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التباين المكاني لمحطات الوقود في بلدية مصراتة (دراسة في جغرافية الخدمات)
مصطفى منصور يوسف جهان



مقدمة :المحور األول اإلطار النظري :بدأت الدول المتقدمة في االهتمام بقطاع الخدمات بعد
إدراكها ألهمية وحيوية هذا القطاع ،وما يمثله من أهمية للنواحي االقتصادية في المناطق الحضرية،

وتعتبر دراسة التوزيع المكاني للخدمات داخل المناطق الحضرية ذات أهمية كبيرة؛ ألنها تخدم قطاعاً
سكانيا كبيرا ،وقد ظهر اهتمام الجغرافيين بهذا النمط من التوزيع مع ظهور جغرافية الخدمات كفرع
جغرافي ضمن جغرافية المدن ،التي تشترك مع الجغرافية االقتصادية في دراسة مواضيعه.
 مشكلة الدراسة :انطلقت هذه الدراسة من مشكلة مفادها:

 )1ما األسس التي اتبعت في تحديد مواقع محطات توزيع الوقود بالبلدية؟

 )2هل هناك تناسب بين األعداد الفعلية لمحطات الوقود وما هو موجود في مخطط الجيل الثاني؟
 )3ما العالقة بين توزيع محطات الوقود وكثافة السكان والحركة المرورية بالبلدية.
 فرضياتها :اعتمد الباحث في هذه الدراسة على مجموعة من الفرضيات وجعلها إطا اًر مبدئياً لتقديم

توضيح وتفسير لمشكلة الدراسة وهذه الفرضيات هي:
ٍ

 )1الكثافة السكانية وكثافة حركة المرور هما المحددان األساسيان لمواقع وأعداد محطات الوقود

بالبلدية.
 )2هناك اختالف كبير بين التوزيع الجغرافي الحالي لمحطات توزيع الوقود وبين ما هو موجود في
المخطط الشامل لسنة  2000م.

 )3هناك مجموعة من األسس والضوابط التي تحكم مواقع محطات الوقود.
 أهدافها :تمثلت أهداف هذه الدراسة في :التعرف على التوزيع الجغرافي لمحطات الوقود في بلدية

مصراتة ،وعالقته بالكثافة السكانية وحركة المرور في البلدية.

ونوعا.
 التعرف على نوع الخدمات التي تقدمها محطات الوقود ،ومدى كفاية تلك الخدمات كما ً
 رسم خريطة تبين مواقع محطات الوقود العاملة والتي قيد اإلنشاء في البلدية سنة  2014م.

 قسم الجغرافيا – كلية اآلداب – جامعة مصراتة.
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 أهميتها :تكمن أهمية هذه الدراسة في بيان أهمية خدمة توزيع الوقود كخدمة مرتبطة بمراكز
التجمعات السكانية في المناطق الحضرية والريفية.

 حدودها :من خالل خريطة الحدود المكانية لمنطقة مصراتة يتضح أن مصراتة فلكيا تقع بين
دائرتي عرض 310 / 33 /:و 032/23 //28شماال .وخطي طول 14 /36 //47

0

و15 /22 //58

0

شرقا .وجغرافيا يحدها من الشمال والشرق البحر المتوسط ،ومن الجنوب الشرقي بلدية سرت ،ومن
الجنوب الغربي بلدية بني وليد ،ومن الغرب بلدية زليتن.

 مناهجها :اتبع الباحث في دراسته المنهجين التاليين:

 المنهج الوصفي :تمثل في االطالع على المراجع والنشرات اإلحصائية والدوريات والتقارير التي

تتعلق بموضوع الدراسة ،واالستفادة من البيانات واإلحصاءات الواردة بها.
 المنهج الكمي :من خالل تحليل البيانات المختلفة والمتعلقة بموضوع الدراسة
(*)

 أدواتها :تمثلت أدوات الدراسة في العمل الميداني

بشكل أساسي ،والذي استهدف استكمال

النقص في البيانات المكتبية عن طريق الزيارة الميدانية واستمارة استبانة وزعت على محطات الوقود

العاملة بالبلدية ،والجانب المكتبي وما توفر فيه من كتب وبيانات إحصائية ،إضافة إلى استعانة
الباحث بشبكة المعلومات الدولية " اإلنترنت".

(*) بدأ الباحث في دراسته الميدانية منذ العام  ،2008إال أن بعض الظروف أجبرته عن التوقف ،وواصل هذه الدراسة
عندما سنحت الظروف بذلك.

161

Scientific Journal of Faculty of Education, Misurata - Libya, Volume 1 - Issue 5, June 2016
Published on Web 01/06/2016
المجلة العلمية لكلية التربية ,جامعة مصراتة ,ليبيا ,المجلد األول ـــ العدد الخامس ,يونيو 2016م

خريطة ( )1الحدود المكانية لمنطقة الدراسة

المصدر :الباحث باستخدام برنامج  ARC GISاستنادا إلى اللجنة الشعبية للمرافق بلدية خليج سرت ,التقسيم
اإلداري لبلدية خليج سرت 1989 ,م(*) ,ص .15

(*) اختار الباحث التقسيم اإلداري لبلدية مصراتة المعتمد سنة 1989م رغم قدمه؛ الشتماله على
حدود المنطقة المشمولة بالدراسة ،في حين أن التقاسيم األحدث منه ضم مناطق أخرى غير

ضم فيه بني وليد وزليتن إلى مصراتة،
مصراتة كالتقسيم اإلداري لسنة ( )2003الذي ُ
وتقسيم( )2014الذي تمتد فيه حدود البلدية حتى بويرات الحسون شرقا لتشمل أبو قرين والوشكة.
وهي مناطق غير مشمولة بهذه الدراسة.
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تم تقسيم هذا المحور إلى
المحور الثاني :التوزيع الجغرافي لمحطات توزيع الوقود سنة  , 2015لقد ّ
ثالثة جوانب على النحو اآلتي:
الجانب األول :الشروط التخطيطية الواجب توفرها إلقامة مباني خدمة الطرق :نصت المادتان ()69

و( )70من قرار اللجنة الشعبية العامة رقم ( )19لسنة 2002م بشأن التخطيط العمراني الصادر
بتاريخ 2002/3/3م ،على شروط إقامة مباني خدمة الطرق على الطرق الرئيسية كمحطات الوقود،

على أنه يجوز إقامة ٍ
مبان تشمل محطات الوقود وملحقاتها من استراحات ومحالت صيانة السيارات

وفق الضوابط التالية:
 )1أن تكون المسافة بين الموقع واآلخر على الطريق الواحد ال تقل عن( )40كم في الجانب الواحد،
وعن( )20كم بين نقاط الخدمة على جانبي الطريق الشكل ()1
شكل ( )1المسافة بين محطات الوقود على الطرق الرئيسية المزدوجة

المصدر :المهندس يوسف أحمد كريم ,مكتب التخطيط العمراني مصراتة ,مقابلة شخصية 2008 ,م.

متر على الطريق.
 )2أن يتم ترك االرتداد القانوني (ً )50ا
 )3يجب أال ترتبط محطات خدمة المسافرين كمحطات الوقود بالطريق الرئيسي مباشرة ،بل يجب
توفير مداخل ومخارج فرعية تربطها بالطريق الرئيسي وذلك لتأمين سالمة انسياب حركة المرور.
 )4يجب ترك منطقة حماية على الطرق السريعة والرئيسية والعامة ،التي تربط بين المدن واألقاليم،

متر من حافة الطريق ،وأال يكون
التي تخترق المخططات الحضرية بمسافة ال تقل عن (ً )50ا
التخديم على هذا الطريق مباشرة ،بل من خالل طرق جانبية تسمى طرق التخديم ،ال تتقاطع مع
الطريق السريعة والرئيسية إال من خالل تقاطعات رأسية أو من خالل جزر دوران وتحكم،)2(.

كالطريق الموازي للطريق الساحلي بالخروبة ،الذي ال يتقاطع مع الطريق الساحلي ،ويرتبط بطرق
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فرعية تتجه نحو منطقة الغيران ،أما عند إقامة محطات الوقود على مواقع داخل المخططات المعتمدة
للمدن والقرى فالبد من مراعاة االشتراطات التالية:

 )1يتم تحديد المواقع المخصص اسـتثمارها كمحطات وقود من قبل المرافق.
 )2تطبيق االشتراطات الخاصة بمحطات الوقود الواقعة على الطرق الرئيسية.
 )3ي ارعــي إقامــة محطــات الوقــود بعيــدا عــن المصــانع والمــدارس والمستشــفيات قــدر اإلمكــان ،بحيــث

أرضـا
يفصـل موقــع المحطــة عــن هــذه المنشــتت مســافة ال تقــل عــن ( )25متـ ًـرا ،سـواء كانــت شــارًعا أم ً
مخططة أو غيرها ،وهذا الشرط مطبق في المحطة الواقعة أمام مستشفى مصـراتة المركـزي ،فهـي تبعـد
عن المستشفى بضعف هذه مسافة تقريبا.
 )4أال تقل المسافة بين محطة الوقود ومحالت توزيع وبيع الغاز عن (100م) ،هذا الشرط يتوفر في
كل المحطات التي كانت فيما مضى تقوم بتوزيع أسطوانات الغاز من خالل مستودع داخل المحطة.

متر في نفس االتجاه على الشـارع الواحـد ،أو
 )5أال تقل المسافة بين محطة وقود وأخرى عن(ً )500ا
في االتجاه المقابل ،هذا الشرط مطبق على محطات الوقود داخل المخطط ،بل أن المسافة بين محطة
وأخرى قد تزيد في بعض األحيان عن واحد كيلومتر.
 )6أال تقــل أقــرب مســافة بــين محطــة الوقــود وبــين المحــالت التــي يســتخدم فيهــا مصــادر اللهــب ،مثـل
()3

متر.
المطابخ أو المخابز أو المقاهي أو المطاعم عن (ً )30ا

الجانب الثاني :التطور العددي لمحطات الوقود بالبلدية :شهدت الفترة الممتدة بين سنة 1985م وسنة

مستمر في أعـداد محطـات الوقـود؛ لتواكـب الزيـادة فـي الطلـب علـى هـذه الخدمـة؛ نتيجـة
ا
2015م تزايداً
ـور فـي أعـداد المحطـات
لزيادة عدد السكان وزيادة أعداد المركبات اآللية ،الشكل) )2يبين أن هناك تط ًا
العاملة في البلدية ،حيث ارتفع عدد محطات الوقود بها من محطتين سنة 1985م ،إلـى سـبع محطـات

سنة.1995
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المصدر :الباحث اعتمادا على:
الهيئة العامة للمعلومات واالتصاالت ،النشرة اإلحصائية لمسح التجارة الداخلية ،إحصاء محطات
الوقود لعام ،2003ص.22

*السنوات من  2005إلى  2015الدراسة الميدانية .2015
واســتمرت الزي ــادة ف ــي أع ــداد المحطــات إلـ ــى أن وصــل الع ــدد إل ــى ( )28محط ــة ســنة  ،2014آخره ــا
محطة النقل الثقيل(المعـداني) التـي افتتحـت سـنة 2014م .إضـافة إلـى وجـود( )3محطـات قيـد اإلنشـاء فـي
كل من طمينة (محطتان) مصراتة المدينة(محطة واحدة).

ومن خالل الزيارات الميدانية تبين للباحث أن هناك مجموعة أسس ومعايير اتبعت في تصنيف

محطات الوقود يبينها الجدول (.)1
جدول ( )1أسس تصنيف المحطات وفق معياري المساحة وعدد المضخات
رقم

النوع

المساحة بالهكتار

عدد المضخات

1

محطة صغيرة

من  0.1إلى 0.12

4

2

محطة متوسطة

من  0.15إلى 0.3

من  5ـ 8

3

محطة كبيرة

أكثر من 0.3

أكثر من 8

المصدر :جمال إبراهيم بن رمضان ,شبكات النقل في منطقة مصراتة ,رسالة ماجستير (غير منشورة) قسم
الجغرافيا ,كلية اآلداب ,جامعة المرقب 2004 ,م ,ص.204

165

Scientific Journal of Faculty of Education, Misurata - Libya, Volume 1 - Issue 5, June 2016
Published on Web 01/06/2016
المجلة العلمية لكلية التربية ,جامعة مصراتة ,ليبيا ,المجلد األول ـــ العدد الخامس ,يونيو 2016م

من خالل الجدول( )1نالحظ أن تصنيف محطات تعبئة الوقود يعتمد بشكل أساسي على المساحة

التي تشغلها المحطة ومرافقها ،إضافة إلى عدد المضخات .فحسب هذين المعيارين تنقسم محطات
الوقود في البلدية إلى قسمين على النحو التالي:
 )1المحطات القديمة :وهي محطات تشغل مساحات صغيرة ،مع قلة عدد مضخات الوقود بها ،التي

ال يتجاوز( )4مضخات مزدوجة؛ ومن بين هذه المحطات محطة مصراتة التي أسست على محطة
قديمة (محطة العائب) التي اشتعلت بها النيران في بداية  ،1985نتيجة انفجار أنبوب غاز بالمحطة
ومحطة مصراتة الواقعة عند اإلشارة الضوئية الثالثة بشارع بنغازي ،فالمساحة المخصصة لهذه
المحطات هي( )0.18هكتار ،وبالتالي فهي وفقا للتصنيف الوارد بالجدول( )2تنتمي إلى المحطات

متوسطة المساحة التي تقتصر خدماتها على توزيع الوقود ،وفي بعض منها يوجد جزء مخصص
لغسيل السيارات.
 )2المحطــات الجديــدة :ظهــرت هــذه المحطــات بعــد أن ســمح للقطــاع الخــاص بــامتالك وادارة محطــات

الوقود ،تتميز هذه المحطات بكبر مساحتها مقارنة بمساحة محطـات شـركة البريقـة ،حيـث تبلـم مسـاحة
الواح ــدة ( )3000متـ ـر مرب ــع ( )0.3هكت ــار ،وتتمي ــز بع ــدد مض ــخاتها المزدوج ــة الت ــي تص ــل إل ــى()6
مضخات في كل محطة ،كما تتميز بوجود خدمات إضافية ،حيث يحتوي بعضـها علـى محـالت توزيـع

مواد غذائيـة وكماليـات السـيارات وتغييـر الزيـوت ومقهـى ،وهنـاك محطـة االمتيـاز التـي تقـع فـي المـدخل
الشرقي للمدينة تحتوي إضافة إلى الخدمات السابقة على فندق.
الجانب الثالث :التوزيع الجغرافي لمحطات الوقود :سيتناول هذا الجانب من الدراسة نقطتين أساسيتين

هما:

أوال :أسس التوزيع :تتوزع محطات الوقود على فروع البلدية كافة وفق األسس التالية:

 )1عدد السكان:

شــهدت منطقــة الد ارســة نمـواً ســكانياً كبيـ اًر ،خاصــة فــي الفتـرة (1911ـ ـ  1984م) ،حيــث فــاق

نمو السكان بها كل التوقعات ،فقد تضاعف عدد سكانها حوالي ( )36ضعفاً ،في حـين تضـاعف عـدد

السكان في طرابلس( )32ضعفاً فقط ،و( )27ضعفاً في بنغازي( ،)4جاءت مصراتة في المرتبة الثالثـة

م ــن حي ــث عـ ــدد الس ــكان س ــنة 1976م ،بع ــد طـ ـرابلس وبنغـ ــازي ،حي ــث وص ــل عـ ــدد س ــكان مص ـ ـراتة

إلى( )102.439نسمة ،وهو مـا يمثـل  %4.6مـن مجمـوع سـكان ليبيـا ( ،)5ترتـب علـى هـذا النمـو زيـادة
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فــي مســاحة المنطقــة الحض ـرية ،وزيــادة الحاجــة لتــوطين مختلــف الخــدمات ،وتوســيع دائ ـرة نفــوذ القــائم

منها.

إال أن هذه الطفرة في نمو السكان لم تستمر طويال ،فبحلول عام 1990م بدأ معدل نمو
السكان في االنخفاض ،واستمر هذا االنخفاض إلى حين إجراء تعداد السكان لسنة (2006م)؛ ويعزى
البعض السبب في ذلك االنخفاض بالدرجة األولى إلى انخفاض معدل المواليد ،والذي يرجعه بعض

الباحثين إلى ارتفاع الوعي االجتماعي وانتشاره بين الشباب في سن الزواج ،وذلك لالقتناع بفكرة

األسرة الصغيرة ،والتقليل من عدد األطفال( ،)6إضافة إلى الظروف المعيشية وانخفاض مستوى الدخل.
الجدول( )2يبين عدد السكان مقرونا بالمساحة وأعداد محطات الوقود بمصراتة.
من خالل بيانات الجدول يتبين أن التوزيع الجغرافي لمحطات الوقـود يتخـذ نمطـاً يعتمـد علـى

عدد السكان ،فأكبر عدد لمحطات الوقود يتركز في مصراتة المدينة ،التي تمثل الثقل السكاني للبلدية،

حيث بلم عدد سكانها ( )138857نسمة سنة  2006م،

جدول (  ) 2السكان والمساحة ومحطات الوقود ببلدية مصراتة 2015م
بيان المحطات**
ر
قم
1
2
3
4
5
6
7
8

الموقع

المساحة
ك م2

عدد
*السكان

المدينة
الزروق
قصر احمد
المحجوب
الغيران
طمينة
الدافنية
تاورغاء
المجموع

51
148
583
35
757
436
249
1376
3635

138857
27926
16614
25972
28478
20885
14159
24223
297114

العد
د
10
2
3
2
2
5
2
2
28

عدد
المضخا
ت
58
11
18
13
10
18
12
9
149

المساحةـ

السعة
.1000لتر

1.90
0.6
0.22
0.36
0.42
0.92
0.33
0.24
4.99

1.120.000
280
440
240
280
680
240
320
3.600.000

المصدر * :الهيئة العامة للمعلومات ،النتائج األولية للتعداد العام للسكان 2006م.
** تجميع الباحث الدراسة الميدانية 2015م (استبانة محطات الوقود)

كما تمثل منطقة رئيسية للحركة المرورية النشطة في البلدية ،باعتبارها مركز المدينة الذي يقصده
طالبي مختلف الخدمات اإلدارية والصحية وغيرها.
167

Scientific Journal of Faculty of Education, Misurata - Libya, Volume 1 - Issue 5, June 2016
Published on Web 01/06/2016
المجلة العلمية لكلية التربية ,جامعة مصراتة ,ليبيا ,المجلد األول ـــ العدد الخامس ,يونيو 2016م

تتركز كثافة حركة المرور بالمدينة في الشوارع الرئيسية الثالث ،وهي شارع طرابلس وشارع

بنغازي وشارع الجزيرة ،في حين تقل الكثافة في شارع سعدون المتفرع من شارع بنغازي ،الذي تتواجد
به ورش الحدادة والنجارة ومعارض منتجات هذه الورش ،كما تنتشر به محالت قطع غيار السيارات.
تـأتي طمينـة البـالم عـدد سـكانها سـنة  2006م( )20885نســمة فـي المركـز الثـاني مـن حيـث عــدد
محطات الوقود ،ويعد مرور الطريق الساحلي بطمينة العامل األبرز في وجود عدد ( )5محطـات وقـود

عاملة و( )2محطة تحت التنفيذ ،ومن خالل الزيارة الميدانية الحظ الباحث تركز  %80من المحطات
العاملة بالفرع على الطريق الساحلي.
بالنسبة لقصر أحمد ،إضافة إلـى السـكان الـذين بلـم عـددهم سـنة  )16614( 2006نسـمة ،يعتبـر
عامل الحركة المرورية هـو أسـاس تركـز عـدد( )3محطـات للوقـود بالمنطقـة ،ويالحـظ وجـود  %75مـن
محطــات الوقــود بــالفرع علــى طريــق النقــل الثقيــل الــذي يـربط المينــاء ومصــنع الحديــد والصــلب بــالطريق

الساحلي(.)7

بقيــة المنــاطق تســاوت بهــا أعــداد محطــات الوقــود لتقــارب أعــداد الســكان ،فــالزروق والغي ـران علــى
سبيل المثال نالحظ أن هناك تقاربا في أعـداد سـكانهما ،حيـث بلـم عـدد السـكان فـي الـزروق()27926
نسمة حسب تعداد سنة  2006م ،في حـين بلـم عـدد سـكان الغيـران فـي نفـس السـنة ( )28478نسـمة،
فالفارق بين سكان المنطقتين ال يتجاوز ( )552نسمة.

 )2كثافة حركة المرور:

تعتمــد حركــة المــرور علــى عــدد الســكان وأعــداد المركبــات اآلليــة ،التــي أصــبحت فــي عصـرنا

الحالي من الضرورات ،التي يسعى كل إنسان لتملكها؛ وذلـك لخدمـة أغ ارضـه المختلفـة ،ونتيجـة لزيـادة
القــدرة الماليــة ازداد الطلــب علــى أن ـواع المركبــات اآلليــة المختلفــة األغ ـراض ،مــن ســيارات خاصــة إلــى
س ــيارات النق ــل ،الت ــي تتن ــوع بتن ــوع الغ ــرض ال ــذي ص ــممت م ــن أجل ــه ،فهن ــاك س ــيارات النق ــل الخفي ــف
والمتوسط والثقيل ،إلى جانـب وجـود الجـ اررات الزراعيـة والحفـارات ،وكـان مـن نتيجـة الزيـادة فـي الطلـب

علــى الســيارات مــن القطــاعين الخــاص و العــام ،أو مــن الشــركات األجنبيــة التــي تعمــل داخــل البلديــة
ازدياد أعدادها في منطقة الدراسة ،وهو مـا يوضـحه الشـكل( ،) 3الـذي يبـين أن هنـاك تباينـاً فـي أعـداد

المركبات اآللية داخل مصراتة ،وتبايناً في معدل زيادتها خالل الفترة من  2000إلى  2014م.
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شكل ( )3أعداد المركبات اآللية ببلدية مصراتة
في الفترة من  2000م إلى 2014م

140000
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المصدر :الفترة من  2000إلى  ,2008اللجنة الشعبية للعدل واألمن العام ,مكتب الترخيص/مصراتة ,بيانات
غير منشورة ,زيارة بتاريخ .2008/5/21

 الفتـرة مــن  2009إلــى 2014م .فتحــي حســين األمــين ،عــوض إبـراهيم زبلــح 2015،م ،تلــوث الهـواءوالمخاطر البيئية الناجمة عن عوادم السيارات بمدينة مصراتة ،المجلة الدولية المحكمة للعلوم الهندسية

وتقنية المعلومات ،المجلد  ،2العدد  ،1ص .10
* الزيادة من حساب الباحث.

فقــد ســجلت ســنة 2003م أعلــى معــدل زيــادة فــي أعــداد الســيارات بمص ـراتة ،حيــث ارتفعــت
األعـداد مـن ( )41028سـيارة سـنة  2000م ،لتصـل إلـى( )65538سـيارة سـنة 2003م ،وهـي
أعلى نسبة سجلت خالل الفترة المشمولة بالدراسة.

انخفض عدد السيارات في المنطقة ليصل إلى أدنى مستوى لـه وذلـك سـنة 2008م مسـجلة

سـ ــالب( )8961-سـ ــيارة ،لتعـ ــود بعـ ــدها لالرتفـ ــاع م ـ ــن جدي ـ ــد س ـ ــنة 2010م مس ـ ــجلة زيـ ــادة قـ ــدرها
( (15535سيارة مقارنة بسنة 2009م.
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هذا التذبذب في أعداد السيارات؛ يرجعه الباحث إلى السياسة المتبعة في استيراد السيارات،

والتي لم تخضع لضوابط وأسس يمكنها خلق استقرار في السوق ،فبعد أن كان استيراد السيارات يتم
وفق وكاالت خاصة تتبع الشركات المصنعة ،يديرها مواطنون ليبيون ،وألصناف معينة من السيارات،
كالبيجو والمازدا وغيرهما ،وفي فترة الحقة بدأت الشركات التابعة للدولة تستورد السيارات ،ثم فتح
المجال أمام المواطنين الستيراد السيارات المستعملة ،وهو ما يعتبر كارثة على البيئة أوًال ثم على
المواطنين أصحاب الدخول المنخفضة ،الذين ال قدرة لهم على شراء السيارات الجديدة بأسعارها

المرتفعة ،وفي حال شرائهم لسيارة مستعملة بمبالم في نظرهم صغيرة ،إال أنهم سيجدون نفسهم ينفقون
على إصالحها أكثر أحيانا من الثمن الذي اشتروها به.
هذه الزيادة في أعداد السيارات التي صاحبت الزيادة في عدد السكان ساهمت في ازدياد
محطات الوقود في المنطقة.
ثانيا :التوزيع الجغرافي لمحطات الوقود سنة  2015م.

يعــد التوزيــع الجغ ارفــي جــوهر عمــل الجغرافيــا ،واالتجاهــات الحديثــة فــي الجغرافيــة التطبيقيــة

تركــز علـى االهتمــام بــالتوزيع الجغ ارفــي للخــدمات العامــة ،التــي يحتاجهــا الفــرد فــي حياتــه اليوميــة سـواء
()8

داخل المدينة أم خارجها.

تعتبر خدمة توزيع الوقود من بين الخدمات الهامة التي يستلزم وجودها في التجمعات
السكانية ،وفي المناطق ذات الكثافة المرورية المرتفعة؛ وذلك لحاجة السكان لها ،سواء في الحصول

على الطاقة الالزمة لتحريك مركباتهم اآللية ،أم الحصول على الزيوت والشحوم ومياه النضائد
والمبردات التي تحتاجها تلك المركبات ،وللحصول أيضا على بعض الخدمات األخرى المكملة

،كخدمة تنظيف السيارات ،أو للحصول على المواد الغذائية ،كما تمثل المحطات الواقعة على الطرق
()9

الرئيسية نقاط استراحة للمسافرين لمسافات طويلة ،يجدون فيها أماكن للراحة والطعام والعبادة.

لذلك ولتوفير هذه الخدمات أنشئت ( )28محطةً لتوزيع الوقود ،موزعة بين المدينة ومناطق

توسعها ،وبين الطريق الساحلي ،ومن أجل أن تستمر هذه المحطات في تقديم خدماتها وتوفير الوقود
الالزم لتموينها أفتتح مستودع ناصر النفطي التابع لشركة البريقة بمنطقة قصر أحمد ،على مساحة

إجمالية تبلم( ) 50هكتا ار الذي ال تقتصر خدماته على مصراتة فقط ،بل يمتد نفوذه إلى الخمس غربا
وسرت وما جاورها شرقا ً،إضافة إلى مدن الجنوب ،بما فيها الكفرة وسبها ،التي يوجد بها مستودع يتم

تموينه من مخزون مستودع ناصر.)10(.
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وتبل ــم الكمي ــة األس ــبوعية المخصص ــة للبلدي ــة  ،%19م ــن مجم ــوع م ــا ي ــتم توزيع ــه م ــن م ــادة

البنزين من مستودع ناصر ،و %12من مجموع ما يـتم توزيعـه مـن مـادة الـديزل ،وبينـت د ارسـة أجريـت
ســنة  2015م ،أن كميــة وقــود البن ـزين والــديزل الموزعــة علــى محطــات الوقــود بمدينــة مص ـراتة ،التــي
استعملت فـي وسـائل النقـل والمواصـالت داخـل المدينـة ،خـالل العـام 2013م تعـادل ( )78384م 3مـن
()11

البنزين و( )41508م 3من الديزل ،وبإجمالي كمية بلغت ( )119892م 3لنوعي الوقود.
هذا الحجم الكبير من استهالك الوقود يعود حسب وجهة نظر الباحث إلى:

 )1الزيادة السكانية التي شهدتها البلدية خالل الفترة موضوع الدراسة.
 )2الزيادة في عدد المركبات اآللية داخل البلدية سواء المملوكة للمواطنين أو لألجانب أو للوافدين
على البلدية من البلديات المجاورة.
 )3نوعية الوقود ،فدرجة البنزين المستخدمة اآلن هي بنزين ( ،)95وهو وقود سريع االحتراق ،مما
يجعل المركبات اآللية المستخدمة له تستهلك كميات أكبر من تلك التي كانت تستهلكها من بنزين

(.)98

()12

أوال :التوزيع الجغرافي لمحطات الوقود في مركز المدينة ومحاور توسعها العمراني:

يتخذ التوزيع الجغرافي لمحطات الوقود في مركز المدينة ومحاور توسعها الشكل التالي:
 )1شارع رمضان السويحلي :يعرف بشارع طرابلس؛ نظ اًر لكونه المدخل الغربي الرابط بين مصراتة

والطريق الساحلي المؤدي إلى طرابلس ،يبلم طوله ( ) 3.5كم تقريبا ،ويمثل هذا الشارع الشريان

الرئيسي لمصراتة ،فهو يمثل أحد المحاور الرئيسية للتوسع العمراني والتجاري للمدينة ،كما تنتشر في

بعض أجزاءه الخدمات الصحية ،حيث يقع في طرفه الغربي مستشفى الطوارئ ،الذي يقدم خدماته
أيضا مجموعة من معامل التحليل
لسكان البلدية والمناطق المجاورة لها ،كما تنتشر في طرفه الغربي ً
والصيدليات ،وتتركز على هذا الطريق الحيوي بعض المراكز اإلدارية كالمجمع اإلداري ومركز
المرور ،إضافة إلى بعض المؤسسات التعليمية ،كمركز القدرات الذهنية والمعهد العالي للتدريب

المهني وخدمات االتصاالت ،لكل ذلك فالشارع يشهد حركة مرورية كثيفة على مدار ساعات النهار

والجزء األول من الليل ،فقد أشارت إحدى الدراسات التي أجريت على حركة المرور سنة 2003م
في الشوارع الرئيسية في مصراتة المركز ،والتي يوضحها الجدول( ،)3إلى أن الشارع سجل مرور
أكبر عدد من السيارات المنطلقة من مركز المدينة ،الواقع داخل الدائري األول والدائري الثاني والعكس

بمعدل ( )3680سيارة في الساعة ،أي ( ) 61.3سيارة في الدقيقة تقر ًيبا ،فيما بلم عدد السيارات
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بين الدائري الثالث والرابع ( )2210سيارة في الساعة ،أي( )36.8سيارة في الدقيقة ،وعدد

( ) 1680سيارة بعد الدائري الرابع ،ولم توضح الدراسة حركة المرور بين الدائري الثاني والرابع.

ونتيجة لما سبق ذكره عن الخدمات المنتشرة على هذا المحور ،وعن الكثافة المرورية،
والكثافة السكانية ،فقد أصبح هذا الشارع نقطة رئيسية لتوطن خدمة توزيع الوقود ،حيث توجد به ثالث
محطات لتوزيع الوقود ،إحداها في بدايته ،وهي المعروفة بمحطة (بن إسماعيل) نسبة لمالكها
األصلي ،وتقع في مواجهة مركز البريد الرئيسي ،تقدر مساحتها بحوالي ( )0.18هكتار ،يوجد

بها( )6مضخات للوقود ،وتقدر السعة التخزينية لها( )120ألف لتر ،إضافة لخدمة توزيع الوقود
تقدم هذه المحطة خدمة تنظيف السيارات وتغيير الزيوت.
أمــا المحطــة الثانيــة فتوجــد فــي منتصــف الشــارع ،مقابــل مستشــفى الطـوارئ ،بــنفس مواصــفات
المحطــة األول ــى ،ك ــذلك المحط ــة الثالث ــة الت ــي توج ــد ف ــي الط ــرف الغرب ــي للش ــارع عن ــد م ــدخل المدين ــة

الغربي.

جدول ( )3كثافة الحركة المرورية في الشوارع الرئيسية بالمدينة2003
بين الدائري األول

بين الدائري الثالث

والثاني

والرابع

شارع طرابلس

3680

2210

1680

شارع بنغازي

1920

2320

1840

شارع الجزيرة

1840

1360

1120

شارع قصر أحمد

1260

1280

1600

شارع سعدون

920

1320

840

المحور

بعد الدائري الرابع

المصدر :جمال بن رمضان ,مرجع سابق ,ص.152

 ) 2شارع بنغازي :عرف الشارع بهذا االسم؛ نظ ار لكونه المدخل الشرقي الرابط بين مصراتة والطريـق
السـاحلي المــؤدي إلــى بنغــازي ،يبلــم طــول هــذا الشــارع ( 4كــم) تقريبــا( ،)13ويمثــل هــذا الشــارع الشـريان

الثـاني لمصـراتة ،فهــو يمثــل أحــد المحــاور الرئيســية للتوسـع العم ارنــي والتجــاري للمدينــة ،كمــا تنتشــر فــي

بعــض أج ازئ ـه الخ ــدمات الصــحية ،حيــث يقــع فــي طرفــه الشــرقي مجموعــة مــن المصــحات الخاصــة،
وتتركــز علــى هــذا الطريــق الحيــوي بعــض الم اركــز اإلداريــة ،كمكتــب تـراخيص مصـراتة ومبنــى الخ ازنــة،
وبعض المؤسسات التعليمية ،ككلية التقنية الطبيـة ،كـل هـذه الخـدمات إضـافة إلـى البـؤر السـكانية التـي
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تظهر في الكثير من أجزاءه جعلت منه الشريان الحيوي الثاني للمدينة ،بعد شارع طرابلس ،وأصبحت
الحركة المرورية به تضاهي بل تزيد في بعض أجزائه عن الحركة المرورية في شارع طرابلس ،خاصة

بين الدائري الثالث والرابع ،وما بعد الدائري الرابع ،وهو ما يوضحه الجدول ( )3الذي يبين أن الحركة
المروريـة علـى هـذا الطريـق سـجلت مـرور ( )2320ســيارة /سـاعة ،منطلقـة مـن داخـل الـدائري الثالــث
باتجاه الدائري الرابع والعكس ،ومرور(  )1840سيارة في الساعة باتجاه المناطق الواقعة بعد الـدائري

الرابع.

وقــد أصــبح الشــارع نتيجــة للخــدمات المنتش ـرة علــى جانبيــه ،ونتيجــة الكثافــة المروريــة ،نقطــة
رئيســية لتــوطن خدمــة توزيــع الوقــود ،حيــث توجــد بــه ثــالث محطــات لتوزيــع الوقــود ،إحــداها فــي بدايــة
الشارع ،وهي المعروفة بمحطة مصـراتة ،التـي أقيمـت علـى أنقـاض محطـة العائـب ،التـي احترقـت سـنة
1985م ،تقــدر مســاحتها بح ـوالي ( )0.18هكتــارا ،وتق ــدر الســعة التخزينيــة لهــا( )120ألــف لتــر،
إضافة لخدمة توزيع الوقود تقدم هذه المحطة خدمة تنظيف السيارات وتغيير الزيوت(.)14

أمــا المحطــة الثانيــة فتقــع عنــد تقــاطع الشــارع بالــدائري الثالــث ،حيــث كثافــة الحركــة المروريــة،
وتظهــر المحطــة -التــي تعــرف بمحطــة (مــادي) -علــى هيئــة مثلــث ،تقــدر مســاحتها بح ـوالي()0.18

ـار ،وتق ــدر الس ــعة التخزيني ــة له ــا ( )120أل ــف لت ــر( ،)15إض ــافة لخدم ــة توزيـ ـع الوق ــود تق ــدم ه ــذه
هكت ـ ا
المحطة خدمة تنظيف السيارات وتغيير الزيوت.

المحطة الثالثـة :تعـرف بمحطـة االمتيـاز ،وهـي محطـة مجهـزة تجهيـ از حـديثًا ،سـواء مـن حيـث
نوعية مضخاتها أو طريقة عملها ،تقع المحطة في نهايـة شـارع بنغـازي ،عنـد المـدخل الشـرقي للمدينـة،
حيث يتقاطع شارع بنغازي مع شارع الرويسات ،الذي تنشط به الحركـة المروريـة؛ لوجـود محـالت البيـع
بالجملة ومصنع الصابون ،والمحطة ملحقـة بفنـدق ،كمـا تتركـز بـالقرب منهـا بعـض العيـادات الصـحية،
كل هذه الخدمات جعلت من المحطة نقطة جذب لخدمة توزيع.

 )3شارع قصر أحمد :يمتد باتجاه شمالي شرقي ،ويعتبر شريان من شرايين الحركة الرئيسية
بمصراتة ،فهو يربط المدينة بأهم منشأتين اقتصاديتين هما :مجمع الحديد والصلب وميناء قصر

أحمد ،كما يربطها بالفرع البلدي قصر أحمد ،الذي وبفعل موقعه بالقرب من الميناء ومجمع الحديد
والصلب يشهد نموا في كثافته السكانية ،وتنتشر على طول هذا الشارع المحالت التجارية ،كما تتقاطع
معه شوارع فرعية.
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كل هذه االعتبارات جعلت من هذا الشارع نقطة من النقاط األساسية التي تتركز عليها

خدمة توزيع الوقود ،حيث نمت هذه الخدمة متماشية مع نمو الحركة المرورية والكثافة السكانية
بالمنطقة التي يمر بها هذا الشارع ،فمن محطة واحدة كانت وال زالت قائمة في نهايته بالقرب من
مجمع الحديد والصلب أصبح هناك اآلن محطتين أخريين إضافة إلى المحطة القديمة.
هذه المحطات الـثالث تقـوم بتقـديم خـدماتها لمسـتعملي هـذا الطريـق سـواء مـن سـكان المنطقـة

وغيرهم على النحو التالي:

أ ـ محطــة النحــو :وهــي أحــدث المحطــات المنشــأة علــى هــذا الطريــق ،حيــث أنشــئت ســنة  2007م،
وتقــع المحطــة فــي بدايــة الطريــق مــن جهــة المدينــة ،وتتميــز المنطقــة المجــاورة لهــا بكثافتهــا الســكانية

وانتشــار المحــال التجاريــة ومواقــع بعــض الشــركات ،كشــركة الميــاه والصــرف الصــحي والشــركة العامــة
للكهرباء ،إضافة إلى ورشة البلدية الرئيسية ،كما يقـع بـالقرب منهـا الملعـب البلـدي ،وهـو أحـد السـاحات
الرياضية القديمة في البلدية ،ووفرت المحالت العمرانية التي أنشـأت المحطـة بجوارهـا كثافـة فـي حركـة

المرور ،جعلت من موقع المحطة موقعاً متمي اًز(.)16

ب ـ محطة الزروق :تعرف بمحطة (عباس) نسبة إلى مالكها ،أقيمت هذه المحطة في موقع مخالف

لما هو موجود في المخطط ،فقد كان من المفترض أن تنشأ المحطة على الجانب األيمن للطريق
المتجه من المدينة باتجاه قصر أحمد ،إال أن عدم توفر أرض صالحة إلقامة هذه المحطة في الجهة

المشار إليها ،ووجود ضرورة ملحة لوجود محطة في هذه المنطقة ،دفع بالقائمين على منح تراخيص
محطات توزيع الوقود إلى الموافقة على إنشاءها في الموقع الحالي ،وذلك سنة ،2005على مساحة
تبلم( )0.3هكتار ،بسعة تخزينية تصل إلى ( )160ألف لتر من والوقود ،وهي محطة حديثة تحتوي

على محطة لغسيل السيارات ومقهى ،وتكتسب هذه المحطة أهميتها كمركز لتقديم خدمات توزيع

الوقود من موقعها في منتصف المسافة بين المدينة وقصر أحمد ،وبالتحديد في منطقة تعتبر ثالث
مناطق البلدية من حيث الكثافة السكانية ،وهي الفرع البلدي الزروق ،إضافة إلى وقوعها على طريق
قصر أحمد ،حيث الحركة المرورية النشطة ،كما هو مبين في الجدول ( ،)3ووجود العديد من المحال
التجارية ،خاصة محال توزيع مواد البناء والمواد الغذائية ،ووجود عدد من الصيدليات والعيادات

البيطرية ،والمخابز(.)17

ج ـ محطة قصر أحمد :تعتبر من أقدم المحطات على هذا الطريق ،أقيمت على مساحة تقدر()0.3

هكتار ،وبسعة تخزينية تصل إلى( )160ألف لتر من الوقود ،وتأتي أهمية هذه المحطة من وقوعها
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بالقرب من مصنع الحديد والصلب ،الذي تفصلها عنه مسافة( )2كم تقريبا ،أيضا قربها من الميناء

التجاري لمصراتة ،ووقوعها بالقرب من المنطقة الحرة والمخيم السكني للعاملين بمجمع الحديد
والصلب ،وهي في ذات الوقت تقع داخل تجمع سكاني هام ،وهو الفرع البلدي قصر أحمد ،الذي
تتم ركز به مجموعة من الخدمات الصحية والتعليمية والثقافية ،مما يوسع من منطقة نفوذ المحطة
ويزيد من أهمية الخدمات التي تقدمها.
 )4شــارع الجزيــرة :يمثــل المحــور الغرب ـي لمدينــة مص ـراتة ،وهــو يصــل بــين مركــز المدينــة ومنطق ــة
الجزيرة  ،ويأخذ هذا المحور الشـكل الطـولي مـرو اًر بمنطقـة عبـاد ومربـاط والقداريـة ،وصـوالً إلـى الحـي

الســكني بــالجزيرة ،وقــد كــان هــذا الطريــق فــي بدايــة إنشــاءه طريقــا فرديــا ضــيقًا ،إال أنــه بســبب الزيــادة
الســكانية فــي منطقــة الجزي ـرة التــي بلــم ســكانها ســنة 2006م ح ـوالي( )12579نســمة( ،)18وزيــادة

الحركة المرورية على الطريـق ،وظهـور بعـض الخـدمات التـي لـم تكـن موجـودة فـي السـابق ،كالخـدمات
الترفيهيــة (المصــايف) أســهمت فــي دفــع المســئولين إلــى الموافقــة علــى توســعة الطريــق ،بحيــث أصــبح
طريق مزدوجا.

وقد زاد من أهمية الطريق افتتاح المعهد العالي إلعداد المعلمين سنة 1996م ،الذي تحول

إلى كلية تربية سنة 2010م( ،)19وافتتاح مستشفى الحكمة الخاص ،ومستشفى العظام ،والعيادات
الخاصة ،وظهور المحال التجارية على جانبي الطريق.
هذه العوامل (الكثافة السكانية وظهور خدمات صحية وترفيهية وتعليمية وتجارية جديدة)

أدت إلى ضرورة دعم وتوسعة خدمة توزيع الوقود بالمنطقة ،التي كانت تعتمد على محطة واحدة ،تقع
محاذيا لخط
في نهاية الطريق ،ال يفصلها عن البحر سوى الطريق الرابط بين الجزيرة وقصر أحمد،
ً
الساحل ،هذه المحطة لم تعد قادرة على تلبية متطلبات المنطقة من الوقود؛ لذلك تمت إضافة محطة
جديدة سنة 2008م لتسهم في دعم المحطة األولى.
 )5شارع المطار (الغيران):

يمتد هذا الشارع من الطريق الساحلي بعد الجسر الواقع في المدخل الغربي لمدينة مصراتة

لينتهي عند سوق أفريقيا التجاري  ،وقد زادت أهمية هذا الشارع كأحد المحاور األساسية للتوسع في

مصراتة بعد إنشاء أكاديمية العلوم الجوية ،التي تقبل طلبة من جميع أنحاء ليبيا ،استقر الكثير من
العاملين فيها صحبة عائالتهم في قرية نسور الجو ،أيضا زاد من أهمية الشارع كونه يخترق أحد
المحالت وهي محلة الغيران التي تتميز بكثافتها السكانية التي بلغتما يقارب( )28478نسمة سنة
175

Scientific Journal of Faculty of Education, Misurata - Libya, Volume 1 - Issue 5, June 2016
Published on Web 01/06/2016
المجلة العلمية لكلية التربية ,جامعة مصراتة ,ليبيا ,المجلد األول ـــ العدد الخامس ,يونيو 2016م

 ،)20(2006والمنطقة معروفة بكونها منطقة زراعية ،اشتهرت بزراعة الخضروات ،إضافة إلى ذلك
فإن افتتاح مطار مصراتة المدني وسوق أفريقيا التجاري ومركز األورام -عافانا اهلل واياكم -بالمنطقة
زاد من نشاط الحركة المرورية الداخلة والخارجة للمنطقة ،سواء من البلدية أم من خارجها.
هذه العوامل استلزمت ضرورة توفير خدمة توزيع الوقود بالغيران ،فعملت شركة البريقة على
إنشاء محطة لتوزيع الوقود تغطي خدماتها كل الفرع البلدي الغي ارن والمناطق المجاورة له ،إضافة إلى

الزبائن غير المقيمين الوافدين للمنطقة لقضاء بعض أمورهم الخاصة خاصة مع وجود المطار

ومستشفى األورام.
مما سبق يتبين أن المخططين راعوا عند اعتمادهم لمحطات الوقود عاملين أساسين هما:
عدد السكان وكثافتهم ،وكثافة حركة المرور ،وهذا إثبات للفرضية األولى القائلة بأن المخططين قد
راعوا عدد السكان وكثافتهم عند اعتمادهم لمحطات الوقود داخل المدينة(.)21

تمشيا مع كثافة السكان والحركة المرورية
ثانيا :التوزيع الجغرافي لمحطات وقود الطريق الساحلي:
ً
التي تميز الطريق الساحلي ،فقد انتشرت على جانبيه من تاورغاء حتى الدافنية غربا( )9محطات

للوقود تشغل مساحة بلغت( )2.3هكتا ار تقريبا ،من إجمالي( )4.99هكتارا ،تمثل المساحة التي
تشغلها كل المحطات الموجودة بالبلدية.

بلــم ع ــدد مضــخات الوق ــود بالمحطــات الثم ــان( )43مض ــخة مــن مجم ــوع ( )149مض ــخةً

بمحطات الوقود بالبلدية ،وبنسبة وصلت إلى  ،%28.8من مجمـوع المضـخات العاملـة بالبلديـة ،هـذه

المحطـ ــات الثمـ ــان التـ ــي توضـ ــحها الخريطـ ــة ( ،)2تقـ ــوم بتزويـ ــد مسـ ــتعملي الطريـ ــق السـ ــاحلي بحاجـ ــة

مركبــاتهم اآلليــة مــن الوقــود ،كمــا تقــوم فــي الوقــت نفســه بتزويــدهم بــالزيوت والشــحوم وصــيانة اإلطــارات
وغيرها من الخدمات المرتبطة بمحطات الوقود.
قســمت هــذه المحطــات إلــى قســمين قســم جنــوبي ويشــمل محطــات تاورغــاء والك ـ ارريم وكــرزاز
باإلضـافة إلـى محطتـي وقـود طمينـة الداخليـة والسـاحلية ،وقسـم غربـي يشـمل محطـات :الخروبـة وزاويـة
المحجوب والدافنية.

 )1محطات الطريق الساحلي المتجه إلى الشرق الليبي :تتوزع على النحو التالي:

أ ـ محطات الفرع البلدي تاورغاء :يوجد في نطاق الفرع البلدي تاورغاء عدد (محطتان) لتوزيـع الوقـود،
المحطــة األولــى أنشــئت فــي فت ـرة ســابقة؛ إال أن ت ازيــد عــدد الســكان بــالفرع وعــدم كفايــة المحطــة القائمــة
علــى الطريــق الســاحلي لتلبيــة الحاجــة المت ازيــدة للوقــود ،اســتدعى ضــرورة إنشــاء محطــة جديــدة ،دخلــت
176

Scientific Journal of Faculty of Education, Misurata - Libya, Volume 1 - Issue 5, June 2016
Published on Web 01/06/2016
المجلة العلمية لكلية التربية ,جامعة مصراتة ,ليبيا ,المجلد األول ـــ العدد الخامس ,يونيو 2016م

العمل في نهاية شهر مايو  2008م ،لتشترك مع المحطة القديمة في تقـديم خـدماتها لسـكان تاورغـاء

البالم عددهم ( )24233نسمة ،حسب تعداد سنة  2006م ( .)22وفي هذا دليل على مراعاة حجم
السكان وكثافـة الحركـة المروريـة ونسـبة امـتالك السـيارة لكـل فـرد عنـد إنشـاء أو إضـافة محطـات الوقـود
علمـا أن المحطـة الداخليـة مقفلــة بسـبب نـزوح ســكان تاورغـاء بعـد أحــداث ثـورة  17فب اريــر
فـي البلديـةً ،
سنة 2011م.
ب ـمحطات الفرع البلدي طمينة :وتشمل:

محطة محلة الك ارريم :تبعد عن مصراتة المدينة بحوالي( )30كم جهة الجنوب ،تقوم بتقديم خدماتها
لسكان المحلة البالم عددهم ( )3170نسمة سنة 2006م ( .)23وللمسافرين عبر الطريق الساحلي.

 محطة طمينة الساحلية :تعرف بمحطة الشاوش ،نسبة إلى مالكها ،وهي محطة متكاملة تقدم
خدمات توزيع الوقود وغسيل السيارات ومقهى ومحل تجاري لبيع المواد الغذائية.

 محطة محلة كرزاز :هي أول محطة وقود تقابلك بعد خروجـك مـن مصـراتة متجهـا إلـى طمينـة ،تقـوم
هذه المحطة بتوفير خدماتها لحوالي ( )8139من سكان محلة كرزاز ،باإلضافة إلى المسافرين على

الطريق الساحلي(.)24

 محطة محلة طمينة :تقع وسط محلة طمينة التي هي قريـة زراعيـة تقـع جنـوب مصـراتة بمسـافة تقـدر

بحوالي(  18كم) ،يقطنها(  )9563نسمة ،حسب إحصاء 2006م( ،)25ونظ ار لتمتع المنطقة بعدد
سكاني مناسب ،وبعد مركزها عـن الطريـق السـاحلي ،ولبعـد المحلـة عـن مدينـة مصـراتة ،وبهـدف تـوفير
خدمة التزود بالوقود لسكان المنطقة ،فقد أنشئت المحطـة لتقـوم بهـذا الـدور ،وموقـع المحطـة فـي مركـز
المحلة جعلها محاطة بالمحالت التجارية والمساكن ،كما أنها تقع بالقرب مـن مؤسسـتين تعليميتـين همـا
مدرسة شهداء طمينة والوادي األخضر ،إضافة إلى وقوعها بالقرب من مستوصف طمينة ،هذا الموقـع

جعل من منطقة نفوذها منطقة نشطة مرورًيا.

 )2محطات الطريق الساحلي القسم الغربي :يحوي هذا القسم أربع محطات للوقود هي:

 )1محطـة الخروبـة :وتقـع عنـد المـدخل الغربـي لمدينـة مصـراتة فـي بدايـة الطريـق السـاحلي الـرابط بــين
مصراتة وطرابلس ،وتقدم هذه المحطة خدماتها للمسـافرين مـن الشـرق باتجـاه الغـرب كمـا تقـدم خـدماتها
لسكان الخروبة البالم عددهم( )13436نسـمة ،حسـب إحصـاء 2006م ( ،)26هـذا الحجـم السـكاني
وكثافــة الحركــة علــى الطريــق الســاحلي والتفرعــات التــي تربطــه بــالتركزات الســكانية علــى جــانبي ه ــذا
الطريق يوفران بيئة مالئمة لتركز خدمة توزيع الوقود في المنطقة.
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 )2محطتا المحجوب :تقعان إلى الغرب من محطة الخروبة ،وتبعدان عنها بما يقارب ( )17كم،
وتقدم هاتان المحطتان خدماتها للمركبات المارة على الطريق الساحلي ،وسكان الفرع البلدي
()27

المحجوب ،البالم عددهم ( )25972نسمة حسب إحصاء  2006م.

 )3محطة الدافنية :تبعد هذه المحطة عن محطة المحجوب بحوالي ( )18كم تقريبا ،تقع عند بوابة
الدافنية ،الواقعة عند نقطة نهاية الحدود اإلدارية للبلدية الموضحة بالخريطة ( ،)1وهي تقدم خدماتها

بشكل أساسي للمسافرين على الطريق الساحلي ،إضافة إلى سكان الفرع البلدي البالم

عددهم( )14159نسمة ،حسب تعداد  2006م ،وتنتشر بالقرب من المحطة بعض الخدمات،
كالخدمات الدينية والخدمات التجارية واستراحات المسافرين .الخريطة ( )2تبين التوزيع الجغرافي
للمحطات العاملة في مصراتة.
خريطة ( )2التوزيع الجغرافي لمحطات الوقود في مصراتة سنة 2014

المصدر :الباحث باستخدام برامج Arc map ،Googleearth: Glop mapper
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النتائج

من خالل استعراضنا لخدمة توزيع الوقود في مصراتة يمكننا استنتاج اآلتي:
 )1عدد المحطات العاملة في المنطقة لم يتجاوز ( )28محطـة سـنة ،2014وهـو عـدد أقـل مـن العـدد
( )77محطة المقترحة في مخطط الجيل الثاني.

 )2تتوزع محطات الوقود بالمنطقة بشكل يتناسب مع عدد السكان وحركة المرور.
 )3هنــاك بعــض المحطــات لــم ت ـراع الشــروط التخطيطيــة عنــد اختيــار مواقعهــا كمحطــة عبــاس علــى
طريق قصر أحمد.
 )4تتراوح السعة التخزينية للمحطات بين  100.000لتر 160000،لتر .وهي كميات كافيـة للسـكان
فــي الظ ــروف العاديــة ،ويتماشـ ـى م ــع مع ــدل التوزي ــع الحــالي ال ــذي يختل ــف ب ــاختالف موق ــع المحط ــة

وسعتها التخزينية.
 )5يتراوح حجم المحطات حسب مساحتها بين المتوسطة والصغيرة.
 )6مــن خــالل الد ارســة الميدانيــة تبــين اســتحواذ المدينــة وضـواحيها علــى ( )18محطــة بنســبة ()%64

من إجمالي محطات الوقود في البلديـة ،بينمـا يسـتحوذ الطريـق السـاحلي علـى ( )10محطـات عاملـة،
ومحطتين تحت اإلنجاز في الك ارريم وطمينة ،بنسبة تصل إلى ( )% 36من إجمالي محطـات الوقـود
العاملة في البلدية.
 )7تبــين مــن خــالل الزيــارات الميدانيــة لمحطــات الوقــود خلوهــا مــن م اركــز توزيــع غــاز الطهــو ،الــذي
أصبح يوزع في محالت خاصة تنتشر في كل مناطق البلدية.
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