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:مقدمة

كذلكوهي،المتنوعةاألنشطةمنالعديدعلىتنطويفهيمركبة،بشريةظاهرةالسياحة
تعدًداذلكيتبعإذمقوماتهابتنوعقيمتهاوتزدادبشرية،وأخرىطبيعيةمقوماتعلىتعتمدصناعة

نقلهايمكنالخدماتبأنهاالسياحيةالخدماتوتتسم،والمساندةاألساسيةوخدماتهامواسمهافي
Intransportableعلىيتوجبوإنما(السلعفيالحالهوكما)الطلبراغبيتواجدحيثإلى

.)(المتحفأواألثريالموقعأوالضيافةخدمةتتواجدحيثإلىاالنتقالالطلبراغب
عصرنافىالعالمدولمنكثيرباهتمامتحظىالتىاالقتصاديةالقطاعاتمنالسياحةوتعد

األنشطةلوجودمصاحبةأخرىقطاعاتونموتطورفىوكبيرإيجابىدورمنلهالماذلكالحالى؛
.جغرافيةمنطقةأىفىالسياحية

أهميةعلىواضحدليلإالالسياحيةللمرافقالمصاحبةاألنشطةمنالكثيرانتشاروما
لبيعالتجاريةالمحالانتشارالمثالسبيلفعلى،الخدماتمنالكثيرنشأةفىوتأثيرهاالسياحة
خدماتمنتقدمهماجانبإلىهذاعمالةمنتضمهوماوالمواصالتالنقلووسائل،الهدايا

.متنوعة
علىأماألفرادمستوىعلىسواءاقتصاديةانعكاساتذاتاجتماعيةظاهرةفالسياحة

ينفقالذىفالفردالفرد،علىالترفيهناحيةمنإيجابىمردودوللسياحة،والدولالمجتمعاتمستوى
الراحةمنفترةقضاءبعد-عملهطبيعةفىاألداءعلىباعثهفإن،السياحةعلىمالهمنجزء

علىإيجاباًينعكسسوففإنه-المتنوعةوارتباطاتهالعملضغوطعنبعيدمكانفىواالستجمام
قبلذىمنأفضلوبمستوى،واجباتمنعليهماوإتقانالتفانيبسببلمجتمعهاإلقتصادىالجانب

أوفرهىالمتنوعةالسياحيةالمنشآتبوجودتحظىالتىالدولأنآخرجانبومن،جانبمنهذا
.المتنوعةبدرجاتهاالعمالةمنالكثيريستقطبالسياحيالنشاطأنحيثغيرهامنحظاًمن

،السياحيةالبيئاتباختالفوتختلف،جداًكثيرةأنهاويالحظالسياحيةالخدماتتتعدد
عناصرالخدماتتلكوتعد،لديهمالرضامستوىوتحقيقالسياحرغباتتلبيةعلىومقدرتها

أيفيالسياحةلصناعةجذبمقومتكونأنالممكنمنوالتى،السياحىللجذبومهمةأساسية
جهاتقبلمناهتمامتحظبأىالخدماتلمهذهأنالتخطيطيبنغازيإقليمفيويالحظ،إقليم

السياحىالطلبوجودمنالرغمعلى،المستثمرينقبلمنأوالدولةقبلمنسواءاالختصاص
.اإلقليمإلىالعاممدارعلىوالمحليالدولي

فاليمكنتوفيرها،ينبغيالتيالترويحيةالخدماتأهمبينمنوالمقاهيالمطاعمخدمةوتعد
منالخروجأثناءلهالحاجةدعتماإذاالسيما،أنواعهبشتىالشرابأوالطعامعناالستغناء

فقدلذلك،متنوعةومشروباتمأكوالتتناولمعهيتطلبمماأخرىأماكنإلىاإلقامةمكان
بينتربطالتيالطرقطولعلىأمالمدنفيسواءالغرضبهذالتفي؛المنشآتمنالكثيرانتشرت

.السكانيةالتجمعات
والمقاهيالمطاعمأهممواقعرصدفيالجغرافيةالمواقعتحديدجهازاستخدامتموقد

شعبيةكلفيالخدماتلهذهالجغرافيالتوزيعتوضحالتيالخرائطإعدادتملذلكوتبعاً،باإلقليم
.الخدماتهذهنستعرضيليوفيما،الدراسةبإقليم
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المكانيةوالتنمية،القطاعاتلكافةالشاملةالتنميةنحواالتجاهفيالليبيةالدولةمنرغبة
- 2000)الثالثالجيلمخططاتمشروعطرحتم،البالدفيالجغرافيةاألقاليمكلتشملالتي

إقليمالشرقإلىالغربمنوهي،تخطيطيةأقاليمأربعةإلىليبياقُسمتذلكوبموجب،(2025
،التخطيطيفزانوإقليم،التخطيطيبنغازيإقليم،التخطيطيالخليجإقليم،التخطيطيطرابلس

وهيشعبيات5يضمالذي(الدراسةإقليم)التخطيطيبنغازيإقليميقعالخليجإقليممنالشرقوإلى
وأهمالمرجوشعبية،وسلوق،األبيار،بنغازيأهمهاالمدنمنالعديدتحتويالتيبنغازيشعبية
وشعبية،وسوسة،شحات،البيضاءمدنهاوأهماألخضرالجبلوشعبية،المرجمدينةفيهاالمدن
علىاإلقليمهذاويمتد،فيهاالمدنأهمطبرقتعدالتيالبطنانوشعبية،درنةمدينةمدنهاوأهمدرنة

كيلومتر80بحواليبنغازيمدينةمنالغربإلىالواقعةالمقرونمنطقةمنالمتوسطالبحرساحل
الحدودعندكيلومتراتببضعةالبرديمنطقةمنالشرقإلىوتحديداً،شرقًاللبالدنقطةأقصىإلى

أما،كيلومتر600عنتزيدبمسافةالمتوسطالبحرعلىبنغازيإقليمويطل،المصريةالليبية
فيأخذ،وطبرقإجدابيامدينتيبينالواقعةاألمنيالتمركزنقطةعندإال،كثيراًيمتدفالجنوباً
البحرمنتصلوبمسافة،العظيمالرمالبحرمنطقةحتىالجنوبصوباالمتدادفياإلقليم

وتحديداً،الداخلفيلإلقليمعمقكأقصىكيلومتر300منأكثرإلىالعظيمالمالبحرإلىالمتوسط
()الجغبوبمنخفضعند

:-السياحيةوأهميتهالموقع1-

00طولوخطي،شماال28ًو04.5432عرضدائرتيبينالتخطيطيبنغازيإقليميمتد
05.2556.00.19وكماعرضية،دوائر4نحوفيليمتدالشمالفييتسعفهووبذلك،شرقًا
.طولخطوط6ليشملالشرقناحيةيمتدأنه

الخليجإقليموالجنوبالغربجهتيومن،المتوسطالبحرالشمالجهةمناإلقليميحد
الواقعةإجدابياشعبيةالليبية،وتعدالمصريةالحدودحتىفيمتدالشرقجهةمنأما،التخطيطي

جهةمنتحدهحيث،التخطيطيبنغازيإلقليمالشعبياتأقربهيالتخطيطيالخليجإقليمضمن
فيطلالشمالومن،المصريةالليبيةالحدودعندفينتهيالشرقناحيةمنأما،والجنوبالغرب

تشرفوهضبيةجبليةوحافات،متعددةشواطئوذوومتعرجطويلبساحلالمتوسطالبحرعلى
فييأتيمتنوعةطبيعيةمقوماتبوجوداإلقليممباشر،ويتمتعبشكٍلاألماكنمنكثيرفيالبحرعلى

ثناياهبينيضمبما،عامبشكلليبيافيالسياحيةاألقاليمأبرزمنيعدالذي،األخضرالجبلمقدمتها
.متنوعةوأثريةغابيةثرواتمن

-:وأهدافهاالدراسةموضوعاختيارمبررات
يمتدساحلعلىفموقعها،ومتنوعةمتعددةسياحىجذبمقوماتبوجودالدراسةتزخرمنطقة

للجذبالمناسبالمناختوفرمع،متعددةطبيعيةظاهراتمنيتخللهوما،كيلومتر600حوالي
؛أهميتهاعلىيشهدحضاريإرثمنالقديمةالحضاراتتركتهماإلىباإلضافةهذاالسياحي،

فيالسياحةتنشيطحتى-عنهااإلستغناءيمكنالالتي-الخدماتاحدىبدراسةالطالباهتملذلك
.اإلقليم
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القطرويجاور،البالدفيسياحيةمقوماتبوجودتنعمالتياألجزاءأهممنجزءاإلقليمويمثل
واالستفادةليبيافيتطبيقهايمكن،السياحةالتنميةفيناجحةتجربةبوجوديمتازالذيالمصري

:-التاليةلألهدافتحقيقاًالدراسةانبثقتفقدلذلك،منها
.لهاالجغرافيةالخرائطوإعدادبالمنطقة،والمطاعمالمقاهيخدمةحصر1-

تلكبينمقارنةعقدومحاولة،اإلقليمفىالسياحيةللخدماتالمكانىالتوزيععلىالوقوف2-
.الخدمات

الوصولوطرقالسياحيالجذبأماكنتحديدخاللمنالسياحيةللتنميةتصوروضعمحاولة-ج
.تنميتهابهدفإليهااألنظارلفتثمومن،إليها

:-البياناتجمعطرق2-

:-النظرىالجانب1-

منبالبحثالمتعلقةالمكتبيةوالمعلوماتالبياناتجمععلىالجانبهذافياالعتمادتم
التيالمنشورةوغيرالمنشورةوالمخططاتوالتقارير،والنشراتوالمجالت،والمراجعالمصادر

.الدراسةموضوعتناولت
:-الميدانىالجانب2-

علىالتعرفمنالباحثيُمكنفهو،العلميالبحثفيالمهمةالخطواتمنالميدانيالعمليعد
إذالميدانيةالمشاهدةالجانبهذاتضمنوقد،النظرىالجانبمنعليهاالحصولتعذرعدةجوانب

مواقعإحداثياتبتحديدقامكما،المالحظةأسلوبباستخدامالميدانيةالدراسةأثناءالباحثقام
.الخرائطعلىتوقيعهاوتم،G.P.Sالمواقعتحديدجهازباستخداموذلك،الخدمةهذهوحدات

:-الدراسةمنهجية-4
:-يلىفيماالمناهجتلكوتتمثلالمناهجمنالعديدعلىالدراسةاعتمدت

.الدراسةمنطقةفىالسياحيةالظاهراتوصففىاستخدامهتموالذىالوصفىالمنهج1-

.البالدفياألقاليمباقيمنوموقعهالدراسةإقليمتحديدفياستخدموقداإلقليميالمنهج2-

منعليهاالحصولتمالتىالكميةالبياناتتحليلفىاستخدامهتمالمنهجوذلكالكمىالمنهج5-
.الميدانيالعمل

:-السابقةالدراسات-5
يهدفالذياالتجاهفيالسيرمنالباحثيُمكنالذيالنظرياإلطارهيالسابقةالدراسات

مابموضوعتتعلقكتبأوأبحاثمنماكتبعلىاالطالعخاللفمن،دراستهموضوعفيإليه
دليلبمثابةوتكونالطريقلهتمهدالسابقةالدرساتفإنلذلك،بحثهومسارأهدافهيحددالباحثفإن

منالعديدعلىاالطالعأمكنفقدلذك،بحثهعليهايسيرالتيالخططخاللهمنيرسممرجعي
الجوانبمنالكثيرالباحثفيهارأىالسياحةجغرافيةفيمتعددةبموضوعاتتهتمالتيالدراسات

:-مايليالدراساتهذهومنالنظري،واطارهالبحثسيرفيالمهمة
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،منشورةغير،دكتوراهرسالة،طرابلسإقليمفيالسياحة،2004،مجاهدحسيندراسة-
والبشريةالطبيعيةالنواحيمنالسياحةأهميةفيهاتناول،العربيةالدراساتوالبحوثمعهد

.والخدمية
،جغرافيةدراسةغدامسمدينةفيالسياحيالنشاط،2000،أحمدعبدالسالمحفصةدراسة-

مالمحخاللهامنأوضحت،قاريونسجامعة،اآلدابكلية،منشورةغيرماجستيررسالة
.النشاطهذاتميزالتيالصورةعلىللوقوفغدامسلمدينةالسياحيالنشاط

فيدراسة،بنغازيبمنطقةوالمتنزهاتالمصايف،1998،أبوزيدالمكيمحمدزينبدراسة-
قاريونس،جامعة،اآلدابكلية،منشورةغيرماجستيررسالة،الداخليةالسياحةجغرافية

.اإلقليمفيالداخليةالسياحةلتنشيطتطويرهاوسبلالمنشآتتلكواقعفيهااستعرضت
منشورةغير،ماجستيررسالة،طرابلسبمدينةالسياحة،2004،المركزعبدالسالمدراسة-
تطورجانبإلى،اإلقليمفيالسياحيالتطورمدىخاللهامنواستعرض،المرقبجامعة,

.األساسيةالخدمات

الجغرافيافيدراسةليبيافيالسياحيالتخطيط،2005،العماميمفتاحفتحيةدراسة-
الدراسةهذهتناولت،قاريونسجامعة،اآلدابكلية،منشورةغيرماجستيررسالة،السياحية
وجودمعسياحيةمقوماتتوفرعلىوأكدت،جغرافيةنظروجهةمنليبيافيالسياحيالتخطيط

.ليبيافيالسياحيةالتنميةمخصصاتوقلةاإليواءومرافقالخدماتفيقصور

فيدراسة،ليبياغربشمالفيالسياحيةالتنميةامكانات،2012،معوالعليسالمخالددراسة-
أنالدراسةأظهرتوقد،البناتكلية،شمسعينجامعة،دكتوراهرسالة،السياحةجغرافية

االستثمارمنلمزيدتحتاج،وبشريةطبيعيةسياحيةمقوماتعلىيحتويليبيافيالغربياإلقليم
.السياحيةوالتنمية

:-التخطيطيبنغازيإقليمفيللمطاعمالعدديالتوزيع:أوالً

يدفعماديمقابللقاءالمختلفةبأنواعهوالشرابالطعامخدماتتقديمعلىالمطاعمتقوم
مافمنها،وشكلهاالخدماتتقديمفيبينهافيماالمطاعمهذهوتختلف،الطلبأوالوجبةنوعحسب

أماكنفيالطلبحسبللزبائنبتقديمهامايقومومنها،المطعمداخلفيلزبائنهخدماتهبتقديميقوم
فيوتنشأعمالئها،بخدمةتقومتجاريةمنشآتعنعبارةالمطاعمأنيتضحهناومن،تواجدهم
تنتشرفهيولذا؛خدماتهاعلىالطلبوجودمنهاعدةتجاريةظروففيهاتتوفرمعينةمواضع

بينتربطالتيالطرقطولعلىوكذلك،المدنمثلالسكانيةالتجمعاتمناطقفيوبكثرةدائماّ
.العمرانيةالمناطق

بتحديدقامكما،الخمسبنغازيإقليمشعبياتفيللمطاعممسحيةدراسةبعملالطالبقام
المطاعمعددإجماليبأنالطالبخرجالدراسةوفي.G.P.Sجهازباستخدامالمطاعملتلكالمواقع

الجدولمنويتضح،(2)رقموالشكل(1)رقمجدولمطعًما141اإلقليمفيبرصدهاقامالتي
:-مايلي
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مطعما28.2ًاإلقليمفيالمطاعمعددمتوسطيبلغ.

من%54.60حواليتمثلمطعًما77تضمإذاألولىالمرتبةفيبنغازيشعبيةتأتي
العامالمتوسطعناإلنحراففيباإليجابدرجة48.8سجلتولذلك،اإلقليممطاعم

.اإلقليممستوىعلىالخدمةلهذه

28بهاالمطاعمعدديبلغإذالدراسةإلقليمالعامالمتوسطمعالبطنانشعبيةتتساوى
.مطعماً

مطعًما14و15بلغتوالتيالمطاعمعددفياألخضروالجبلالمرجشعبيتيتتقارب
والتيالمتوسطعناإلنحرافدرجةفيأيًضايتقارباوبذلك،التواليعلىمنهماكلفي

.التواليعلىمنهماكلفي14.2-و13.2-بلغت

مطاعم7سوىبهايوجدفالبهاالمطاعمخدمةتوفرفيالشعبياتأقلدرنةشعبيةتعد
توفرمدىقياسفيالمتوسطعناإلنحراففيبالسالبدرجة21.2-سجلتولذلك،

.اإلقليمفيالمطاعمخدمة

.التخطيطيبنغازيإقليمفيللمطاعمالعدديالتوزيع(1)رقمجدول
الرقم المنطقة العدد المئويةالنسبة المتوسطعناالنحراف

1 بنغازيشعبية 77 54.60 +48.8

2 البطنانشعبية 28 19.85 -0.2

3 المرجشعبية 15 10.63 -13.2

4 األخضرالجبلشعبية 14 9.96 -14.2

5 درنةشعبية 07 4.96 -21.2

اإلجمالـــي 141 100

:-التخطيطيبنغازيإقليمفيللمقاهيالعدديالتوزيع:ثانيًا

وقد،المختلفةوحاالتهبأنواعهالشرابخدماتبتقديمتقومالتيالمنشآتتلكهيالمقاهي
جانبإلى،وغيرهاوالشايكالبنالمنبهاتمنعدةأنواعبتقديمتقوملكونهاالتسميةهذهأخذت

تتجاورحيثالمطاعممعاألماكنمنكثيرفيتوزيعهافيالمقاهيوتتقارب،بأنواعهاالعصائر
ويطلق،نفسهالمبنىفيالمطاعممعتتواجدنجدهااألماكنبعضوفي،المناطقبعضفي
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الطعامخدماتتقدمحيث-الطرقامتدادعلىتقعالتيتلكخاصة-استراحةتسميةعليها
.للمنبهاتباإلضافةوالشراب

طولعلىكذلكوتنتشر،المدنفيتتركزالمقاهيأنلوحظالميدانيةالدراسةخاللومن
عددأنيتضح(3)رقمالبيانيوالشكل(2)رقمالجدولومن،منهاالرئيسةالسيماالطرق
.14.8اإلقليمفيالمقاهيهذهعددمتوسطوبلغ،مقهى74بلغاإلقليمفيالمقاهي

عناالنحراف
المتوسط

النســـــــــــــــــــبة
المئوية

العدد المنطقة الرقم

+10.2 33.78 25 بنغازيشعبية 1

+2.2 22.97 17 البطنانشعبية 2

-1.8 17.56 13 المرجشعبية 3

-4.8 13.53 10 األخضرالجبلشعبية 4

-5.8 12.16 09 درنةشعبية 5

100 74 اإلجمالي

التخطيطيبنغازيإقليمفيللمقاهيالعدديالتوزيع(2)رقمجدول

انحرافهادرجةأما،%33.78نسبتهاوبلغت،مقهى25بنغازيشعبيةفيالمقاهيعددبلغ
الخدمةهذهوجودفياألولىالمرتبةاحتلتفقدوبذلك،بااليجاب10.2فكانتالعامالمتوسطعن

.بهالمقاهيجملةمنأكبرعددعلىاستحوذتأنهاحيثاإلقليممستوىعلى

بلغتوبنسبة،مقهى17عددعلىبحصولهاالثانيةالمرتبةفيالبطنانشعبيةوجاءت
عناإلنحراففيدرجةفيبااليجاب2.2سجلتوقد،باإلقليمالمقاهيعددإجماليمن22.97%

.العامالمتوسط

،%17.56وبنسبةمقهى13عددلتسجلالثالثةالمرتبةفيالمرجشعبيةحلتحينفي
.1.8-بلغتقدفيهاالخدمةلهذهالعامالمتوسطعناالنحرافدرجةوكانت

خدمةترتيبفيعليهكانتعماالمقاهيخدمةوفرةفياألخضرالجبلشعبيةوتراجعت
ودرجة،%13.53وبنسبة،مقاهي10عددبذلكمسجلةالرابعةالمرتبةفيلتصبحالمطاعم
.4.8-كانتالخدمةلهذهالعامالمتوسطعنانحراف

كانتوبنسبة،مقاهي9عددعلىحصلتحيثاألخيرةالمرتبةفيدرنةشعبيةوحلت
.5.8-بلغقدالعامالمتوسطعنانحرافهاوكان12.16%

ًا :-اإلقليمفيوالمقاهيللمطاعمالمكانيالتوزيع:ثال
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بإستخدامالدراسةإقليمشعبياتفيوالمقاهيالمطاعملمواقعميدانيمسحبعملالطالبقام
فيوالمقاهيالمطاعمخدمةتوزيعفيالعدالةمدىتحديدإلىالوصولبهدفوذلك؛G.P.Sجهاز

.باإلقليمالشعبياتتلك
شعبيةكلفيوالمقاهيالمطاعمتوزيعتوضحالتياألشكالمنبمجموعةالطالبوخرج

:-يليمامالحظةيمكنومنهاحدىعلى
فيوذلكمقاهييوجدمطاعمتوجدفحيثماوالمقاهيللمطاعمالتوزيعفيالتامالتداخل

.الدراسةإقليمشعبياتكل
مركزوبشكلبنغازيشعبيةفيوخاصةالساحلخطعلىوالمقاهيالمطاعمتتركز

شعبيةفيوكذلك،(3)رقمشكلبنغازيمدينةغربشمالفييقعالذيخليجهاحول
،لخليجهاالموازيطبرقرأسحولأكثربشكلالخدمةهذهفيهاتتركزالتيالبطنان

السيما،الشعبيةهذهفيالمناطقمنفيالكثيرالخدمةلهذهفقدانهالوحظالمقابلوفي
بينالرابطالطريقعلىقلتهاوكذلك،الجغبوبإلىطبرقمنالمؤديالطريق

طبرقوإمساعد

وتقع،الساحلخطعنبعيًدااألخضرالجبلشعبيةفيوالمقاهيالمطاعمخدمةتتوزع
.الساحلخطمنكم15حواليمسافةوعلىالداخلفيمعظمهافي

يالحظولكنالرئسيةبالطرقإرتباطهاعدموالمقاهيالمطاعمتوزيععلىيالحظ
األخضرالجبلشعبيةفيعداماوذلك،الشعبياتأجزاءكلفيوتبعثرهاانتشارها

،الساحليللطريقموازيًاالداخلفييمتدالذيالرئيسيبالطريقإرتباطهايالحظحيث
الذيالطريقعلىمنهاوبعضأكثربشكلالبيضاءمدينةفيالخدمةهذهوتواجدت

.وشحاتسوسةومدينتي،بالمرجالبيضاءيربط

يربطهاالذيالساحليالطريقطولعلىالمرجشعبيةفيوالمقاهيالمطاعمخدمةأغلبتركزت
عبرطبرقمدينةمعيربطهاالذيالطريقوكذلك،توكرهساحلمنطقةخاصةبنغازيشعبيةمع

معيربطهاالذيالبريالطريقالمرجتتقاسمو،تاكنسفيالموجودةالمطاعموأهمهاالمخيلي
حلقةهيالمرجشعبيةفإناإلقليمغربأقصىفيتقعبنغازيمدينةأنوحيث،بنغازيشعبية

أنالطبيعيمنيكونلذلك؛منهاالشرقإلىتقعالتيالشعبياتوبقيةبنغازيشعبيةبينالوصل
،شرقهافياألخضرالجبلوشعبيةغربهافيبنغازيشعبيةمعالمطاعمخدمةفيالمرجتتقاسم
شعبيةمعجداًمتقارببهماالمطاعمعددأنلوحظوبذلك،الشعبيةإطارداخلعدةمطاعمفنشأت
ومرد،الثانيالترتيبعلىبحصولهابنغازيشعبيةبعدفكانتالبطنانشعبيةأما،األخضرالجبل

هذهحظيتالمسافرينلحاجةواستجابةً،ومصر-شعبياتهابكل-ليبيابينوصلحلقةأنهاذلك
.المطاعمعددفيالنسبةبهذهالشعبية

وضواحيهادرنةمدينةفيخاصبشكلدرنةشعبيةفيوالمقاهيالمطاعمتتوزع،
هيوالمقاهيالمطاعممنالعديدهناكأنلوحظكما،للمدينةالغربيالساحلخاصة
المناطقفيتقعالتيتلكخاصةالميدانيبالمسحالقيامفترةأثناءتعملوالمقفلة

.الداخلية
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:-الدراسةتوصيات
سيماالالخدمةهذهمثلإلىتفتقرالتيالطرقطولعلىوالمقاهيالمطاعممنعددإنشاء1-

طريق،طبرقبنغازيطريق،الجغبوبطبرقطريقمثلمنهاالرئيسةالطرقعلى
.إمساعدطبرق

عامبشكلاإلقليمفيالخدماتهذهتركزفيالعشوائيةمنتحدضوابطوضععلىالعمل2-
.خاصبشكلالمدنوفي

.والبلداتالصغيرةالحضريةالمراكزفيالخدماتهذهمنكافيعددإنشاء3-

مسافةبعدمميزةوبخدماتومقهىمطعمتضمواحدةاستراحةعددإنشاءالدراسةتقترح4-
.الرئيسةالطرقطولعلىكم50

.الخدمةهذهلضوابطالمخالفينومعاقبةالمنشآتهذهمثلفيالعملبمراقبةاالهتمام5-

:-خالصة

المالحظاتمنجملةسجلتأرجاءهبينوالتنقلالدراسةإلقليمالميدانيةالزاياراتخاللمن
يربوحيثاألطرافمتراميةأنالمنطقةتبينفقداإلقليمفيوتوزيعهاوالمقاهيالمطاعمخدمةتخص
كم300قرابةيصلبطولالجنوبناحيةوتمتدشرقي،غربياتجاهفيتقريباًكم650عنطولها

المطاعمخدماتفيقصوروجودمعالمعبدةالطرقمنبشبكةوتغطىالجغبوب،منطقةعند
اإلقليمفيالحضريةالمراكزبينتربطالتيالطرقمنوغيرهاالطرقهذهامتدادعلىوالمقاهي

:-التاليةالنتائجتبينتالدراسةومن

التيالطرقطولوعلى،المدنفيملحوظبشكلوالمقاهيالمطاعمخدماتتتركز
مناتجاهفياإلقليمشمالفيالممتدالساحليالطريقخاصوبشكٍلالمدنتلكتربط

.الغربإلىالشرق

الطرقطولوعلى،الصغيرةالحضريةوالمراكزالبلداتفيالخدماتهذهتقل
.الفرعية

طبرقطريقمثلاإلقليمداخلتمتدالتىالطرقطولعلىالخدماتهذهتنعدم
.مسوسسلوقوطريق،مسوسالخروبةوطريق،الجغبوب

شريحةأهواءعنناتجوتواجدها،منظموغيرعشوائيبشكلالمطاعمخدماتتتوزع
فيالتذبذبلوحظإذ،الخدماتهذهمثلفيمدربةوغيرمتخصصةغيرالسكانمن

نشاطإلىنشاطهاتغيرأو،أبوابهاأقفلتقدالمطاعممنفكثيرفيهاالعملاستمرار
الخروبةمنطقةفيالعملعنتوقفتالتيالمطاعمفيالحالهوكما،آخرتجاري
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المرجمدينةشرقجنوبوتحديداً،وطبرقالمرجبينالرابطالطريقعلىالواقعة
الطريقطولعلىالموجودةالمطاعممنعددفيالحالوكذلك،كيلومتر60بنحو

.التميميومنطقةطبرقمدينةبينالرابط
:-والمصادرالمراجع

للنشــرالــوراقاستراتيجي،مؤسســةمــدخلالســياحيالتســويق،2004الطــائي،عبــدالنبيحميــد-
.199صعمان،والتوزيع،

(2025–2000)الثالثالجيلمخططاتمشروع،2008،العمرانيالتخطيطمصلحة-
.1ص،بنغازي،6رقمالتقرير

فيدراسةسدر،رأسمنطقةفيالمستدامةالسياحيةالتنميةإمكانات،2008،عوادإيهاب-
.شمسعينجامعة،البناتكلية،منشورةغير،ماجستيررسالة،السياحةجغرافية

معهد،منشورةغير،دكتوراهرسالة،طرابلسإقليمفيالسياحة،2004،مجاهدحسين-
.العربيةالدراساتوالبحوث

رسالة،جغرافيةدراسةغدامسمدينةفيالسياحيالنشاط،2000،أحمدعبدالسالمحفصة-
.قاريونسجامعة،اآلدابكلية،منشورةغيرماجستير

نب- فيدراسة،بنغازيبمنطقةوالمتنزهاتالمصايف،1998،أبوزيدالمكيمحمدزي
.قاريونسجامعة،اآلدابكلية،منشورةغيرماجستيررسالة،الداخليةالسياحةجغرافية

فيدراسةالبطنانمنطقةفيومعوقاتهاالسياحةمقومات،2004،المهديعبدالرسولسالم-
.قاريونسجامعة،اآلدابكلية،منشورةغيرماجستيررسالة،السياحةجغرافية

الجغرافيافيدراسة–ليبيافيالسياحيةالتنميةمقومات،2001،الطيبالدينصفيسعيد-
.القاهرةجامعة،منشورةدكتوراهرسالة،السياحية

دراسةالدلتاشرقمحافظاتفيالسياحيةالتنميةامكانات،م2009،السيدمعاطيالسيدطارق-
.البناتكلية،شمسعينجامعة،دكتوراهرسالة،السياحةجغرافيةفي
،دكتوراهرسالة،جغرافيةدراسةمصرفيالبيئيةالسياحة،م2004،رمضانخليفةكاملطه-

.القاهرةجامعة
نةالسياحة،2004،المركزعبدالسالم- ,منشورةغير،ماجستيررسالة،طرابلسبمدي

.المرقبجامعة

،السياحيةالجغرافيافيدراسةليبيافيالسياحيالتخطيط،2005،العماميمفتاحفتحية-
.قاريونسجامعة،اآلدابكلية،منشورةغيرماجستيررسالة

الليبيالمجتمعفيالمستدامةالتنميةفيالبيئيةالسياحةدور،1987،الترهونيميالدمحسن-
.القاهرةجامعة،منشورةغير،دكتوراهرسالة،

،غدامس،صبراتهلمدنالمكانوأفضليةالبيئةمقومات،2004،اقصودهعيادعبدهللامحمد-
.أبريلمنالسابعجامعة،منشورةغير،دكتوراهرسالة،ويفرن
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الشرقيةالمنطقةإقليمفيالسياحةجغرافية،م2012،الكاسحالمبروكأبوبكرعادل-
كلية،شمسعينجامعة،دكتوراهرسالة،االشتراكيةالشعبيةالليبيةالعربيةبالجماهيرية

.اآلداب

فيدراسة،ليبياغربشمالفيالسياحيةالتنميةامكانات،2012،معوالعليسالمخالد-
.البناتكلية،شمسعينجامعة،دكتوراهرسالة،السياحةجغرافية


