأهمهامميزاتمنبهيتمتعل ال
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المنطقةمنالجزءهذافيالعملفرصتوفرأنكمااألخرى،الخدميةوالمرافقوالتعليميةالصحية
.إليهاألخرىليبيامناطقمنالداخليةالهجرةحركةزيادةفيساهم

بحثه،أثناءالطالبتواجهالتيالمشكالتأهممنللمنطقةاإلداريالتقسيمثباتعدميعتبر
االعتبارفياألخذمعم،2006عامللسكانالعامالتعدادبياناتعلىالدراسةفياالعتمادتموبذلك
تموبالتاليصبراتة،شعبيةحدودضمنبعضهاودخولالمحالت،بعضدمجفيحدثالذيالتغير
.التاليالجدولمنحذفها



بعالراالجزء(2016)عشرالسابعالعدد

(2)جدول
م2006عامخاللالمحالتحسبالزاويةمنطقةلسكانالجغرافيالتوزيع

المحلة السكانعدد
جودائم 9366

الجديدةالزاوية 62363
غالشةأبو 11179

القديمةالزاوية 1441
المدينةالزاوية 11089
المركزالزاوية 9809

السباعأبو 3909
الحرشة 26733

الصابرية 16082
المطرد 11757

الزاويةشهداء 14888
صرةأبو 2921
عبدبنعمر

العزيز
5194

معمربئر 16527
الجنوبيةالزاوية 2115

مداكمشهداء 1202
ناصر 4429

الغنمبئر 3375

الزاويةم،2006للسكان،العامالتعدادنتائجوالتوثيق،للمعلوماتالعامةالهيئة:المصدر
بلغفقدالمنطقةفيللسكانحجماًاألكبرهوالجديدةالزاويةتجمعأن(2)الجدولمنيتبين

العمل،وفرصالخدماتتوفرمنبهتتميزلماوذلك،26733بعددالحرشةيليه،62363عددهم
الرابعةالمرتبةفيالزاويةمنطقةوتأتيالجنوبية،الزاويةفيفتمثلللسكانتجمعاًالمحالتأقلأما
.ومصراتةوبنغازي،طرابلس،بعدأيليبيا،لمناطقبالنسبةالسكانعددحيثمن

منعددأكبرتمثلالزاويةأنالدراساتبينتفقدالكبدالتهاببمرضاإلصابةناحيةمنأما
لهذاالسكانلدىالصحيالوعيزيادةعلىيدلمماليبيا،مناألخرىبالمناطقمقارنةاإلصابات
.متوسطةالخدماتتلككانتولوحتىبالمنطقة،الصحيةالخدماتوتوفرالمرض،

:للسكانوالعمريالنوعيالتركيب(جـ
حيثاألمراض،انتشارفيالمؤثرةالجغرافيةالعواملأكثرمنللسكانالنوعيالتركيبيعد

األعمارفيالذكورمقاومةمنتقللبيولوجية،بعواملترتبطديموجرافية،ظاهرةالنوعنسبةتعد
.)(باإلناثمقارنةالطفولةألمراضالمبكرة
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الوفياتمعدلواختالفالهجرةبعواملنقصاناًأوزيادةمنطقةأيفيالنوعنسبةوتتأثر
.واإلناثالذكورمنلكل

(.م2006-1973)الفترةخاللالزاويةمنطقةلسكانالنوعيةالنسبةيبينالتاليوالجدول
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(3)جدول
(م2006-1973)للسكانالعامالتعدادخاللالنوعونسبةالزاويةسكانتوزيع

السنة الذكورعدد اإلناثعدد النوعنسبة
1973 35061 33807 103,7
1984 56451 54259 104.0
1995 79160 77088 102.7
2006 151371 139622 108.4

:إلىاستناداًالطالبةإعداد:المصدر
.متعددةصفحاتم،2006-95-84-73للسنواتالزاويةللسكان،العامالتعدادنتائج

:المعادلةمنالنوعنسبةحسابتم
النوعنسبة

=
الذكورعدد اإلناثعدد100×

للسكانالعامةالتعداداتخاللالجنسينأعدادتقاربيليهالذىوالشكل(3)الجدولمنيتبين
ينحيـثم،2006-1973من فوقيتب سيطت عددب لذكورل لذيا لغوا م2006عـامفيأقصاهيب

.أنثى100لكلذكر108بنسبةأي(151371)
الطالبةاعتمدتفقدالزاويةمنطقةفيالكبدبالتهابللمصابينالنوعيالتركيبولمعرفة

حالة150العينةحجموكانتالمنطقةفىبالمرضالمصابينمنعينةلدراسةاستبياننموذجعلى
نسبةبلغتحيثبالمرض،اإلناثمنإصابةأكثرهمالذكورأنالميدانيةالدراسةبينتوقدمصابة،
اإلصابةنسبةأماإناث،إصابة%26.7مقابل%73.3نحوالذكورعند(B)الكبدبالتهاباإلصابة
.إناثإصابة%32مقابل،%68حواليالذكورعندبلغتفقد(C)الكبدبالتهاب

(4)جدول
للنوعوفقاًالزاويةبمنطقةالميدانيةالدراسةألفرادوالنسبيالعدديالتوزيع

النوع العدد %
B C B C

ذكر 110 85 73.3 68
أنثى 40 40 26.7 32

مجموع 150 125

.م2015الميدانية،الدراسة:المصدر
مستوياتتحديدفيتأثيراًالديموجرافيةالمؤشراتأهممنفهوللسكانالعمريالتركيبأما

فييساعدللسكانالعمريالتركيبفدراسةوالسكانية،واالجتماعيةاالقتصاديةالمتغيراتمنالعديد
.بالمرضإصابةالعمريةالفئاتأكثرعلىالتعرف

متوسطيوفئة،(سنة14-0)السنصغارفئةتشملعمريةفئاتثالثإلىالسكانويقسم
سكانأعمارنسبيبينأدناهوالجدول،(سنة64فوقما)السنكباروفئة،(سنة64-15)السن

(.م2006-1973)الفترةخاللالمنطقة
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(5)جدول
(م2006-73)للسكانالعامةالتعداداتخاللالزاويةمنطقةسكانأعمارنسب

السنة السنصغار

(0-14)

متوسطو
السن

(15-64)

السنكبار
(64فوق)

1973 49.9 47.7 2.4
1984 48.4 47.7 3.9
1995 36.9 58.7 4.4
2006 29.9 65.8 4.3

:إلىاستناداًالطالبةإعداد:المصدر
.14-12صم،2006للسكانالعامالتعدادوالمعلومات،للتوثيقالعامةالهيئة-
.36صوالتعداد،اإلحصاءمصلحةالتخطيط،وزارة-

مقارنةمرتفعة(64-15)السنمتوسطينسبةأنيليهالذىوالشكل(5)الجدولمنيتبين
ئات عداداتخاللاألخرىالعمريةبالف ئاتمقدمةفيجاءتوقد،(م2006-73)الت المصابينف
الفئةاعتبارهاعلىالمتنوعةالعملظروفبسببلالختالطتعرضاًالفئاتأكثرفهيالكبد،بالتهاب

يكونالتيوالمقاهيللمطاعمارتياداًالفئاتأكثرأنهاإلىإضافةدولة،أومنطقةأيعليهاتقومالتي
ئاتأقلفكانت(سنة15منأقل)السنصغارفئةأماالصحية،للرقابةخاضعغيربعضها الف
ية صابةالعمر هابالمرضإ قلألن ئةأ عرضف مرضألسبابتت لتيال كاالختالطذكرهاسبقا
.وغيرها

تبينفقدالعمريةالفئاتحسبالزاويةبمنطقةالكبدبالتهابالمصابينبتوزيعيتعلقوفيما
سنة(65-46)بينماالعمريةالفئةهي(B)الكبدبالتهابإصابةفئةأكثرأنالميدانيةالدراسةمن
قد يناإلصابةنسبةبلغتف فرادب ئةبهذهالدراسةأ كبربلغتبينما،%52.7الف لإلصابةنسبةأ

%.49.2بنسبة(45-16)العمريةالفئةفي(C)الكبدبالتهاب
(6)جدول

السنلفئاتوفقاًبالمنطقةالدراسةألفرادوالنسبيالعدديالتوزيع

السنفئة العدد %
B C B C

5منأقل 1 0 0.6 0
5-15 7 3 4.7 2.3

16-45 33 63 22 49.2
46-65 69 42 52.7 32.8

65منأكثر 30 20 20 15.7
المجموع 150 128 100 100

.م2015الميدانية،الدراسة:المصدر
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(5)شكل
السنلفئاتوفقاًبالمنطقةالدراسةألفرادوالنسبيالعدديالتوزيع

:السكانيةالكثافة(4
ماالعالقةتوضحألنهاما،منطقةفيالسكانتركزدرجةتوضحالتيالمفاهيمأهممنتعد

.)(يقطنوهالذياإلقليمومساحةالسكانحجمبين
عددفيوالمستمرالمتزايدللنمونتيجةالسكانيةالكثافةفيواضحةزيادةالمنطقةشهدتوقد

فيللسكانالعامةالكثافةيبينالذيالتاليالجدولخاللمنجلياًواضحاًيظهرماوهذا.السكان
(.م2006-1954)الفترة

(7)جدول
(م2006-1954)الفترةخاللبالمنطقةالسكانيةالكثافة

السنوات 1954 1964 1973 1984 1995 2006
عدد

السكان
49955 67206 68968 110710 156248 290993

2كم/نسمة 22 29 30 48 68 126

(م2006-1954)للسكانالعامةالتعداداتبياناتعلىاعتماداًالطالبةإعداد:المصدر

م1954عامفيفكانتباستمرار،تتزايدبالمنطقةالسكانيةالكثافةأن(7)الجدولمنيتبين
.2كم/نسمة126م2006عاملتبلغالمربع،مترالكيلوفينسمة22

البشريالنشاطمظاهرباختالفألخرىمحلةمنالمنطقةفيالسكانيةالكثافةوتختلف
.المختلفةالحيويةومواردهاللساحل،بالنسبةوموقعها

:التعليم(هـ
فيالتعليميةالخدماتوتسهممجتمع،أليواالقتصاديةالسياسيةبالتطوراتالتعليميرتبط

تعليممستوىارتفعفكلماالتعليمي،بمستواهمباشراًارتباطاًصحتهترتبطالذيالفردمستوىرفع
يمكنالتيباألمراضوعيهوزادوالمعيشي،الصحيمستواهعلىإيجابياًذلكانعكسكلمااألفراد

.منهاالالزمةاالحتياطاتوأخذتصيبهأن
:التعليميةالخدماتتطور(1

القديمة،الزاويةبمحلةالزاويةمدينةوسطفيم1937عامابتدائيةمدرسةأولافتتاحتم
فيالمدارسهذهوتركزتثالثة،مدرسةافتتاحإلىإضافةم،1940عامأخرىمدرسةافتتاحتالها

قات مع.والسـكانياالقتصــاديالثقــلذاتالداخليــةالنطا المهـاجرينوعــودةالخمسـينياتبدايــةو
أعدادارتفعتالسكاني،النمومعدلارتفاعإلىإضافةالبالد،فيللعملكبيرةأعدادوتدفقالليبيين،

استأثرتالتيالزاويةغربالواقعةالحرشةمحلةمنهاأخرىمناطقوشملتالتعليميةالمؤسسات
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تانمدارس،بثالث يماثن تدائيللتعل ثةواإلعدادي،االب يموالثال تدائيللتعل ثالثوأنشئتفقط،االب
يممدارس تدائيللتعل يمومدرسةالزاوية،جنوبالغنمبئرمحلةفياالب تدائيللتعل محلةفياالب
بةأعدادفيالزيادةبدأتوهكذا.جودائم ماتدريجياً،الطل بدأفقدم،1969عامبعدمامرحلةأ
لجميعالخططمنالعديدووضعتالبالد،فيالتعليممستوىلرفعتعليميةأبنيةباستحداثاالهتمام
لتشجيعوذلكوأحيائها،المدنمنمختلفةمناطقشملتالمدارسمنالعديدوإنشاءالتعليم،مراحل
فيالمدارستواجدأماكنإلىللنزوحاضطرارهموعدمسكنهم،مناطقفياالستقرارعلىالسكان
.شعيبوبنوالمطرد،والصابريةالحرشةمحالتمنكلفيمدارسفافتتحتالمدن،

عامالدولةأصدرتوقدكبيراً،اهتماماًوأولتهاألمية،لمحوالدولةاهتماماتجهوقدهذا
مراحلبجميعواالهتماماألساسي،التعليممرحلةنهايةحتىالتعليمإلزاميةعلىينصقانوناًم1975
يم تاليوالجدول،)(والتقنيالعلميالتقدملمواكبةالتعل بالمنطقةالتعليميةالمدارسعدديوضحال
.م2010-1980منالفترةخالل

(8)جدول
(م2010-1980)الزاويةبشعبيةالتعليميةالمدارسأعدادتطور

السنوا
ت

التعليم
االبتدا
ئي

النسبة
التعليم
الثانو

ي
النسبة

معاهد
التدريب
المهني

النسبة
المدار
س

الخاصة
النسبة اإلجمال

ي

العدد النسبة العدد النسبة العدد النسبة العدد النسبة العدد
1980 63 84 12 16 - - - - 75
1990 109 68.9 33 20.9 8 5.1 8 5.1 158
2000 125 63.1 45 22.7 18 9.1 10 5.1 198
2010 132 59.5 48 21.6 20 9.0 22 9.9 222

قلدورسالم،حسينفوزية:المصدر ية،بالجماهيريةالزاويةبشعبيةالتنميةفيالن الليب
.364صم،2013القاهرة،شمس،عينجامعةالبنات،كليةمنشورة،غيردكتوراهرسالة
فيتخصصاتهابمختلفالتعليميةالمؤسساتعددفيالمستمرةالزيادةالسابقالجدولمنيتبين
المؤسساتهذهبيناألكبرالعدداالبتدائيالتعليممدارسوتحتلم،2010وحتىم1980منالفترة
مدرسة132م2010عامفيعددهاوصلحينفي،%84بلغتوبنسبةمدرسة63كانتحيث

منابتداءاألساسيالتعليمإلزاميةعلىينصالذيالدولةقانونإلىالسببويرجع،%59.5وبنسبة
.المرحلةهذهمنالتاسعةالدراسيةالسنةحتىالتلميذعمرمنالسادسةسن

بةعددزادالزاويةمحالتمعظمعلىوتوزيعهاالتعليميةالمؤسساتعددوبزيادة الطل
التعليميةبالمؤسساتوالمدرسينالطلبةأعداديبينالتاليوالجدولالمؤسسات،بتلكالمدرسينوعدد

.م2010عاموحتىم1980منالفترةفيبالمنطقة
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(9)جدول
(م2010-1980)الزاويةبمنطقةالتعليميةبالمؤسساتوالمدرسينالطلبةأعداد

السن
ة

األساسيالتعليم المتوسطالتعليم
ومعاهدمراكز

التدريب
المهني

العاليالتعليم المدارس
الخاصة

عدد
الطلبة

عدد
المدر
سين

عدد
الطلبة

عدد
المدر
سين

عدد
الطل
بة

عدد
المدر
سين

عدد
الطلبة

عدد
المدر
سين

عدد
الطل
بة

عدد
المدر
سين

198
0

3098
3

2260 4536 861 - - 3551
9

3121 - -

199
0

3585
4

4450 8956 2835 186
3

- 4677
3

7605 10
0

20

200
0

3272
3

8148 1192
5

3120 246
5

- 4726
3

1184
9

15
0

44

201
0

3762
7

1150
3

1697
0

3889 369
0

- 5861
7

1629
8

33
0

60

:إلىاستناداًالطالبةإعداد:المصدر
ســابق،مــرجعدكتــوراه،رســالةالزاويــة،بشــعبيةالتنميــةفــيالنقــلدورحســين،فوزيــة

.370-369ص
:التعليميالمستوىحسبالكبدالتهاببمرضاإلصابة(ب

مدىيعكسفهوللسكان،الصحيةبالحالةترتبطالتيالعواملأهممنالتعليميالمستوىيعد
يةبطرقالمتعلقالصحيالوعي لةتباينتوقدلألمراض،المبكرالعالجضرورةأوالوقا الحا

هي%36بلغتوالتياألمييننسبةأنالميدانيةالدراسةنتائجمنوكانالدراسة،أفرادمنالتعليمية
التعليميالمؤهلذوياألفرادبيننسبةأقلكانتحينفيالمصابين،األفرادبيناألكبرالنسبة

.الدراسةأفرادمجموعمن%6بلغتوالتيالمتوسط
(10)جدول

التعليميةللحالةوفقاًالكبدبالتهابللمصابينوالنسبيالعدديالتوزيع
التعليميةالحالة العدد %النسبة

أمي 54 36
ويكتبيقرأ 32 21.3

ابتدائي 27 18
إعدادي 13 8.7
متوسط 9 6
جامعي 15 10

.م2015الميدانية،الدراسة:المصدر
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دورتبينالمرضىعلىتوزيعهتمالذياالستبيانونتائجالميدانية،الدراسةخاللومن
العلميمؤهلهمكانوالذيناألمييناألفرادبيناإلصابةنسبةكانتفقدبالمرضاإلصابةفيالتعليم

.بالمنطقةالمصابيناألفرادجملةمن%80المتوسطدون
التيالبشريالطبكليةفيوتتمثلقليلةفهيبالمنطقةالصحيةالتعليميةالمؤسساتعنأما

التيالممرضاتمساعدةمدرسةإلىإضافةم،2010عاموطالبةطالبا2130ًنحوطلبتهاعددبلغ
منهتخرجوالذيم1978عامللتمريضمختلطمعهداستحداثتمكمام،1972عامافتتاحهاتم

.م2009عامممرضة430
ً :االقتصاديةاألبعاد:ثانيا

:المهنةأوالعملطبيعة(1
تبر نةتع سياًمصدراًالمه هممنالصحيةوالمؤسساتاألمراض،ببعضلإلصابةرئي أ

الدممعتتعاملالتيالفئاتتلكبينوخاصة(B, C)الكبدالتهاببفيروسللعدوىالمناسبةالبيئات
داخلالمرضىأوللعاملينتحدثقدبهفالعدوىالفيروس،لهذاحامالًيكونربماوالذيبمشتقاته،

منطقةفيالكبدبالتهابالمصابينوبدراسةقبل،منيحملونهايكنلموالتيالصحية،المؤسسات
همالمصابينالدراسةأفرادمن%49.3أنالميدانيةالدراسةنتائجمنتبينالمهنة،حسبالزاوية

(.12)جدولالعاملين،غيرمنهم%6.7وأنبالدولة،مختلفةمجاالتفيموظفون
(11)جدول

المهنةحسبالكبدبالتهابللمصابينوالنسبيالعدديالتوزيع
الوظيفة العدد %النسبة

عملبدون 10 6.7
حرعمل 21 14

موظف 74 49.3
أهليقطاع 45 30

المجموع 150 100

.م2015الميدانية،الدراسة:المصدر
:المعيشةومستوىالدخل(2

فرد،دخلمستوىبينقويةعالقةهناك تقريرفيجاءفقدللمرض،استجابتهومدىال
لدولأنالعالميةالصحةمنظمة من%47.2منيقاربماعلىتستحوذالمنخفضالدخلذاتا
.)(Cبفيروسالمصابينإجمالي

تحسنوبالتاليواالجتماعي،االقتصاديالتطورشملهاالتيالمناطقمنالزاويةومنطقة
منكبيربشكلالفرددخلارتفعالنفطبعائداتالبالداقتصادياتتطورفمعسكانها،معيشةمستوى

(12)جدولم،1974-2003
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(12)جدول
م2003-1974منالتفرةفىالفرددخلمتوسط

السنة الشهرىالدخلمتوسط
بالدينار

الشهريةالزيادة
بالدينار

1974 83 ــ
1977 141 58
1980 150 9
2003 48378 48228

المنطقةفيالبريةالطرقشبكةبلق،عمارةفوزية:إلىاستناداًالطالبةإعداد:المصدر
القاهرة،البنات،كليةشمس،عينجامعةمنشورة،غيردكتوراهرسالةليبيا،منالغربيةالشمالية
64صم،2014

إلىارتفعثمم،1974عامشهرياًدينارا83ًمنالفرددخلارتفاعالسابقالجدولمنيتبين
إلىم1980عامفيووصلأمريكياً،دوالرا57.26ًيعادلماأيم،1977عامشهرياًدينارا141ً
هناومن.م2003عامدينارا48378ًإلىوصلحتىاالرتفاعفيواستمرشهرياً،دينارا150ً

مكافحةوسائلاتخاذعلىمقدرتهفيساهمكماونوعاً،كماًغذائهعلىالفرددخلتحسنانعكس
.اإلصابةحالةفيالعالجاستطاعتهإلىإضافةالمرض،

شهرياً،5.03الصحةعلىاإلنفاقإجماليمنالفردنصيببلغفقدالزاويةمنطقةفيأما
حينفي،30.37األوليةالصحيةللرعايةالحكومياإلنفاقمنالفردنصيبوبلغسنوياً،60.32و

.)(%98الصحيةالخدماتإلىالوصوليستطيعونالذينالسكاننسبةبلغت
:الزاويةمنطقةفيالكبدبالتهابالمصابيندخلمستوى

أنتبينالدراسةنتائجومنمنهم،كلوظيفةوحسببينهمفيماالمصابيناألفراددخليتباين
دخلهماألفرادمن%4.6بينمادينار،500-400بينمادخلهمقيمةتتراوحالدراسةأفرادمن34%
.فأقلدينار200

(13)جدول
(دينار)الدخلمستوىحسبالكبدبالتهابللمصابينوالنسبيالعدديالتوزيع

الدخلقيمة العدد %النسبة
200من 7 4.6

200-300 31 20.7
300-400 27 18
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400-500 51 34
دينار500منأكثر 34 22.7

.م2015الميدانية،الدراسة:المصدر
علىقادرغيريكونوبالتاليالفرد،معيشةمستوىانخفاضأسبابأهممنالبطالةوتعتبر

منطقةفيالبطالةنسبةبلغتوقدعدة،بأمراضلإلصابةعرضةيجعلهممالهالمناسبالغذاءتوفير
.)(نسمةألف292السنةنفسفيالبالغالسكانعددإجماليمن%17م2010عامالزاوية

ً التلوث:ثالثا
أكثريكونأنهإالالمتقدمة،المجتمعاتذلكفيبماالمجتمعاتكلفيالتلوثهذايحدث

االقتصادي،المستوىوانخفاضالصحي،الوعيضعفبسببالناميةالدولمجتمعاتفيحدوثاً
.)(والطبيةالصحيةالخدماتنقصجانبإلىالصحية،غيروالمعتقداتالعاداتمنكثيروانتشار

الغذاءتلوث-1
تكونقدوالتياآلدمي،لالستهالكصالحغيريجعلهماعلىاحتوىإذاملوثاًالغذاءيعتبر

مماقاتلة،مشعةلموادتعرضأوالسامة،الكيماوياتببعضاختلطأو(ميكروبات)ملوثةجراثيم
بالمعدةخاصةحادةبأمراضاإلنسانإصابةفيمتمثالًغذائيتسممحدوثتناولهاعلىيترتب

.)(لالستهالكوالمناسبالصحيالغذاءعلىيحصلأنإنسانأيحقفمن،)(واألمعاء
العواملمنيزيدالفرددخلتدنيأنإذللفرد،المعيشيبالمستوىالتغذيةمستوىيرتبط

يحتاجهوالذيالجيدالغذاءمنحرمانهبسببالتغذية،سوءومنهااألمراضحدوثعلىالمساعدة
الوهذااليوم،فيحراريةسعرة2800إلىالمتوسطفييحتاجفاإلنسانمرض،أيلمقاومةالجسم
المتوسطفييتناولالالفردفإنالعربيةالدولمنكثيرفيأماالعالم،دولمنكثيرفيللفرديتوفر
منهاغرام،74.7يتعدىالاليوميغذائهفيالبروتيناتومقداريومياً،حراريةسعرة2529سوى
فيحراريةسعرة2904إلىاليومفيالغذائياالستهالكيصلبينماحيواني،بروتينغرام11.8

.)(إنجلترافيحراريةسعرة3274والمتحدة،الواليات
بعده،أوكمحصولجنيهاقبلللتلوثالغذائيةالموادتتعرضفقدالغذاء،تلوثطرقتتعدد

ناءأو يةأث ناءفيأووالتسويق،النقلعمل تصيباألمراضبعضهناككمابعده،أوالطهيأث
.)(معينبمرضالمصابةالحيواناتمنتجاتتناولبسبباإلنسان

أعضاءباقيعلىتوزيعهقبلللغذاءاألولالممرباعتبارهالكبدفإنالتلوثمصدركانوأياً
خللإلىيؤديمماالجاهزةلألغذيةالمضافةالكيميائيةبالمواديتأثرالحيويةبوظائفهاللقيامالجسم

باًتحدثالمبيداتتركيززيادةأنكماالكبد،وظائففي استخدامدراسةسيتموبذلك،)(بهالتها
.الغذاءتلوثأنماطأخطراعتبارهاعلىالزاويةبمنطقةالزراعةفيالمبيدات

:المبيدات
تلتستعملموادعنعبارةوهي وغيرها،الفطرياتأوالعشبية،أوالحشريةاآلفاتلق

أوالحشراتأعدادمنالتقليلأوطردأولقتلتستعملموادمجموعةأومادةأيةهواآلفةومهلك
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المستخدمةالمبيداتأنواعأهمومن،)(الحيوانأوالنباتتصيبالتياآلفاتمنأيأوالفطريات
:اآلتيالزاويةفي

يدات(1 يةمركباتوهي:الحشريةالمب يدكيميائ بمحاصيلالضارةالحشريةاآلفاتتب
الضررإلحاقإلىيؤديبهالمسموحالمعدلعنالمركباتهذهمعدلوزيادة،)(والفواكهالخضر
.يتناولهاالذياإلنسانثمومنبالثمار

بوقفواألشجاربالمحاصيلالضارةالحشائشمنللتخلصتستخدم:العشبيةالمبيدات(2
.)(وموتهاذبولهاإلىيؤديمماانتشارها،زيادةوتعطيلنموها

تأثيردونالفطرياتعلىتقضيكيميائيةموادهي:الفطريةالمبيدات(3 النباتعلىال
.)(النباتمنوتتغذىاألوراقسطحعلىتتواجددقيقةكائناتفالفطرياتالعائل،

األرضماءفيتذوبالتربةداخلأبخرةصورةعلىإماتستخدم:النيماتوديامبيدات(4
والبعضمباشرة،األرضماءفيتذوبمتبخرةغيرموادهيئةعلىأوالنيماتودا،أجساموتخترق

.الجذورعلىتتغذىالتيالنيماتوداعلىيؤثرحيثالتربة،منالنباتيمتصهمنها
ـوتعــرف:(العناكــب)األكاروســاتمكافحـةمبيــدات(5 الكبريــتومنهــاAcaricidesب
.الزيتيوالكلتينسائلوالتويفولالميكرونيوالكلتينالميكروني

.)(القوارضعلىللقضاءخاصةمركباتوهي:القوارضمبيدات(6
يداتتؤثر قةاإلنسانجسمفيالمب أواستنشاقها،أوالمالمسةطريقعنمباشرةبطري

الحيواناتمنتجاتأوالملوثةاألغذيةتناولطريقعنبهاالغذاءتلوثبسببمباشرةغيربطريقة
بانكاللحوم الكبدعلىيؤثرممااإلنسانجلدوتحتالدهونفيتخزنفالمبيداتوغيرها،واألل
عنينتقلالذيالكبدالتهابأنواعأهمومن،)(األنيمياوتسببالعصبيوالجهازوالهرموناتوالكلى
منالناميةالدولفيالمرضىمن%4-1نسبتهمايموتحيث(A, E)الملوثةاألغذيةطريق

.)((E)الكبدبالتهابالمصابين
منطقةفيللمبيداتالسلبيةلآلثارالصغيرصالحالمختاربهاقامالتيالدراسةتوصلت

لىبالمنطقةمحددةعينةدراسةعلىاالعتمادخاللمنالزاوية باألمراضالمصابيننسبةأنإ
التياألمراضبعضيبينالتاليوالجدولجلدية،إصاباتكانت%37,5بينما،%44,5المعوية
.بالمبيداتالملوثةالخضرواتتناولنتيجةالسكانتصيب

(14)جدول
الملوثةالخضرواتتناولبسببالزاويةمنطقةسكانتصيبالتياألمراضبعض

المرض تسمم
معوي

جلديطفح الصدرحساسية

النسبة 44.5 37.5 18.0
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سابق،مرجعالزاوية،منطقةفيللمبيداتالسلبيةاآلثارالصغير،صالحالمختار:المصدر
.117ص

:الماءتلوث(2
فيالصحيةالمشكالتأخطرمنواحدةللشربالصالحةالنقيةالمياهتوفرعدممشكلةتمثل

المناطقفيخصوصاًالدولهذهسكانثلثمنألقلإالتتوفرالحيثالفقيرة،الناميةالدولمعظم
الصالحةالعذبةالمياهتوفرفيحادنقصمنتعانيالتيالدولمنليبياوتعتبر،)(والبواديالريفية

مائيوضعمنتعانيجعلهاالجافةالمناطقبنطاقيعرفماضمنفموقعهاالبشري،لالستهالك
.والبشريةالطبيعيةالظروفمنالعديدفرضتهوحرجحساس

االعتمادإلىأدىالسطحيةللمياهمصدرأيوجودفانعدامللمياه،المصدرأحاديةليبياتعتبر
منللسكاناألساسيةالمتطلباتلتلبيةالبالدفيالوحيدالمياهمصدرباعتبارهاالجوفيةالمياهعلى
.لالستهالكالصالحةالعذبةالمياه
:الجوفيةالمياه

أرضيةتكويناتفياألرضسطحتحتالموجودةالسطحيةتحتالمياهمنالجزءوهي
إلىذاتياًتخرجأوالقنوات،أوالخنادقأواآلبارطريقعنإمااألرضمنتخرجوالتيمختلفة،

.)(األرضسطحإلىوالرشحالتسربخاللأووالفوارات،الينابيعطريقعناألرضسطح
المصدرهومنهجزءاًالزاويةتكونالذيالجفارةسهلبمنطقةالجوفيالخزانويعتبر

لذيالرئيسي طريقعنسنوياًيتجددوهوالبشري،لالستهالكالصالحةبالمياهالمنطقةيزودا
:فيالمتمثلةالسنويةالمائيةالتغذية

.التربةفياألمطارلمياهالمباشرالتسرب1(
.الساحليالسهلإلىالغربيالجبلمنتنسابالتياألوديةلمياهالمباشرالتسرب2(

.)(المختلفةوالنباتاتالتربةسطحعلىندىشكلعلىليالًالرطوبةتكاثف3(
يدفيهاتتوفرأنيجبالشربفيوخاصةالبشريلالستهالكالصالحةوالمياه منالعد

الجرثومية،المعاييرأهمتوفرإلىإضافة،(الرائحةالطعم،اللون،)الفيزيائيةالناحيةأهمهاالشروط
جدولالشرب،بمياهخاصةومواصفاتمعاييرالمختصةوالمنظماتالهيئاتمنالعديدوضعتوقد

(15.)
(15)جدول

والليبيةالعالمية،الصحةومنظمةواألمريكيةاألوروبيةالشربلمياهالقياسيةالمعايير

العناصر
لتر/ملجم

الصحةمنظمة
العالمية األمريكيةالمعايير المعايير

األوروبية الليبيةالمعايير

الحد
األمثل

المعدل
األعلى

المسموح
به

الحد
األمثل

المعدل
األعلى

المسموح
به

األعلىالحد
المسموح

به

الحد
األمثل

األعلىالحد
المسموح

به



بعالراالجزء(2016)عشرالسابعالعدد

الكبريتات 200 400 250 - 250 200 400
النترات - 45 45 - 50 - 45

المغنيسيوم 50 150 - - 50 30 150
الصوديوم - 200 - - 150 - -
الكالسيوم 75 200 - - - 75 200
الكلورايد 200 600 250 - - - -
الحديد 0.3 1.0 0.3 - 0.2 - -

الفلورايد 0.7 1.5 0.6 2.4 - - -
الزرنيخ 0.01 0.10 0.01 0.1 0.05 - 0.05
الباريوم - 1.0 - 1.0 - - 1.0
الكادميوم - 0.01 - 0.01 0.005 - 0.005
الكروم - 0.05 - 0.05 0.05 - 0.05
النحاس 1.0 1.5 1.0 - - 0.01 1.0

الرصاص - 0.05 - 0.05 0.05 - 0.05
المنجنيز 0.1 0.5 0.05 - 0.05 0.05 0.1

الخارصين 5 15 5 - - 5 15
السلينيوم - 0.01 - - 0.01 - 0.01
السيانيد - 0.1 - - 0.05 - 0.05
مجموع
األمالح
المذابة

500 1500 500 - 1500 500 1000

والمناطقبالزاويةالجوفيةللمياهالجائراالستغاللالقاضي،عاشورمصطفى:المصدر
اآلداب،كليةمنشورة،غيرماجستيررسالة،(م2002-1977)جودتهاعلىوأثرهبها،المحيطة

.105-104صم،2003الزاوية،أبريل،منالسابعجامعة
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:الشربمياهنوعيةتدهور
إلىالملوثاتإضافةبسببللمياه،والكيميائيةالطبيعيةالخواصفيتغيرحدوثبهويقصد

مباشرةغيرأومباشرةسامةكيميائيةموادبإضافةالتلوثهذاويحدثالجوفية،المياهمصادر
.)(البشريلالستهالكصالحةغيريجعلهامماالمياهلمصادر

نوعيةفيتغيروجوداتضحالمنطقة،منمختلفةجهاتآبارمنعينةدراسةخاللومن
بهالمسموحالحدعنالمركباتبعضتركيززادحيثعليه،كانتعمااألخيرةالسنواتفيالمياه

للمياه،السليموغيرالمفرطاالستغاللبسببوالنتراتوالكبريت،المذابة،كاألمالحومحلياً،عالمياً
إلىأدىمماالتخزين،ومعاملاإلمرار،كمعاملالهيدروليكيةبالخصائصالتقيددوناآلباروحفر

السببهوالجوفيةالمياهمنسوبتدنيأنالهيدرولوجيةالدراساتأوضحتكمااآلبار،بينالتداخل
فيتنعدمتكادالشربلمياهالبالدوضعتهاالتيالقياسيةفالمواصفاتنوعيتها،تدهورفياألول
الجوفيةالمياهمكوناتمنكثيرفيبهالمسموحالحدتفوقزيادةلوحظفقدالمنطقة،جهاتبعض

أكثرإلىالمنطقةمحالتبعضفيليصللتر/ملم500تجاوزالذيللمياهالكليالعسرزيادةمنها
منمتفرقةجهاتفيبهالمسموحالحدتركيزهاتجاوزفقدالمذابةاألمالحأمالتر،/ملجم1000من

لالستهالكصالحةغيرالجهاتتلكآباريجعلممالتر،/ملجم5000منأكثرإلىليصلالمنطقة
وتعرضهالفرد،علىصحيةتأثيراتمنلهالماوذلكاألخرى،واالستعماالتخاصةالبشري
.)(بالمرضلإلصابة

:البحرمياهتداخل
وتعدالساحل،علىيتركزونسكانهاجعلمماالبحرساحلعلىبموقعهاالمنطقةتميزت

بالد،مستوىعلىالزراعيةالمناطقأخصبمنالساحليةجهاتها لىأدىهذاال علىالضغطإ
تعرضتالبحرمنلقربهاونظراًالجوفية،مياههامنسوبانخفاضإلىوتعرضهاالمائية،مواردها
حيثالعذب،الماءكثافةمنأكثرالمالحالماءفكثافةالجوفية،المياهمنالفاقدلتعويضمياههلتسرب

منمكعبلتر1كلوبذلك،3سم/جم1العذبالماءوكثافة،3سم/جم1.029المالحالماءكثافةتبلغ
ماء عذبال ماءمن3م40يعوضهال مالح،ال ياهتداخلمؤشراتومنال تقلصبالمنطقةالبحرم

مستوىثباتأنكماالري،مياهملوحةبسبببجودائموالفاكهةبالحمضياتالمزروعةالمساحات
جعلمما،)(الجوفيةالمياهمنللفاقدالبحرمياهتعويضيؤكداألخيرةاآلونةفيالجوفيالماءسطح
للحفاظالتحليةمحطاتومياهالشرب،فيالمعدنيةالمياهعلىتعتمدالمنطقةمحالتسكانمعظم
أمراضمنيعانونالذينبالمرضىممتلئةالعالمبمستشفياتاألسرةنصفمنفأكثرصحتهم،على

.)(بالماءمتعلقة
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:الخاتمة
التهاببمرضاإلصابةباحتماليةعالقةلهاالتيالجغرافيةالمؤشراتأهمالبحثتناول

فياستمرالذيالسكانيكالنمواالجتماعيةالمؤشراتفيتمثلتوالتيالزاوية،منطقةفيالكبد
األحوالوتحسن،(النفطلتكريرالزاويةمصفاة)المسماةالمصفاةإنشاءبعدخاصةبالمنطقةالزيادة

المحالت،حسبللسكانالجغرافيالتوزيعالدراسةتناولتكماالدخل،مستوىوارتفاعاالقتصادية
العمليةالحياةطبيعةبسبببالمرضلإلصابةعرضةأكثرهمفالذكوروالنوعي،العمريوالتركيب

.لهم
ومستوىالعملطبيعةفيوالمتمثلةللمرضىاالقتصاديةاألبعادأهمالدراسةوتناولتهذا

48378م2003عامعامةبالبالدالفرددخلبلغفقدالدخل،منالفردبنصيبالمرتبطالمعيشة
ناراً إلىإضافةبالمرض،اإلصابةمعدلوانخفاضالمعيشة،مستوىتحسنعلىانعكسممادي
المبيداتدراسةوتم،(A)الكبدبالتهاباإلصابةأسبابأهممنباعتبارهوالماءالغذاءلتلوثدراسة
المياهدراسةتمكماالتلوث،فيكبيردورلهاأنووجدبالمنطقةالغذاءتلوثأسبابأهممنألنها

تتعرضبدأتوالتيعامة،والدولةبالمنطقةللمياهالوحيدالمصدرباعتبارهاموجزبشكلالجوفية
بزيادةللشربصالحيتهامنقللمماطبقاتهافيالبحرمياهوتداخللالستنزافاألخيرةاآلونةفي

جوفيينخزانينمناآلباربينالتداخلوظاهرةبه،المسموحالحدعنالمذابةاألمالحبعضتركيز
.متجاورينمختلفين
المراجع

:الكتب:أوالً
المعارف،دارآثاره،منوالحدالحيويالنظامعلىوأثرهالبيئيالتلوثحسان،أحمدحسن)1(

.م2001القاهرة،
دارمواجهتها،وطرقأسبابهاالمشكلةالعصر،فيروسالبيئيالتلوثشحاتة،أحمدحسن)2(

.م2،1999طالقاهرة،العربية،النهضة
.م1998طرابلس،الفاتح،جامعةمنشوراتالعامة،الهيدرولوجياأسسالجديدي،حسن)3(
المعارف،دارواألضرار،المنافعالمبيداتحسين،أنورومحمدقاعود،الحيعبدحسين)4(

.م2005القاهرة،
.م2011للكتاب،اإلسكندريةمركزاإلنسان،وصحةالبيئةشرف،طريحالعزيزعبد)5(
.م1998القاهرة،األهرام،مؤسسةحدين،ذوسالحالمبيداتإبراهيم،محمدهللاعبد)6(
ساتاإلحصائيةاألسسفراج،المجيدعبد)7( سكانية،للدرا قاهرة،ال ية،النهضةدارال العرب

.م1975
.م1،2008طالقاهرة،الماجد،داروالطبية،الصحيةالجغرافيامصيلحي،محمدفتحي)8(
.م1،2002طالزاوية،الثقافة،شموعدارالطبية،الجغرافياالمظفر،الصاحبعبدمحسن)9(
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ياهالسالوي،محمد)10( يةالم ينالجوف يق،النظريةب لداروالتطب شرالجماهيريةا والتوزيعللن
.م1986طرابلس،واإلعالن،

.م1،1995طسبها،السكاني،اإلحصاءالصطوف،حسنينمحمد)11(
.م1962اإلسكندرية،المعارف،داراآلفات،مبيداتزيد،محمود)12(
.م1975بنغازي،والتوزيع،للنشرقورينادراساتلقمة،أبوالهادي)13(
ً :العلميةالرسائل:ثانيا
رسالةالزاوية،منطقةبيئةعلىوأثرهالجوفيةالمياهمنسوبتغيرالرتيمي،مصباحإبراهيم)1(

.م2004الزاوية،أبريل،منالسابعجامعةاآلداب،كليةمنشورة،غيرماجستير
غيردكتوراهرسالةالليبية،بالجماهيريةالزاويةبشعبيةالتنميةفيالنقلسالم،حسينفوزية)2(

.م2013القاهرة،شمس،عينجامعةالبنات،كليةمنشورة،
دكتوراهرسالةليبيا،منالغربيةالشماليةالمنطقةفيالبريةالطرقشبكةبلق،عمارةفوزية)3(

.م2014القاهرة،شمس،عينجامعةالبنات،كليةمنشورة،غير
غيرماجستيررسالةالمنوفية،بمحافظةالكبدلمرضىالصحيةالخريطةعالم،فرجمحمد)4(

.م2011المنوفية،جامعةاآلداب،كليةمنشورة،
رسالةالزاوية،منطقةفيالزراعيةللمبيداتالسلبيةاآلثارالصغير،خليفةصالحالمختار)5(

.م2012الزاوية،العليا،الدراساتأكاديميةمنشورة،غيرماجستير
ً :والنشراتالتقارير:ثالثا
.م2014السوريون،الباحثونمبادرةالفيروسي،الكبدالتهاب)1(
للتلوث،الجوفيةالمياهقابليةحولإرشاديدليلزابوروزيك،واليكسندرقارباسالفجارو)2(

.م1998تونس،والعلوم،والثقافةللتربيةالعربيةالمنظمةمنشوراتملكاني،مأمونترجمة
.م2006أبريل،الفكرية،الملكيةوحقوقواالبتكارالعموميةالصفةالعالمية،الصحةمنظمة)3(
.م2010الزاوية،الصحة،لقطاعاإلحصائيالتقريرللمعلومات،الوطنيةالهيئة)4(
(.م2006-1964)العامةالتعداداتالزاوية،والتوثيق،للمعلوماتالعامةالهيئة)5(

.م2010،منشورةغيربياناتالزاوية،الصحة،وزارة)6(
:األجنبيةالمراجع

)1( W.H.O., & F.A.O., Codex Alimentarius, Food Hygiene and Basic
Texts, Fourth Edition, Roma, 2009
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)2( Lenton R., Health Dignity and Development What Will it Tak, Un
Millenniuum Project Task Force on Warer and Sahitation, The United
Nations Development Program, London, 2005.


