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 :ملخص الدراسة
متثيد  شكددكال وشم داو الومدديار ا دايرخدة مبليخددة مصدراتة  را  يددا، هديت  هد ا الييرا ددة إ  

وميددداا مدددا ىدددرش ةلدددا اةرخ دددة ا دايرخدددة لل ش ددددة مدددح ا ق تدددار يف كدددك  وم ددد  الومددديار 
املرامد  القايرييدة املققاةبدة،   د لا دايرخدة  مديودهاةلا  ىرشرالقغريار اليت نقي ة  ؛ا دايرخة
مددددرامم ن دددد   اب ددددق ياو ،2015آ ددددر تدإددددي  إداير  يف ةدددداو  إ  1951مددددح  ددددشة  مددددي   

ف الشدددك  القددداو  ا دددقالييرا دددة إ  ةددديج نقدددا م مدددح ميش دددا   وتوصدددل املقلومدددار ااغراتيدددة 
شنددقم القغددري املإددق ر يف اةرخ ددة ا دايرخددة للددب د  مددت تدإددي  وآ ددر،لل رخ ددة ا دايرخددة ملصددراتة 
 والش رخة شثرر ةلا ترص القش ية وةلا الييرا ار الق بيدية مققيدج مشك  ةاو مشك ر 

 ااغرايف، الرة شة، الرتميز  ع، ا يرجا الكايرتوغراتيااةرخ ة الرة ية، املفتاحية:  تالكلما
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Administrative Map of the Municipality of Misurata for 

the Period from 1951 to 2015 
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Abstract:  

This study aimed to map the shapes and sizes of the administrative 

units in the municipality of Misurata, and to show the differences that 

occurred on the administrative map of the region in the form and size 

of administrative units as a result of the changes that occurred on its 

administrative borders during the successive historical stages, starting 

from 1951 to the last administrative division in 2015. Using GIS 

software. The study reached several results, including the difference in 

the general shape of the administrative map of Misurata between one 

division and another. The continuous change in the administrative 

map of the country in general produced multiple problems that 

affected development opportunities and applied and theoretical 

studies. 

Keywords: Digital map, Cartography, Geo referencing, Digitization, 

Symbology. 

 

   :املقدمة .1
والق ةدددار املكانيدددة لل  ق قدددار البشدددرخة  ةدايرخددد اخددددال امهق ددداو مييرا دددة القش ي دددار   

ديرا ددة اودديود الدديت ت صدد  مددت و ، ااغراتيددة ا ددية لقلدد  ألا ميش ددا ندد ح امهق امددارالدا  ددة 
شمددي تددروع  تددي   ندد ح اهق امددار اليا ليددة لليولددة ةلددا املإددقو  الدددوم  وا لدد األةإدداو 
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تإهندددا ، مدددح صدددشال ا نإدددااهددد  تلدددحل اوددديود ألا و ، ()ااغراتيدددا ا دايرخدددةااغراتيدددا وهدددو تدددرع 
وحتيخددديا ااغراتيدددا  ،ىددداير ااغراتيدددا البشدددرخةإمدددي  ال دددواهر البشدددرخة الددديت تدددي   يف إتشدددك  
تااغراتيددا الإيا ددية إددق  إ  جاندده اهق ام ددا مييرا ددة الدديول ، )البددال ، )د ر(( ،الإيا ددية

املإقدلة واملإقق رار مييرا ة الوميار ا دايرخة دا   اليولة، اليت ةدي تق د  صدويرج ومخدة شو 
هبديف  متثيد  مدا ىدرش ةلدا م د  وكدك  وجا ر ه ا الييرا ة ، (1981)اليخه، حمات ة 

 2015  شة إ  1951 شة مش  القغريار اليت ىرشر ةلا األةإاو ا دايرخة لبليخة مصراتة 
اب دددق ياو  ميدددل الشدددك  واو ددد  حلبيددداا ام ق تدددار مدددت تلدددحل القدإدددي ار مددد ، را  يدددا

اوا دو  ومراهد   ارلق دوير القدد  ةلدا إمكانيدونقي دة ل الديت ااغراتيدة، تدشية ن   املقلومدار
يف  ، وةددي ش د   هدد ا القوظيدد ااغراتيدة تصدد ي  وإنقداخل اةددرا  يف  توظي  داشصدب  اب مكدداا 

و ددا   هددرد يف حتددول اةددرا   مددح    دد ك ددا ش ،الويرةيددةاةددرا    اةددرا   الرة يددة حمدد إمدد ل 
  إمصا يا ومصراي حتلي  البياانرلقرض ال اهرار و إ  شداج  ال اهرارقرض ل

خقدددي مددددح  اةدددرا  إا ا دددق ياو ن ددد  املقلومدددار ااغراتيدددة كقدشيددددة ما دددومية يف إةدددياد   
القدا،، ملدا  دولاملوانيال الق بيدية اويخثة، اليت ميش خق   إلي ا الكثري مدح البادايف يف لقلد  

هلا مح ةييرج ةلا حتوخ  اةرخ ة الويرةية إ  هيئة يرة ية خإ   الققام  مق ا وإدايرإدا وةيا د ا 
يل دددا، مدددال  ددد ولة اوددد ف وا نددداتة والق دددزخح والقاددديخل، وإمكانيدددة ةرنددد ا مدددح  وااي وحتل

مح األ اليه وا مكاانر ن   املقلومار ااغراتية الكثري  توترو مققيدج   ل وة  ةصري  
اليت تقي  ملص    ومشق   اةرا   والباايف ىي ا وا قا مح الرمو  واألككال واأللواا الديت 

خصددبو  ة ددا تقددر األغددراض،اتدد  وإمكانياتدد  مددح إةددياد  ددرا   لقل ددة متكددش   كدد  مإدده ةيير 
لددددايرخل اةرخ دددة واألكدددكال واأللدددواا البادددايف إ  حتديدددد  مدددح شهدددياف، وتقدددي  تلدددحل الرمدددو  

     لل اهرار املوناة ةلي ا   ولة ا ديراك البصر  

                                                 
() ،ااغراتيدة ا دايرخددة  هد  القلدد  الد   خددييرا القش ي دار دا دد  اليولددة هبديف إيدداد شةإداو إةلي يددة تق قدال مج ددزج إدايرخدة تقالددة  )مصدد  ا 

 (35، ص1996
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 مشكلة الدراسة: 1.1
خة مصدراتة،  دي مأ شا تلدحل املققبال للقغريار اليت ىرشر ةلا اويود ا دايرخة لبلي

اودديود ةددي تغددرير مددرار ةيخدديج مددح ميددل كددكل ا ومإدد ياإا وةدديد ومددياإا وم دد  كدد  
والإؤال هد  ميكدح لقدشيدة ن د  املقلومدار ااغراتيدة كدا متقلكد  مدح  ،وميج مح تلحل الوميار

 شدوار شا تبت كك  وم   وةيد الوميار ا دايرخة الشاجتة ةح تلحل القغريار؟
 مشكلة الييرا ة يف القإاؤمر القالية تقايد  
 ىددرشر تغددريار ةلددا شكددكال ومإدددامار الومدديار ا دايرخددة لبليخددة مصددراتة  ددد ل هدد -1

  2015إ  1951امليج مح 
 درا   القدإددي ار ا مكانيدار الدديت توترهدا ن دد  املقلومدار ااغراتيددة لقصد ي  وإنقدداخل  مدا-2

 ؟يف امليج ا يدج للييرا ة صراتةملا دايرخة 
 الدراسة: : أهداف2.1

 إيف الييرا ة إ  
القغددريار الدديت ىدرشر ةلددا الومدديار ا دايرخدة لبليخددة مصددراتة كايرتوةراتيدا مددح ميددل  التقبد -1

 وتق   وار حميدج  لييرا ةل جامليج ا يد  ل الشك  واو   
وإنقاخل  را   يرة ية لل ش دة تون  شككال وشم او القغريار اليت ىدرشر ةلدا تص ي   -2

  يف امليج ا يدج للييرا ة صراتةمل القدإي ار ا دايرخة
 ددددرا   الققرخدددد  اب مكانيددددار الدددديت توترهددددا ن دددد  املقلومددددار ااغراتيددددة لقصدددد ي  وإنقدددداخل  -3

 املشق ة مح   ل اةرا    مصراتة املققاةبة لبليخةالقدإي ار ا دايرخة 
 ة الدراسة:أمهي .3.1

الييرا ة يف تص ي  وإنقاخل  را   جغراتية يرة يدة اب دق ياو تدشيدة ن د  تك ح شمهية 
املقلومار ااغراتية تبت القغريار اليت ىدرشر ةلدا اوديود ا دايرخدة لبليخدة مصدراتة مدح ميدل 

 الشك  واو   وةيد الوميار ا دايرخة يف ك  تغري  
 الدراسة: : فرضيات4.1
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 ر الييرا ة صيغ  ال رنيار القالية لإلجامة ةلا تإاؤم
ةلددددا الومدددديار ا دايرخددددة لبليخددددة مصددددراتة  دددد ل املدددديج مددددح  رىددددرشر القيخددددي مددددح القغددددريا -

  2015إ  1954
 دددددرا   مدددددرامم ن ددددد  املقلومدددددار ااغراتيدددددة ا مكانيدددددار ال  مدددددة لقصددددد ي  وإنقددددداخل  رتدددددوت -

 القدإي ار ا دايرخة املققاةبة للبليخة مصراتة؟
  الدراسة وأدواهتا أسلوب. 5.1

اةق ير الييرا ة اةرخ ة كأ لو  ش ا   لقرض البياانر، وميداا مغدز  الييرا دة 
كدأداج  Arc GIS 10.8وحتديدق شهديات ا، إنداتة إ  القدرض البيداس، وا دق يو مدرانمم 

اةق ددددير  اير يإددددية مددددح   لدددد  ص دددد    وش نق دددد  اةددددرا   املققلدددددة كونددددوع الييرا ددددة  ك دددد
 الييرا ة ةلا ااانه املكقيب يف جت يال البياانر ال  مة  نشا  ةاةيج مياانر جغراتية 

 الدراسة: جماالت 6.1
 تق ث  هامر الييرا ة يف القايل 

الدددديت تقو دددد   مبليخددددة مصددددراتة،للييرا ددددة اجملددددال املكدددداس ملش دددددة  مدددديد اجملااااال املكااااا : أوال:
 032 /30وديرجدديت ةددرض، كددرة ا 014 /50و 015 /50 ىددول الشدد ال الليدديب، مددت   دد 

ااشدو  ومدح  مح الشد ال والشدرا البادر املقو د  كادي ىبيقد ،حييها  ،مشام 031 /40و
شمددا مددح  ااشددو  الغددرد مليخددة مدد  وليددي،ومددح  اتويرغددا ، ومددح ااشددو  الشددرة  مليخددة  ددرر،

 ( 1اةرخ ة )  الغر  تقايها مليخة  لينت
  2015إ   شة  1951 ابمليج محميد اجملال الزم  للييرا ة  الزمين: اجملالاثنيا: 

 : الدراسات السابقة:7.1 
  القغيري يف اةرخ ة ا دايرخة ملصراتةمح مت الييرا ار الإامدة اليت تشاول  مونوع 

تشاولد  الييرا دة تغدريار اوديود ا دايرخدة وشثرهدا ةلدا مصدراتة  ( 2018)جلغد ،  دراسة-1
مقللدة ش دبا  تلدحل  2014إ  1964تقبال تلحل القغريار يف املديج مدح هيت  الييرا ة إ  

القغدددريار والددديت مشلددد  القوامددد  امةقصدددادخة والإيا دددية وامجق اةيدددة، وتوصدددل  الييرا دددة إ  
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ككلقا  ةيد مح الشقا م مح ميش ا شا القوام  ال بيقية كاألودخة والإب ار والقام  الإيا  
 ةالياير د  ار املإدق رج يف اوديود ا دايرخدة لل ش ددة  وشوصدةاملت ير يإيت وة دا ويرا  القغيدري 
اجدددرا  تغيدددريار ةلي دددا، ووندددال ندددوام  وش ددد  حمددديدج ةشدددي  ومضدددرويرج تثبيددد  اوددديود، وةدددي

 إ  اجرا  تغيريار ةلي ا مإقدب    ن راير ام
 

 وتدإي  ا ا داير   ( موةال مش دة الييرا ة1 ة ) رخ

 
و ايرج اوكد  ا لدد ، اجمللد  البلددي   إ   ا دقشادا .Arc 10.8 مددرانمم البامدل اب دق ياواملصديير  مدح ة دد  

    5ص، 2015مصراتة، القدإي  ا داير  لبليخة مصراتة وحم إا ،

تشاولدددد  هدددد ا الييرا ددددة يف جاندددده مددددح جوانب ددددا القغددددريار  (2013)شمددددو رج،  ديرا ددددة -2
شمناى دا و ، مر ج شككال تلدحل القغدريار 2006إ   1964ا دايرخة يف مصراتة يف ال رتج مح 
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ةلا  را   لل ش دة، وتوصل  الييرا ة إ  نقا م مح ميش ا شا تقيد القدإي ار  ومإ ياإا
وجددود ةدديو ا ددقدراير إداير ، ومددا ندد  ةشدد  مددح آ ير  لددق مدديودا غددري واندداة، وتإددبه يف 

ضرويرج تثب  اويود وشوص  الييرا ة م لبية ةلا الق  ي  وةلا لقل  الشوام  ابملش دة  
ا دايرخدددة ملدددا خشدددكل  تغريهدددا املإدددق ر مدددح مشددداك  ن ي يدددة تدددد  ويرا  ةددديو تش يددد  املشدددايرخال 

 الق  ي ية والقش وخة 
 األ ضددر الدديتااغراتيددا ا دايرخددة ملش دددة اابدد   ةددح (2012 مددح ة ددوير، وداود،ا) دراسااة-3

واةرتح البامثاا  رخ ة  ،هيت  إ  مياا مرام  ت وير اةرخ ة ا دايرخة ملش دة ااب  األ ضر
 الييرا ة  للوميار ا دايرخة ملش دة 

تشاولدد  ابلقاليدد  الق ددوير الق ددراس لل راكددز ا دايرخددة مشددقبية  ،(2008)املشقصددر،  دراسااة-4
مصراتة، مبيشة شثر القوام  ال بيقية يف تكوا وتو خدال تلدحل املراكدز، مققبقدة لقلد  القدإدي ار 

القغيريار ا دايرخة ا دايرخة اليت مرر هبا املش دة، وتوصل  إ  ةيد مح الشقا م مح ميش ا  شا 
أل در ، قغدري مديود املشداىق مدح تدرتج نقي ة ل ؛لق ليار الق  ي يةإ  ةرةلة اشدر املإق رج 

وتلقد  ديرا قشا مال ديرا دة املشقصدر يف تقبدال الييرا دقت للق دوير ا داير  يف مصدراتة ةدر مرامد  
 اتيريية لقل ة 

 :املنهج واإلجراءات. 2
 اتبق  الييرا ة املش  ية القالية      

اةق دددير الييرا دددة يف اندددال مياانإدددا ةلدددا مدددا تدددوتر مدددح كقددده مجااال البياااا ت:  مصاااادر-1
 وديرا ار، مققلدة ابملونوع    

بامدل البق ا ات ش اليهملش م هو ش لو  شو ه وةة ا املستخدمة يف الدراسة: املناهج-2
الييرا دة، وللدحل هبديف الوصدول إ  ملدول ونقدا م ميدل خ د  كد  ملشكلة موندوع لقالي  ا

https://misuratau.edu.ly/journal/arts
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ا ددق يم  وةددي  )الشركإدد ، )د ر(( الييرا ددة،  امددة مددح مر  لبددار مرملددة مقيشددقكمددش م 
 الييرا ة املشاهم القالية 

مرامدد  اتيرييددة ةددر  الييرا ددةملش دددة لقغددريار ا دايرخددة مددح  دد ل تقبق ددا ل :التااار ي املاانهج-أ
  ومتثيل ا  را  يا 2015إ   شة  1951 شة  مققامقة مياخة مح

ملش دددة الييرا ددة  ا ددق يو املددش م ا ةلي دد  لييرا ددة اةرخ ددة ا دايرخددة  اإلقليمااي: املاانهج-ب
 ( 1)وهو ما تونا  اةرخ ة  كإةلي  حميد مكانيا وتق ميود جغراتية وتلكية،

ااغراتيدة  ةدح ىرخدق ا دق ياو مرهيدة ن د  املقلومدار )األسالوب  الكاارتوارايف: املنهج-ج
توندد  يرة يددة نقدداخل  ددرا   جغراتيددة إ يف Arc GIS10.8املق ثلددة يف ا ددق ياو مددرانمم 

ةدر لل ش ددة مدح ميد  الشدك  واممقدياد واملإدامة يف القدإدي ار ا دايرخدة اواص  الق وير 
  لقل ةاتيريية مرام  

 موضوع البحث:. 3
 التغريات اليت طرأت على اخلريطة اإلدارية ملصراتة: 1.3

ااغراتيدة الإيا دية  مبدادخلخقد  مباكدرج  جغدرايفدايرخة ك ونوع ا  القدإددي ار  اا
للقدإددي  ا داير    (2013)داوود،   دايرخددة شا خإدد ا اباغراتيددا ا  ميكددحو مددا ش ،اليا ليددة

لددإلدايرج ا ليددة شمهيددة ير يإددية  اصددة تي ددا خققلددق مقكددوخح اهليكلددة اوضددرخة شو الش دداو اوضددر  
مدددح  ددد ل  ،اةددديمار البليخددةمصدد ة ةامدددة، وةلددا وجددد  اةصددوص يف حتيخدددي ش ددد  تدددي:م 

ديرا ة القوام  اليت تش   املوةال ااغرايف واملإامة والكثاتة الإكانية  ك دا شا وندال  رخ دة 
بىن ةلا ش   ومقاخري يه األ   هبا ةشي ش  تدإي  إداير  )ال إداىو ، خإدايرخة ليولة ما 

 2015 إ 1951مدددح  املددديج(، كددد ير اةرخ دددة ا دايرخدددة ملش ددددة الييرا دددة  ددد ل 2020
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ا قل ددد  يف مإددد ياإا وشكدددكال وشم ددداو القدإدددي ار الشاجتدددة ةش دددا ةلدددا  ،تغدددريار مققددديدج
 الشاو القايل 

 2015إىل  1951من املدة أهم التقسيمات اإلدارية يف  -
الكبدددريج الددديت  نقي دددة القغدددريار ،إدايرج اوكددد يف هي شق دددا ةلدددا تواجددد  اليولدددة حتدددياي كبدددريا     

الق ةددة مدت الدديول واأل دواا واجملق ددال املديس، م قدد  القوملدة والقغددري القدد  الإددرخال  و، ةرتق دا 
ةددح األمددر الدد   دتق ددا للق لدد  خقددي دوير اليولددة يف القش يددة كشددأ  ةددح مثدد  تلددحل القغددريار؛ 

الكثددري مددح األة ددال القش وخددة ل ا دديج شج ددزج للاكدد  ةلددا مإددقو  إةلي دد  شو حملدد  يف إىدداير 
يف الق ددد  خددددوو ةلدددا مبددديش تو خدددال  دددل ة صدددشال الددددراير ش دددلو    الددديت هددد  زخدددة يا دددة ال مرك

والصدد ميار مددت الإددل ة املركزخددة وهيئددار ش ددر  مإددقدلة تقواجددي يف األةددالي  والق  قددار 
ا دايرخددة وهدد ا خقدد  شا ال مركزخددة    (14، صدد اة ص2006)مرمددة،   الإددكانية امل قل ددة

تق ث  يف ت قي  دوير الإل ار ا ةلي ية وا لية، وللحل إب شاد م او إدايرخدة وتش وخدة هلدا تزخدي 
مح تاةليق ا، وتقز  دويرها يف حت   مإؤولياإا وص مياإا ابلشك  ال   خق د  ةلدا دمدم 

 (2006)مرمدة،  وخدؤد  يف الش اخدة إ  نام دا ،الإكاا ا ليت يف ة ليار القش ية ا ليدة
 تو خدددالإ  ومددديار إدايرخدددة حمليدددة   إشيراندددي ا تدإدددي  الددديول مدددح ويرا   دددقي ا إ   وإددديف  

وخدق  القدإدي  لقاديدق شهدياف  الواميج،ليولة ا لقل  شجزا األةبا  ا دايرخة والقش وخة دا   
للإد اح مكدر  والإيا دية، كر ةيير ممكح مدح ال مركزخدة ا دايرخدةشإة ا   يا ية مق ثلة يف 

قش دي  ا دقغ ل مدوايرد اليولدة شو مدا ماةقصداد  شو حتديدق هديف  ،املشدايركة الإيا ديةةيير مح 
امل دد  يف تدإددي  اداير  مقددت هددو اجق دداة   خقددرف ابلقش يددة امةقصددادخة، وةددي خكددوا الإددبه

  (2013)داوود، تش ي  مياج اجمل وةار البشرخة يف اليولة  إ خ يف 
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ةبيدددد  ام ددددقد ل كاندددد  املش دددددة الغرميددددة  انددددقة لددددإلدايرج  :1954-1951تقساااايم  -1
ىدددرامل  الغدددر  مدددح الشاميدددة ا دايرخدددة إ  ثددد يف مداىقدددار هددد    الرخ انيدددة، الددديت ةإددد   

املداىقدددة الشدددرةية ومركزهدددا مصدددراتة، واملداىقدددة  ىدددرامل  واملداىقدددة الغرميدددة مركزهدددا ىدددرامل ، 
( ةضدددا  شو مقصدددرتية ةلدددا 21) الو ددد ا ومركزهدددا غدددرايا، وكانددد  كددد  مداىقدددة مدإددد ة إ 

ومقي شا ا دقدل  الدب د  يف ، (1953)يرا  ، ن   الش او ال   ونقق  إخ اليا دوا تغيري 
كيولدة تيييراليدة، شانقد  اا قيدة الوىشيدة الديت شةدير د دقوير الدب د   ، 1951 دخإد ر 24

، ةلدددا تدإدددي  الدددب د إدايراي إ  ثددد يف وماير، 1950دخإددد ر  22يف ةرايرهدددا الصدددادير يف 
الدديت   2( شلدد  كدد 929 301وومخددة ىددرامل )،  2( شلدد  كدد 249 938هدد   ومخددة مرةددة )

وةدددي جدددا  يف املدددادج   2كدد  شلددد  (170 757وومخدددة تدددزاا  ) كاندد  مصدددراتة جدددز ا مش ددا ،
( مح ال صد  القاكدر املققلددة اب دايرج ا ليدة مدا خلد    تدإد  ليبيدا إ  ومديار إدايرخدة 176)

وتد ا للدانوا ال   خصيير يف ه ا الشأا، ويو  شا تشك  تي  هال  حمليدة وهدال  مليخدة، 
 ا الدددوماير وحيددديد الددددانوا ن ددداا هددد ا الومددديار ك دددا خدددش   هددد ا اجملدددال  ، وةإددد   هددد

( خبدت امل  د  الق صديل  1الشك  ) ( 2012الث يف إ  مداىقار ومقصرتيار، )ة رو 
 للقدإي ار ا دايرخة ملصراتة  و قدقصر الييرا ة ةلا شمه ا ةلا الشاو القايل 

مقصددرتية اتمقددة لل داىقددة الشددرةية  تلددحل ال ددرتج مصددراتة يف كاندد   :1951تقساايم ساانة  - 
شيرمددال مدديخراير، هدد   ا  ددو ، الددزيروا، ى يشددة، اتويرغددا ، ومددوني   تقبق ددا ،لومخددة ىددرامل 

 ( 2008)املشقصر 
مصددراتة حمات ددة حتدد  ا دد  حمات ددة مصددراتة، مكونددة مددح    شصددبا 1954تقساايم ساانة  –

  وه  ك  مقصرتية إ  ميخراير ةإ     ،مقصرتيارث يف 
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ومقصددددرتية  )الو دددد ، ال ددددواتري ا خ اليددددة، واا قددددة(، ( مدددديخراير3تضدددد  )  لددددي حمقصددددرتية 
نإددد ة،  20004الدددزيروا )مددديخراير ( 4)نإددد ة مدددو ةت ةلدددا  56902خد ش دددا مصدددراتة 

)مصددلاة  (5598نإدد ة، الدددر  ا خ اليددة  6615نإدد ة، اتويرغددا   24658وا  ددو ، 
ويرتلددددة، الد التددددة، )مدددديخراير ( 6) وتضدددد  ومقصددددرتية  ددددرر  (1954ا مصددددا  والققددددياد، 

 مصدددددراتة املددددددر ا داير  لل اات دددددة يف ميخشدددددة وخددددددالال رجددددداا،  دددددرر، الشوتليدددددة، البدددددوخرار( 
    (1954)مصلاة ا مصا  والققياد، 

 
 2015إ  1951( ل   هيكل  للقدإي ار ا دايرخة ملصراتة لل يج مح 1)كك  

 
 البامل املصيير مح ة   
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  دب ا، مشغدا  ، ر هد  )ىدرامل ، ةشدر مداىقداإ ةإ   الدب د  1964تقسيم سنة  –
(، وكددد  مداىقدددة شوابير   األ ضدددر،اابددد   ديرندددة، مصدددراتة، اة ددد ، الزاوخدددة، الغدددرد،اابددد  

)الققددياد،  ةإد   إ  ةدديد مدح املقصددرتيار، وةإدد   كد  مقصددرتية إ  ةدديد مدح املدديخراير
 مصدراتةمقصدرتيار هد  ) ليدنت و ثد يف إ   مصراتة مداىقة تدي ةإ   ير، وابةقبا(1964

( توند  شكدكال 2اةرخ دة )(1966)والققياد، ( نإ ة 116232)و رر( خد ش ا ةيد 
، وشمددا كوهنددا مقصددرتية تدددي اندد ر كددك  مثلددل يرش دد  خق دد   ددو وشم دداو تلددحل املقصددرتيار

( 4ااشدو  وةاةيتدد  تدوا    ددام  البادر املقو دد  ااشدود مشددال غدر  ليبيددا،  ةإدد   إ  )
 (  تون  ميخراير مقصرتية مصراتة  3ميخراير ا قل   يف شككاهلا ومإاماإا اةرخ ة )

شددود مددح املقصددرتية هدد  األكددر مإددامة، ممددأ شا ميخرخددة اتويرغددا  الدديت حتقدد  ااددز  اا   
تلي ا ميخرخة ا  و ، اليت ان ر كك  مثلل يرش   خق    و ااشو  الغرد وةاةيت  توا   
 ددام  الباددر املقو دد ، واندد ر ميخرخددة الددزيروا شخضددا كددك  مثلددل يرش دد  يف الشدد ال الغددرد 

 وةاةيت  ت م  اويود الش الية مليخرخة اتويرغا  
حمات دار، الديت مديويرها تإ ية املداىقدار إ   يف ه ا القدإي  تغرير :1973تقسيم  -2

 اابددد )( حمات دددار هددد  10)( مدددح مدددت 4ةإددد   إ  ملدددياير، وكانددد  مصدددراتة  رخ دددة )
 دب ا( مشلد  ، مصدراتة، اة د ، ىدرامل ، الزاوخدة، غدرايا، ديرنة، مشغا  ، اةلديماأل ضر، 

ندد   مددال شمددوني  إ   اا ددرج، الدديت،  ليددنت، مصددراتة ثدد يف ملددياير، هدد   )مصددراتة حمات ددة
ا ات ددددة ، ملددددا اانددددايل مإددددامة (1954مصددددراتة مقددددي شا كانقددددا اتمققددددت ل ددددزاا يف تدإددددي  

( خقبددت شا ا ات ددة اندد ر كددك  غددري مشددق  ، ت دد  4، مددح اةرخ ددة )2كدد  (912 136)
حمالخددة لإددام  متقددي مددح الشددرا وااشددو  الشددرة  ابجتدداا الشدد ال والغددر  والشدد ال الغددرد 

الباددددر املقو دددد  يف مليخددددة مصددددراتة مشدددداىئت كدددداىذ كددددرة  وكدددداىذ مشددددايل تقرتدددد  مدددد ار 
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الشاىئت، ه ا اممقياد جق  ا ات ة تشرتك يف ميودها الشرةية مال ث يف ملياير، وشيرمدال 
ملددياير ودديودها الغرميددة، وملدديخقاا مددح ااشددو  الغددرد، ك ددا تبددت اةرخ ددة شا مليخددة اا ددرج 

 كر مإامة تلي ا مليخة مصراتة مث مليخة  لينت ه  األ
(  هددد  5رخ دددة )توندددا ا اة تدددروع( 8)إ  مليخدددة مصدددراتة    ةإددد  1976 تقسااايم-3

كد  تدرع ،  (شمدو ندي  الدياميدة، اتويرغدا ، ى يش  ،لياتشيةا ا  و ، والزيروا، املركز،)مصراتة 
البلدددددياير ) 2كددددد ( 10667ةإددددد  إ  ةددددديد مدددددح ا ددددد ر ملدددددا ااندددددايل مإدددددامة البليخدددددة )

1976)  
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ةإدد   كدد  مليخددة إ  ةدديد مددح  مليخددة،( 13الددب د إ  ) ةإدد   :1989 تقساايم-4
ك درع مبليخة  ليم  رر  ود  مصراتة وش ةيج حم ر،إ   ال روع، وةإ   ال روع ميويرها

اا درج  - الوامدار –إجدياميا - درر -مصدراتة -هد   ( تروع مليخة 5مشل  ) ملي ، اليت
 ك ا هو مون   )*(2 ( ك405762 751119( كغل  مإامة ملغ  )6) ةاةرخ 

 
 1973  اخلريطة اإلدارية حملافظة مصراتة سنة 4خريطة )             

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ةبدي الل يد  املشقصدر   القوامد   ةا دقشادا إ   تاى دArc Gis 10.8املصديير  البامدل اب دق ياو مدرانمم 
مراكز الق راا يف كقبية مصراتة ديرا ة يف الق  ي  ا ةلي    ير الة ماجإقري  غري مششويرج   يف منوال بيقية وشثرها 
  171ص ،2008شكقومر،  7مصراتة  جامقة 

                                                 
 Arc Gis 10.8برنامج تم حساب المساحات الواردة على الخرائط باستخدام  )*(
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ةلددا ال ددروع، ملغدد  نإددبة مإددامة ال ددرع البلددي  مصددراتة مددح  ة(  مو ةدد6اةرخ ددة )ةلددا 
( 69مصددراتة إ )%، ووتددا هلد ا القدإدي  تددي ةإد   15 1ااندايل مإدامة مليخدة اةلديم 

مشددال غددر     مددح اةرخ ددة ن مددأ وةددوع ال ددرع البلددي  مصددراتة (1989)البلددياير، حملددة 
  كرة   رر وإ  الشرا مح مليخة املرةه م   ةلا البار املقو   مشاىئت ال رع البلي 

 1976( اةرخ ة ا دايرخة لبليخة مصراتة  شة 5 رخ ة )

 
وص  اويود ا دايرخة   ا قشادا إ  و ايرج البلياير Arc Gis 10.8مرانمم  البامل اب ق ياواملصيير  مح ة   

  (5ص  ،1976) هلا،لبليخة مصراتة وتروة ا وا  ر القامقة 

( الشدددك  7ومشددايل، ميدددث ا ةاةدديتت ملثلدددل خق ددد  مرش دد   دددو الغدددر ، وت  ددر اةرخ دددة )
البلي  كا ت  اب قثشا  حم ر مصراتة املركز اليت ت  رهدا اةرخ دة  القاو لل رع مليخة مصراتة

(8     ) 
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 1989( مليخة  ليم  رر وال روع القامقة هلا  شة 6اةرخ ة )

 
إ  الل شة الشقبية ا قشادا  8ا قشادا إ   Arc Gis 10.8مرانمم  البامل اب ق ياواملصيير  مح ة   

  (1ص  1989)لل راتق، القدإي  ا داير  لبليخة  ليم  رر وتروة ا وا  ر القامقة هلا، 

د   مصدراتة  ،ا دق ر ن داو الشدقبيار  دا يا كقدإدي  إداير  :2002 تقسيم-5 ووتدد  ة إم
،  اوخددددة هدددد   الياتشيددددة( تبددددت شكددددكاهلا وشم ام ددددا، و 9كددددقبية،  رخ ددددة )( مددددؤمترار 8إ  )

 وةإدد  كدد ا  ددو ، مصددراتة املركددز، والغددرياا، والددزيروا، وةصددر ش ددي، وى يشددة، واتويرغددا ، 
اةرخ ة ن مدأ شا الشدقبية اند ر كدك  املثلدل، ةاةدياتا  حم ا  ر مؤمتر إ  ةيد مح 

 اليت كغل  املإامة األكر مح الشقبية  ،يف الش ال ويرش   يف ااشو  ةشي اتويرغا 
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كش داو إدا    1993الد   ا دقاييف ةداو   ،ن او الشدقبيار  ا ق ر 2006تقسيم  -6

( كدقبية، 22إ  ) 2006ووصد  ةديد الشدقبيار  دشة  ،للب د  دا يا  د ل هد ا املرملدة 
مدددح ميش دددا كدددقبية مصدددراتة، الددديت اتإدددال ن اة دددا ااغدددرايف  ليشددد   كددد  مدددح  ليدددنت ومددد  وليدددي  

( مؤمترا كدقبيا وهد   25ية دا ليا إ  ةيد )ك ش دقت إدايرخقت اتمققت هلا، وةإ   الشقب
وهدددد    )اتويرغددددا ، وى يشددددة، والياتشيددددة، وةصددددر ش ددددي، والددددزيروا،  ،مددددؤمترار مش دددددة مصددددراتة

( شما م  الرميلة،وك يا   الرمال،ولار  يرشا ال ومة،خوليو، وك يا   9والغرياا، وا  و ،
  والزخقونة، دخشاير،وك يا   لصشاة ،اوالش ر  وال  رج،وتشيشا   مؤمترار )املردوو،وليي تض   
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 2002( اةرخ ة ا دايرخة لشقبية مصراتة 9 رخ ة )

 
ا قشادا إ  مص  ا ج اا وموا    Arc Gis 10.8مرانمم  البامل اب ق ياوة    املصيير  مح

إ   1551ا دايرخة يف ليبيا يف ال رتج مح  شثر القوام  ااغراتية يف القغيريار اليت ىرشر ةلا القدإي ار امل رد ،
  198ص، 2021(،19، هلة الباويف األكادميية، القيد)2013

 والياتشيدددة، ومدداجر، وادواو، والداةددة، الددث   ،  دددوا)واملشددايرج،( وندد    ليددنت مددؤمترار 
مدح  2002(، شما القدإي  اليا ل  ملش ددة مصدراتة تددي ا دق ر مدش   تدإدي  وك يا  كقاو

ميل الشك  واملإ يار، ال ايرا تد  يف شا مدا كداا خقدرف كدؤمتر مصدراتة املركدز يف تدإدي  
، كددد يا  الرميلدددة، لار الرمدددال، وكددد يا  يرشا وليدددخو  9)ةإددد  أليرمدددال مدددؤمترار هددد   2002

  2006 او الوميار ا دايرخة ملش دة مصراتة ( تون  شككال وشم10ال ومة(  اةرخ ة )
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 2006صراتة لشقبية ما دايرخة  ة( اةرخ 10 رخ ة )

 
ا ددقشادا إ   تاى ددة ةبددي    ا ددقشادا إ  Arc Gis 10.8مددرانمم  البامددل اب ددق ياوة دد   املصدديير  مددح

الل يدد  املشقصددر   القوامدد  ال بيقيددة وشثرهددا يف منددو مراكددز الق ددراا يف كددقبية مصددراتة ديرا ددة يف الق  ددي  ا ةلي دد   
  194، ص2008شكقومر،  7ير الة ماجإقري  غري مششويرج  مصراتة  جامقة 

مت إنشا  اجملال  ا ليدة الديت ملدا  2011تراخر يف  17مقي ةياو ثويرج  :2015تقسيم  -7
صددديير ةدددانوا يرةددد   2012( هلإدددا حمليدددا، مإدددريج مل ددداا تإددديريخ ، ويف ةددداو  45ةددديدها )

( اةاصدة ككدوانر الش داو يف ال صد  الثداس 3( مشأا ن او ا دايرج ا لية، جدا  املدادج )59)
ة يف ليبيددا مددح  ا ات ددار والبلددياير وا دد ر ، وصدديير يف مشدد    خقكددوا ن دداو ا دايرج ا ليدد

( مليخة 99( مش  إنشا  )1( إبنشا  البلياير، جا  يف املادج )180ةراير يرة  ) 2013ةاو 
( مققددديخ  مكددد  الددددراير 540مدددح ميش دددا مليخدددة مصدددراتة ، وصددديير يف لار القددداو ةدددراير يرةددد  )
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(، تقديخ  ةديد البلدياير 1ادج )إبنشا  البلدياير، ميدل جدا  يف املد 2013( لإشة 180)
 ( مليخة 90( مليخة إ  )99مح )
و مقددددددايرخ  2014  (( لإددددددش04)) مصددددددراتة ةددددددراير يرةدددددد الإدددددديي ة يددددددي مليخددددددة وشصدددددديير   
اويود م  ة ونال وتر ي   شوكل  إلي ااشة تشية إدايرخة  الدان  مقشكي  13/11/2014

مددح   لدد   تصددوير خددق لددحل إبةددياد ول هلددا تروة ددا وا دد ر القامقددة و لبليخددة مصددراتة  ا دايرخددة
وشخضدددا  وندددال اوددديود ا دايرخدددة  اجملددداويرج،وندددال اوددديود ا دايرخدددة لبليخدددة مصدددراتة مدددال البلدددياير 

القدإدددي  املقق ددي والددددرايرار الصددداديرج ابةصدددوص  هلدددا وتدددقوا ددد ر القامقددة  –ل ددروع البليخدددة 
تدددروع  و إبنشدددا  2014  لإدددشة 21اجمللددد  البلدددي  لبليخدددة مصدددرات  يرةددد   مش دددا  ةدددرايروالددديت 

والوكدك  إ   ةدرخح،ك  مح مش دة شمدو   مض -و  2014(( لإشة 42يرة  )) يرالبليخة  والدرا
 هلدددددا مليخدددددة مصدددددراتة ويدددددل تصدددددب  تروةدددددا  هلدددددا اوددددديود للبليخدددددة وتروة دددددا وا ددددد ر القامقدددددة 

  (2015قدإي  ا داير  لبليخة مصراتة وتروة ا وا  ر القالبقة ل ، )اشةإةياد ال
وتر دددي  اوددديود  لأل ددد  هبدددا ةشدددي وندددال الل شدددة ه وةدددة مدددح األ ددد  واملقددداخريووندددق  

  مح ميش ا وتروة ا وا  ر القامقة هلا  للبليخةا دايرخة 
 الإامدة املقزاو ةيير ا مكاا ابويود   1
ندددرويرج شا تكدددوا اوددديود ال اصدددلة مدددت ال دددروع مقدددا، جغراتيدددة وانددداة  ددد لة الوصدددول    2

   مقبيج وخ ض  شا تكوا ىرا 
الق   ةيير ا مكاا ةلا شا تكوا مراكز اةيمة ملواى  ال دروع دا د  ن اة دا ا داير     3

 الإكانية وتقو   الكثاتة 
وابأل دد    الإددامدة  الق دد  ةلددا ونددال ملددول لددبقت امكددكاليار الدا  ددة يف اودديود   4

وةدديو ونددوح مقددا، اودديود لكوهنددا   ددو  ومهيددة غددري  اةدديمار،تي ددا خققلددق كواةددال مراكددز 
 موجودج 
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األ   كقياير ال را املقبيج الدا  ة ك قيداير مدح مقداخري ير د  اوديود تدرض وخ مأ شا   
 ال ددددرا املقدددديج مققبقددددا لققددددرخل تلددددحل ةلددددا اةددددرا    ال دددداهرج اودددديودتقرجددددار ةلددددا وجددددود 

  (2015)اشةإةياد القدإي  ا داير  لبليخة مصراتة وتروة ا وا  ر القالبقة ل ، 
( ترةددا 12ن مددأ شا البليخددة تكوندد  مددح )( 1)ان ددر امللاددق يرةدد   (11مددح اةرخ ددة ) 

 ومدة، مصددراتة ملدياي هد   )الياتشيدة، ا  دو ، كدد يا  الرميلدة، لار الرمدال، كد يا  يرشا ال
( ى يشد ، الغدرياا، الدزيروا، ةصدر ش دي، شمدوةرخح، 2006خوليو يف تدإي 9املركز )مل  حم  

ويرغد  وجدود  ( حملدة 66تدرخبدا مو ةدة ةلدا ) 2( ك 5568)إانايل مإامق ا  االوككة،( مل
تدإدددي   شا  يف انيددال القدإدددي ار الإددامدة نددد ح اودديود ا دايرخددة لبليخدددة مصددراتة إم ااتويرغدد

  مالددة ندد  ويف ، خشدد ل ا، مدد  ظلدد  هلإددا حمليددا خقددرف ابجمللدد  ا لدد  اتويرغددا ،  2015
 دد  قوةددودج م ،مددت مصددراتة واتويرغددا متدد  مقددي املصدداوة الدديت  ملصددراتة،  اصددةك ددرع ملددي  

اةرخ ددة  تددإا اةرخ ددة ا دايرخددة للبليخددة  ددقق   الشددك  الوندد  يف شهددايل اتويرغددا  إ  مشددا هل  
 ( 1( )ان ر امللاق يرة  12)
   ستنتاجات والتوصياتاال. 4

 :توصل  الييرا ة لقيج نقا م وه 
، ا دايرخة ملصدراتة كدا كد يت  ليبيدا مشدك  ةداو مدح تغدريار ةرخ ةايرتب   القغريار يف ا -1

شنق ددد  شكدددكام  ا قل ددد  ش دددباهبا مدددا مدددت ش دددبا   يا دددية واةقصدددادخة واجق اةيدددة 
ةح ال    بد  وةح ال   خليد  وهدو مدا تبيشد  نقل  مإامار لقل ة لك  تدإي  و 

 اةرا   املقيج ن ح ه ا الييرا ة  
 يرغ  القدإي ار املققديدج تددي ظلد  مصدراتة مدش   ام د  يرغد  ا دق ف ندوع القدإدي  -2

 1989مقصرتية مصراتة وكقبية مصدراتة ومداىقدة مصدراتة اب دقثشا  تدإدي  إ ي  ت
 ترةا ملياي اتمقا ةليم  رر شصبا   مت

 دددير ال دددرا لوندددوم ا ك اددديدار للاددديود مدددت ا ددد ر يف شغلددده القدإدددي ار ةق  ش -3
 ومث  البار املقو   اوي ال بيق  لل ش دة يف كاتة القدإي ار 
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ا قلد  الشدك  القداو لل رخ دة ا دايرخدة ملصدراتة مدت تدإدي  وآ در، تددي ظ در يف كدك  -4 
  ، إم شا الشددك  القدداو لل ش دددة مددي1973يف تدإددي   غددري مشددق   ك ددا هددو اوددال

يف ابةدد  القدإدددي ار شةددر  إ  املثلدددل الددد   لدد  ةاةدددياتا متددث ا الشددداىذ الشددد ايل 
 والشرة  لل ش دة  

مشددك ر انددة شثددرر ةلددا مشددك  ةدداو القغددري املإددق ر يف اةرخ ددة ا دايرخددة للددب د شنددقم -5 
 لق بيدية والش رخة ترص القش ية ابلب د وةلا كاتة الييرا ار ا

ر ملا ةديد القدإدي ا 2015مىت1951مح  امليجالقداير  الزم  مت القدإي ار ت   -6
مدا مدت يف املقو د  (  دشوار 5)( تدإي ا م اص   م  مديايرا 12ا دايرخة ملصراتة )

 تدإي  وآ ر 
 التوصيات:. 5

 القالية يف نو  ما ش  رر ةلي  الييرا ة مح نقا م ميكح تدي:م القوصيار 
يده شا تراةد  املإدامة املثلدا ةشي اواجة إ  ا قايايف شو تغيري القدإي ار ا دايرخة  -1

ك دددا يددده مراةددداج مدددي  تدددوتر املدددوايرد ا ليدددة الددديت تقشا ددده وم ددد    ،للومددديج ا دايرخدددة
  الإكاا وكثاتق   

ة ميددل يددده تدددوتري البشيددد ،ةدديو إغ دددال القامددد  امةقصدداد  يف ن دددي  اوددديود ا دايرخدددة -2
 األ ا ية وكبكار الشد  ااييج الرام ة مت املشاىق ووجود ةاةيج اةقصادخة جييج 

املقدداخري ااغراتيددة والإيا ددية وامةقصددادخة واليميوغراتيددة وغريهددا مددح املقدداخري  يدده مراةدداج -3
  ةشي امن راير  جرا  تقيخ ر شو تغيريار ةلا اويود ا دايرخة لل ش دةالق  ي ية 
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 واملراجلاملصادر 
مقياد الق راا  كش دة اوشثرا ةلا  وتو خال الإكاا (  منو2013مو رج، ةل  ة ية  )ش

   املشصويرج امقةج( غري مششويرجدكقويراا  ير الة) مصراتة 

هلة املإقشصرخة   إدايرج كرمياا ديرا ة يف ااغراتية ا دايرخة  )د ر(البال ، ةا   ديروخش  
  128-155، 62، للييرا ار القرمية واليولية

ن   حتيخي اويود ا دايرخة (  2020البيان ، ةبي الرؤف ةل ، ال إاىو ، حي  ش ي  )
امال للقدشيار اايومكانية   ويرةة وثية مديمة لل ؤمتر الر للبلياير واا ات ار يف ليبيا

    ىرامل 1-15، الرامال

  الداهرج  مكقبة ت بيدارااغراتيا الإيا ية ش   و (  1981اليخه، حم ي حم ود  )
 األنلو املصرخة  

 ،ليبيا(  مش دة ااب  األ ضر يف 2013داوود، غايل ةباا، مح ة وير،  الي حم ي  )
  1618 -1584 ،203، ، األ قال هلة ديرا ة يف ااغراتية ا دايرخة 

    ىرامل ىرامل  الغر  مت املان  واوانر(  1953يرا  ، يركي   )

    لينت  يرؤاي للكقا  شوايف يف جغراتية مصراتةالشركإ ، وني  ةبي الدادير  )د ر(  

  ىرامل   مصلاة 1954الققياد القاو للإكاا (  1954اد  )مصلاة ا مصا  والققي
 ا مصا  والققياد 

  ىرامل   مصلاة ا مصا  الققياد القاو للإكاا(  1964الققياد  )و مصلاة ا مصا  
 والققياد 

  ىرامل   مصلاة ا مصا  1964تقياد ةاو (  1966مصلاة ا مصا  والققياد  )
 والققياد 
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منو مراكز الق راا يف  القوام  ال بيقية وشثرها يف(  2008املشقصر، تاى ة ةبي الل ي   )
 شكقومر  7  مصراتة  جامقة كقبية مصراتة ديرا ة يف الق  ي  ا ةلي  

القدإي  ا داير  لبليخة  ليم  رر وتروة ا وا  ر القامقة (  1989و ايرج البلياير  )
 لل راتق مبليخة  ليم  رر مصراتة  الل شة الشقبية  هلا 

(  ال مركزخة ا دايرخة ومإامهق ا يف القش ية ا لية  2006وليمرمة،  لي اا ولي ماميا  )
  124-114، 02، هلة جامقة  ب ا للقلوو ا نإانية

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (1امللاق يرة  )
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