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Abstract 
Popular markets are not a past-remained phenomenon. Their existence is based on 

the affordability of some economic necessities which require such this cyclic pattern of 
shopping. This is probably the cause of its activity despite of the social and economic 
changes that Libya in general and Tarhuna in particular have witnessed. 

The aim of the research was to shed lights on the necessity of the emergence and 
development of this pattern of markets in addition to the changes intervened to it. 
Moreover, the research brought into focus the extent of the pattern's ability for continuity 
and its impact on the functionality of markets especially that these markets have been 
affected by civilized progress and high living standards, let alone that their cyclic system 
permits a kind of economic integration although of their random distribution. 

The study recommended the necessity of activating the governmental role in order 
to increase the concern about other popular markets as a historical and heritage 
phenomenon by planning and preparing them with services similar to the experience of 
Alkhadra popular market in Tarhuna. 

 

 امللخص
ت االقتصادية اليت   األسواق الشعبية ليست ظاهرة من بقا املاضي، بل يستند وجودها على توافر بعض الضرور
تتطلب مثل هذا النمط الدوري من التسوق، ويرجح أن ذلك هو سبب نشاطها رغم التغريات االقتصادية واالجتماعية اليت  

ا ليبيا بصفة عامة    نطقة ترهونة بصورة خاصة. م و شهد

استهدف هذا البحث الوقوف على ضرورة نشأة وتطور هذا النمط من األسواق والتغريات اليت طرأت عليه، ومدى  
لتقدم احلضاري وارتفاع   ثرت  ثريه على الدور الوظيفي لألسواق وخاصة أن هذه األسواق قد  قدرته على االستمرارية و

ح   نظام الدوري هلا نوعا من التكامل االقتصادي رغم توزيعها العشوائي. ل امستوى املعيشة كما أ

رخيية وتراثية   دة االهتمام ببقية األسواق الشعبية كظاهرة  وقد أوصت الدراسة بضرورة تفعيل الدور احلكومي بز
خلدمات على غرار جتربة سوق اخلضراء الشعيب مبدينة ترهونة.   وذلك بتخطيطها وجتهيزها 
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 مةدقامل
نتشار هذا النمط من األسواق األسبوعية الشعبية م  ( ) تتسم منطقة ترهونة  ، واليت تتخذ أمساءها من أمساء أ

األسبوع، واليت جاءت نتاجًا لعدة عوامل لعل أمهها خصائص البيئة الطبيعية، والظروف التارخيية، والرتاث احلضاري للمنطقة،  
ولذلك فإن أهم ما مييز هذه األسواق هو وجود كافة أنواع املنتجات اليت حيتاجها  ، يةوكذلك الظروف االجتماعية واالقتصاد

ت، ومواد البناء   املواطن، مثل: اخلضراوات والفواكه واحلبوب، وأعالف املاشية واألبقار، والثمار، واملالبس، واحليوا
ا، وأيضًا املصنوعات التقليدية اليت تعتمد على الفخار واأل واجللود، وال يقتصر دور األسواق على عملية   افصو ومستلزما

 التسوق، بل إن هلا دوراً اجتماعياً أيضاً حيث كان روادها يتبادلون األخبار فيما بينهم. 

ا منطقة ترهونة يف الوقت احلاضر على الصعيد اإلداري واالقتصادي واالجتماعي   من هنا ومع التغريات اليت شهد
ذا البحث  لكة جاء اختيار هلذه املنطق لدراسة اجلغرافية الكافية، وفضًال عن ذلك فإن من دواعي القيام  ا مل حتظ  و

الوقوف على الظروف العامة اليت أدت إىل بروز هذا النمط من األسواق الشعبية األسبوعية وتطورها يف منطقة ترهونة، وكذلك  
خذ توزيع األسو  طًا مكانيًا منتظماً؟ أم أن للقرارات الشخصية والظروف  من  اق اإلجابة على عدة تساؤالت لعل أمهها: هل 

البيئية دورها يف إحداث أمناط مكانية خمتلفة؟ وما طبيعة التوزيع الزمين ألوقات انعقاد األسواق والعوامل املؤثرة فيها؟ ما هي  
 مري للمرتددين عليها؟ لعواالتغريات اليت طرأت على تلك األسواق سواء من حيث تركيبها السلعي، والرتكيب النوعي  

دف الدراسة إىل التعرف على مدى قدرة األسواق على االستمرارية يف أداء دورها الوظيفي يف ظل التغريات  
ا مناطق هذه األسواق.    االقتصادية واالجتماعية اليت مرت وال تزال متر 

 منهج وأسلوب البحث
إطارًا مكانيًا للدراسة بصورة عامة، ولسوق اخلضراء  ة ونلتحقيق تلك األهداف، اختذ الباحثون من منطقة تره

ملنطقة للدراسة التفصيلية بصورة خاصة، واستلزم ذلك املزج بني عدة مناهج ومنها املنهج التارخيي لتتبع بعض احلقائق املتعلقة  
من خالل فحص واقع ظاهرة  ي ائبنشأة األسواق الشعبية والتغريات اليت طرأت عليها عرب الزمن، إضافة إىل املنهج االستقر 

األسواق الشعبية على مستوى منطقة ترهونة، ومنهج دراسة احلالة من خالل الدراسة التفصيلية التطبيقية لسوق اخلضراء  
ملنطقة، إضافة إىل االستعانة ببعض األساليب لعل أمهها: أسلوب الدراسة امليدانية من خالل استمارات االستبيان، اليت  

ت الرقمية وترمجتها كارتوغرافيًا جملموعة من  ا  درتشكل املص لرئيسي ملادة البحث، وأسلوب املعاجلة اإلحصائية يف حتليل البيا
 اخلرائط والرسوم البيانية. 

ت      لعديد من املصادر املنشورة وغري املنشورة، وبعض املراجع اجلغرافية واجملالت والدور كما متت االستعانة 
جنبية اليت ختدم البحث، إضافة إىل بعض الصور الفوتوغرافية اليت أفادت يف توضيح جوانب من العالقات  األو  العلمية العربية 

ملنطقة.     املكانية بسوق اخلضراء 

 
 األسواق الشعبیة ھي أسواق تقلیدیة تختلف من حیث النظام والتقنین عن األسواق الرسمیة فھي ال تحمل تراخیص أو أذونات    -

تبطة بالعادات والتقالید التي وإن تشابھت إال أنھا تختلف من  مسبقة، وإن نشاطھا تلقائي ولھ عالقة بالسلع التراثیة والمواد المر
  أخرى.  إلى  منطقة
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لدراسة والتحليل النقاط الرئيسية التالية:    ويتناول البحث 

 نشأة وتطور األسواق الشعبية يف منطقة ترهونة:    -أوالً 

ً بلدية بين  ة ونتقع منطقة تره مكانيًا يف اجلزء الشمايل الغريب من ليبيا، حيدها من الشمال بلدية القره بوللي، وجنو
ن، وفلكيًا تقع بني دائريت عرض )  ( و  320وليد، ومن الشرق بلدييت مسالته وزلينت، ومن الغرب بلدييت قصر بن غشري وغر

(، وهي بذلك تستحوذ على مساحة بلغت  1، خريطة ) اً رق( ش 14.150( و ) 13.150( مشاًال، وخطي طول )38.320)
، ذات مظاهر طبيعية خمتلفة، وتضم مناطق قروية وحضرية عديدة أمهها: )مدينة ترهونة( املركز اإلداري  (1) (2كم3820)

للبلدية وعدة قرى أخرى هي )سيدي الصيد، وسوق األحد، وسوق اجلمعة، والداوون، واخلضراء(، حيث تضم هذه  
، الذين يتوزعون على كل هذه املساحة وخاصة اجلزء الشمايل منها الذي يتميز مبوارده  ()داداً كبرية من السكانأع عاتالتجم 

جلزء اجلنويب.     الطبيعية اجليدة مقارنة 

 ( موقع منطقة الدراسة 1خريطة )

 
 م(. 1978املصدر: إعداد الباحثني استناد إىل )مصلحة املساحة، األطلس الوطين، 

ا ظروف  األسو تتسم  النتشار يف كثري من مناطق العامل وخاصة يف الدول النامية اليت تسود  اق كظاهرة جغرافية 
(، واخنفاض الكثافة  Skinner, G.W.,1964, p.11اقتصادية واجتماعية وسكانية معينة، فسيادة منط الزراعة املعاشية ) 

(، أو الرغبة يف إشباع حاجات التبادل التجاري بني األقاليم  Bromely, R.J., 1971, P.129السكانية يف بعض املناطق )
م،  1994(، وضعف القوة الشرائية لدى السكان )فايز غراب Eighmy, T.H., 1972, p.300املتباينة يف اإلنتاج )

 
  .(Arc Gis 10.2)برنامج تم حساب المساحة باستخدام  -1

( نسمة.131692م ) 2006بلغ عدد سكان منطقة ترھونة حسب التعداد العام للسكان عام  -   
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يلة يف إنشاء  فس بني القبائل ورغبة كل قب(؛ كانت من أهم أسباب قيام نظام األسواق الدورية األسبوعية، كما أن التنا199ص
ا،  لرغم من ضعف العوامل االقتصادية  سوق خاص  جتعل لألسباب االجتماعية دورًا مهمًا يف تفسري بقاء بعض األسواق 

 اليت أدت إىل ظهورها. 
ك يف العديد من  وعلى الرغم من أن كل بيئة تصبغ أسواقها بصبغتها اخلاصة، إال أن األسواق كظاهرة جغرافية تشرت 

حيث التقاء الباعة واملتسوقني بصورة دورية يف أماكن معينة )غالبًا مناطق مفتوحة(  ظائف، فالدورية مسة أساسية السمات والو 
وفقًا لرتتيب زمين معلوم لكل األطراف، قد يكون أسبوعياً كما هو احلال يف الدول اإلسالمية، أو كل يومني أو عدد من  

م. )نعيمة ال  ( 103م، ص2000سبيعي،  األ
ا يف ذلك شأن كل األسواق  أت األلقد نش سواق الدورية األسبوعية يف منطقة ترهونة، يف ظل نظام قبائلي شأ

األسبوعية يف ليبيا، لذا فإنه من املتوقع أن حترص كل قبيلة على إنشاء سوق على بقعة من أراضيها تتوافر فيها شروط معينة  
 يه. كسهولة وصول املرتددين إل

م األسبوع وهذا ما يوضحه اجلدول اآليت:   بية القائمة مبنطقة ترهويبلغ عدد األسواق الشع   ونة ستة أسواق تعقد على مدار أ
 م2020( األسواق الشعبية يف منطقة ترهونة عام 1جدول )

 احمللة  يوم انعقاده  السوق 
 الداوون  السبت  الداوون 

 ترهونة  األحد  سوق األحد )ترهونة( 
 ترهونة  اإلثنني  ترهونة 
ء  صيد سيدي ال  سيدي الصيد  الثال

 ترهونة  األربعاء  اخلضراء )ترهونة( 
 سيدي الصيد  اجلمعة  جمي

 املصدر: إعداد الباحثني من واقع الدراسة امليدانية. 
 ( األسواق الشعبية مبنطقة الدراسة2خريطة )

 

مج   ستخدام بر  . (Arc Gis 10.2) املصدر: من عمل الباحثني 
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رخييتني ميكن توضيحهما على النحو التايل:     بية مبنطقة الدراسة مبرحولقد مرت األسواق الشع      لتني 

 املرحلة األوىل: 

ا وبدون شك  ت هذه املرحلة إال أ ال ختتلف كثريًا عن رغم عدم توفر الدراسات واملعلومات الكافية ملعرفة بدا
ا يف املناطق املختلفة من العامل، سواء يف الوطن العريب أ قي دول العامل، ولعل االختالف يقتصر  بدا و العامل اإلسالمي، أو 

ن العصر  على أسلوب التعامل ونوع  ية السلع واملعروضات، وقد ميكننا اإلشارة على سبيل املثال إىل أثر األسواق الرتكية إ
رها إىل وقتنا احلاضر  ثماين مث مرحلة االستعمار االيطايل والربيطاين إذ أن مالمح التجارة يف تلك الفرتات قالع د خلفت أ

يف كل هذه الدول وهلا متسوقيها وحمبيها من حيث أن الغالبية من أبناء   فالتشابه ال يزال موجوداً حيث تنتشر األسواق الشعبية
ا على غريها، ولعل أهم مالمح هذه األسواق مبا يف ذلك أسواق ترهونة أن  الشعب خاصة من ذوي الدخل احمل دود يفضلو

ملقايضة فاملواطن يو  اللييب كان يتحصل على حاجاته   م األحد كان وال يزال منذ عشرات السنني سوق شعيب وأن التعامل كان 
ً لعدم وجود مصانع،  مقابل البيض أو الدجاج أو اخلراف، كما أن التسوق كان يعتمد أساسًا ع لى املنتوجات املصنوعة يدو

ا، وليس فقط لألكل أو الرتفيه كما   أضف إىل ذلك فإن اهلدف من احلصول على  املواشي كان لغرض العمل عليها والتنقل 
ا بدأ من هو احلال املالبس اليت   حالياً، وأخريًا البد من اإلشارة إىل أن هلذه األسواق طقوس معينة وعادات جيب االلتزام 

لفول السوداين )الكاكاوي م لشرب الشاي  ة(، إىل املنافسة يف ألعاب اخلربقة واستغالل الوقت  يرتديها املتسوقون إىل جتمعا
ا مقابل  لإلعالن عن مناسبات األفراح وغريه ا، كما أن هذه األسواق كانت فرصة لإلبالغ عن السلع املفقودة من أصحا

لربّاح  بشارة تقدم ملا يعرف )يف ذلك الوقت  )  . 

 املرحلة الثانية: 

م( وقد  2020وقتنا احلاضر )  من القرن العشرين والزالت مستمرة حىت  بدأت هذه املرحلة يف أوائل السبعينيات
شهدت هذه املرحلة الكثري من املتغريات على الصعيد اإلداري واالقتصادي واالجتماعي ألقت بضالهلا على أسواق املنطقة  

 رة عامة ومدينة ترهونة بصورة خاصة. بصو 

ما متخضت  لطرق مما أدى إىل مرونة يف حركة السلع واألفراد، كمن أبرز مالمح هذه املرحلة ربط املنطقة بشبكة من ا 
عنها يف العشر سنوات األخرية عدة تغريات كان هلا أكرب األثر على خريطة األسواق يف املنطقة، مما أدى إىل انتقال مواقع  

أو على أطرافها وفقاً  واق أكثر من مرة حيث استقر بعضها داخل الكتل السكنية، وأخرى خارج التجمعات العمرانية األس
 المتداد شبكة الطرق اليت تسهم يف حركة املرتددين على األسواق. 

قاد  حتول مواضع بعض هذه األسواق إىل سوق يومية دائمة مع االحتفاظ بقمة النشاط التسويقي هلا يوم االنع 
 األسبوعي واملتعارف عليه لدى الناس. 

 
عن المواد أو النقود الضائعة من أصحابھا یوم السوق مقابل منحھ ھدیة  البّراح ھو ذلك الشخص الذي یقوم بدور اإلعالن  - 

  البشارة. یطلق علیھا
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م خدمتها ليس فقط  ن فقد تركزت فيها العديد من األسواق اليت تقدونظراً ملا حتظى به منطقة الدراسة من ثقل سكا
ً، وم نافساً  لسكان املنطقة، بل ومتتد إىل املناطق اجملاورة؛ نظرًا ملا تتميز به من تنوع سلعي جعلها تقوم بدورًا مكمًال أحيا

ً أخرى لألسواق الشعبية، وخاصة يف بعض السلع احلضرية احلديثة )كاألدوات  املنزلية واملنظفات وغريها(، وكذلك بعض  أحيا
ا مثل عسل النحل،   ت واألعشاب الطبية. السلع اليدوية اليت تتميز   والسمن البلدي والنبا

لشر  لغاً يف جلب  1شارة يف منطقة ترهونة، صورة ) لقد كان لوجود ينابيع املياه الطبيعية املعروفة  (، وال يزال هلا أثراً 
ا يف انتظار يو الزوار إليها للنز  م السوق احملدد يف  هة والرتفيه، وللمتسوقني من خارج املنطقة وداخلها، حيث يقضون ليلتهم 

بني أهايل املنطقة وغريهم من الوافدين، هذا  اليوم التايل، وقد ارتبط ذلك حبركة التجارة، وتبادل املعلومات، وعقد الصفقات  
ت  ء واألجدا إىل جانب ما ختلفه هذه اللقاءات من حكا ت يتوارثها األحفاد عن اآل شعبية، وذكر

 
 ( الشرشارة مبنطقة ترهونة 1صورة )

 اخلصائص املكانية والزمنية لتوزيع األسواق الشعبية  -نياً 

 اخلصائص املكانية:  -أ

ملوضع )يتوقف  (  SITEقيام أي سوق دوري ومدى جناحه على ما يتوفر له من مزا بيئية يرتبط جانب منها 
الذي يقوم عليه السوق، وما تقدمه الظروف البيئية الطبيعية والبشرية من مقومات للثروة الزراعية والرعوية، وتوافر حجم سكاين  

ملوقع ) كبري ومكان مناسب إلقامة موقع السوق،  (، واملزا املوقعية املرتبطة  SITUATIONواجلانب اآلخر يرتبط 
وعها والوقوع يف  ني شبكة األسواق بسهولة، ومدى ارتباط موقع السوق بشبكة الطرق وتن بتسهيالت النقل وإمكانية الوصول ب

لنسبة إىل مواقع األسواق األخر  إلضافة إىل موقع السوق نفسه  ى، وقدرته على اجتذاب حركة تدفق  منطقة مركزية، هذا 
 (. 186م، ص 1992السلع والرواد أكثر من غريه. )مسعد حبريي،  
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 ع األسواق الشعبية: لزمنية لتوزياخلصائص ا -ب

يت العوامل اجلغرافية يف مقدمتها، وتتفاوت الدورية تبعًا الختالف اجملتمعات   تتحدد دورية األسواق وفقًا لعدة عوامل خمتلفة، 
ل  ئات وخصائصها، فعلى سبيل املثال ال احلصر، ختتلف الدورية من إقليم آلخر يف الصني، حيث توجد أسواق تعقد كوالبي

م ) م، وكل اثين عشر يوماً وكل ستة أ م، وأسواق كل سبعة أ  (. Berry, 1967, pp. 95-96عشرة أ

 م2020( حتليل اجلار األقرب لألسواق الدورية مبنطقة ترهونة عام 2جدول )

 البيان 
 احمللة 

عدد  
 األسواق 

عدد  
 الوصالت 

أطوال  
 الوصالت 

املسافة  
 الفعلية 
 كم

كثافة  
األسواق  
 2سوق/كم

ة  سافامل
 النظرية كم 

اجلار  
 األقرب 

(Â ) 

 5.51 0.78 0.40 4.3 13 3 3 ترهونة 
 3.70 0.81 0.37 3 6 2 2 سيدي الصيد 

 14.0 0.57 0.76 8 8 1 1 الداوون 
 6.16 0.73 0.46 4.5 27 6 6 مجلة 

(Â ملعادلة اآلتية: اجلار األقرب = املسافة الفعلية ÷ املسافة النظر  ية. ( مت حساب اجلار األقرب 

 ، حيث: متوسط املسافة الفعلية )ف.أ( = مج ف/ن 2.1491ويتحقق أقصى تناسق إذا كان الناتج =        

 سافات = جمموع املسافات الفعلية بني أقرب احملالت ÷ عدد امل     

 حيث ك = عدد األسواق ÷ املساحة   ك√  2÷ 1املسافة النظرية =        

ت االانظر: عبد القادر عبد العزيز علي، اإلح جتماعية عامة واجلغرافية خاصة، دار اجلامعة  صاء والكمبيوتر يف معاجلة البيا
 . 208-206م، ص ص 1984للطباعة احلديثة، 

ت اجلدول السابق ما يلي  : يتضح من بيا

وصالت، مع   ست بلغ جمموع عدد األسواق ببلدية ترهونة ستة أسواق شعبية، وقد بلغت عدد الوصالت الرئيسية 
كم مما يدل على وجود تناسق حسب الناتج املوضح يف  0.73كم، ومسافتها النظرية 4.5فعلية افة هذه األسواق البيان مس

 . 2.14املعادلة وهو  

ا   استحوذت حملة ترهونة لوحدها على نصف عدد هذه األسواق واليت بلغت ثالثة أسواق شعبية وبلغ طول وصال
كم  0.78كم، 4.3، وبلغت املسافة الفعلية والنظرية )2كم0.40د بلغت كم، أما كثافتها فق4.3كم، ومبسافة فعلية 13

 على التوايل(، ومبا أن حملة ترهونة تضم مركز املدينة فهذا يفسر استحواذها على معظم األسواق الشعبية. 
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فة الفعلية والنظرية  كم، وبلغت املسا6وصلتيهما جاءت حملة سيدي الصيد يف املركز الثاين بعد ترهونة بواقع سوقني بلغ أطوال  
 .  2كم0.37كم على التوايل، أما عن كثافة السوقني فبلغت  0.81كم، 3

ملركز األخري بواقع سوق واحد فقط أسبوعيًا بلغت مسافته الفعلية  كم، واملسافة النظرية  8جاءت حملة الداوون 
 كم وهي تعد احمللة األبعد عن مركز املدينة. 0.57

م األسبوع وحيث تتفق يف موعد  مبنطقة ترهونة حلقة مقفلوتشكل األسواق الشعبية     ( تغطي معظم أ ة )نظر
ا ختتلف يف عدد ساعات االنعقاد اليومي، متأثرة   النشاط اليومي لكل سوق والذي يبدأ عادة بعد صالة الصبح مباشرة إال أ

 بفصول السنة. 

ا تسهيل عمنطقة ترهونة على بعض اخلصا ويشمل النظام الدوري لألسواق يف م  لية تبادل السلع،  ئص اليت من شأ
حيث ال توجد أسواق تتزامن يف يوم انعقادها، كما أن عامل املسافة بني األسواق املتقاربة مكانيًا واملتباينة زمانياً، تتيح للباعة  

ع على مسافة بعيدة عن  م، وتفادي األسواق اليت تقاملتجولني الرتدد على األسواق اليت يتحقق معها أفضل عائد اقتصادي هل
 ق إقامتهم.  مناط 

 ( متوسط التباعد بني األسواق األسبوعية الشعبية مبنطقة ترهونة 3جدول )

 البيان 
 احمللة 

 متوسط التباعد كم  املساحة / عدد األسواق  2املساحة كم عد األسواق 

 1.68 2.46 7.4 3 ترهونة 
 1.75 2.65 5.3 2 سيدي الصيد 

 1.22 1.3 1.3 1 الداوون 
 1.62 2.3 14 6 مجلة 

 املصدر: نتائج الدراسة امليدانية، املساحة من حساب الباحثني. 

 ع /م√  1.0746مت حساب معادلة التباعد س=  

 افرتاضي التباعد يف شكل سداسي منتظم. م = املساحة، ع = عدد األسواق  1.0746وحيقق الثابت 

ماجستري منشورة، النهضة  دراسة تطبيقية على مركز رشيد، رسالة  اجلابر عيسي، جغرافية العمران الريفي،انظر: صالح عبد 
 . 105، ص 1982املصرية، القاهرة،  

ت اجلدول السابق ما يلي:   يتضح من بيا

كرب متوسط ل1.58بلغ متوسط التباعد ببلدية ترهونة بشكل عام     لتباعد  كم، وتبني أن حملة سيدي الصيد ختتص 
ا تعد أقل أسواقاً من حم1.75بني األسواق األسبوعية بلغ   لة ترهونة مع اتساع مساحتها مقارنة بسوقيها. كم، هذا أل
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كم، ويرجع ذلك  1.68جاءت حملة ترهونة يف املركز الثاين من حيث متوسط التباعد بني األسواق الشعبية ولقد بلغ  
ألوىل رغ ا مقارنة   م اتساع مساحتها. لكثرة عدد األسواق 

 كم. 1.22داوون  ني األسواق مبحلة البلغ متوسط التباعد ب

خذ منطاً عشوائياً، إال أنه مع متتع بعض األسواق   على الرغم من أن األمناط املكانية لألسواق الشعبية مبنطقة ترهونة 
مبزا موقعية، خاصة يف ظل التوسع يف شق الطرق املرصوفة والتطور يف وسائل النقل؛ جعل املسافة إليها أقصر وأقرب من  

ح النظام الدوري ح لألسواق توافر نوع من التكامل االقتصادي ومرونة حلركة التبادل التجاري سواء داخل  يث الزمن، كما أ
ستقبال السلع املستوردة لتلبية احتياجات   دف تصريف الفائض من اإلنتاج احمللي، أو  املنطقة أو بينها وبني األقاليم اجملاورة، 

ا، و  نمط من األسواق األسبوعية الشعبية يف أداء دورها الوظيفي،  هو ما يعكس أمهية استمرارية هذا الاملستهلكني من سكا
 وميكن الوقوف على ذلك بشيء من التفصيل من خالل الدراسة التفصيلية لسوق اخلضراء الشعيب. 

 األمهية االقتصادية واالجتماعية لألسواق الشعبية مبنطقة ترهونة  -لثاً 

ية كربى من حيث أن العوامل واألنشطة االقتصادية هي  ية اقتصادية واجتماع ة بشكل عام أمهلألسواق الشعبي 
مقياس النمو والتطور احلضري يف أي جمتمع حضري أو ريفي، كما أن للعوامل االجتماعية أثرها البالغ يف إحداث الرتابط  

م،  املكان املفضل ألبناء القبائل لرتو والتماسك بني أبناء املنطقة الواحدة، ومن هنا متثل األسواق الشعبية  يج وتبادل جتار
ريخ   ولتوثيق أواصر العالقة بينهم، ومن هذا املنطلق تزداد أمهية هذه األسواق مبنطقة ترهونة على وجه اخلصوص فهي ذات 

ت، وصالحية أراضيها اخلصبة لنمو األشجار املثمرة،  ( ولعل  3، 2صورة )  حافل يف جمال الزراعة، والرعي، وتربية احليوا
ذه املنطقة كان مميزاً؛ بسبب تضاريسها، وغزارة األمطار وتوفر املناخ املناسب لإلنتاج، ومن مث   اهتمام املستعمر  اإليطايل 

التسوق والتواصل االجتماعي املباشر بني أبناء املنطقة، ولذلك فقد شهدت السنوات األخرية فتح املزيد من الطرق، وتقدمي كل  
دف احلفاظ على هذا املوروث املاخلدما لعوامل االقتصادية واالجتماعية برتهونة.   ت   رتبط 

       

خلضراء.          2صورة )                            ( مزرعة لوز بسوق اجلمعة 3صورة )                                    ( مزارع زيتون 
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 يف إقليم السوق طرق ووسائل النقل وأثرها   -رابعاً 

ثريًا يف إقليم السوق، فمع توافرها  تعد شبكة الطرق بدر  نواعها أكثر العوامل  ا املختلفة، ووسائل النقل  جا
نواعها وأحجامها املختلفة بصورة اقتصادية، يتسع نفوذ إقليم السوق، كذلك تعطي وسائل   ومرونتها ومالءمتها لنقل السلع 

م  ألسواق، وكذلك حجم احلركة التسويقية الوافدة إىل السوق.  األسواق مؤشرًا حقيقيًا عن مراتب االنقل املستخدمة يف أ
 م(. 2001)صربي محد، 

كم( طرق رئيسية  313كم( منها ) 1141ومتتد مبنطقة ترهونة شبكة من الطرق املعبدة بلغت جمموع أطواهلا ) 
لطرق الرئي(1)  كم(828و)  سية املعبدة اليت تتصل مجيعها مبدينة ترهونة.  ، طرق زراعية واليت ختدم وتربطها 

 ( شبكة الطرق مبنطقة ترهونة 3خريطة )

 
مج   ستخدام بر  م. 2015(، لسنة Spot 5املرئية الفضائية )  إىل ( استناداً Gis Arc.10.2) املصدر: من عمل الباحثني 

 
 
 
 
 

  م.2015( لسنة Spot 5المرئیة الفضائیة )  إلى ( استناداً  Gis Arc.10.2من عمل الباحثین باستخدام برنامج )  -1
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 راء الشعيب  سوق اخلض -خامساً 
 املالمح العامة ملنطقة اخلضراء 

هذه املنطقة ومازالت مركزًا زراعيًا مميزا يف زراعة الزيتون واللوز والكروم وكذلك الرعي، وهي كذلك على مر   نتكا
رومانية كانت تستخدم يف  العصور، فهذه املعاصر املنتشرة يف حميطها ومركزها واليت ترجع إىل ما قبل امليالد، وهي بقا معاصر 

 (. 4هر به املنطقة، صورة ) عصر الزيتون الذي كانت ومازالت تشت

مطارها اجليدة   واستمرت مركزًا زراعيًا حىت جاءها اإليطاليون، فوجدوا من تربتها الرملية والرملية احملمرة والقرفية و
ن  فأقاموا أكرب مزارع الزيتون يف مشال غرب ليبيا يف أجزاء م ملم/ سنة(، بيئة مناسبة لالستقرار الزراعي والعمراين، 260حوايل ) 

ا، وتوسعوا أكثر من ذلك حيث أقاموا العديد من معاصر الزيتون وصوامع التخزين   قرية اخلضراء حىت ترهونة املركز وغر
كنية والكنائس وامللحقات  واملخازن املختلفة واحلظائر، إىل جانب استقرارهم وسكنهم فيها، فأقاموا الكثري من املباين الس

متياز فقد   العب، واليت مازالت شاهدًة على هذا التحول الكبري، ومبا أن األمنية والرتفيهية كالساحات وامل بيئة اخلضراء زراعية 
( سنة، تدرجت فيها أنواع مساكنهم وشكلها وحجمها من بيوت الشعر  150استقر فيها السكان األصليون منذ أكثر من ) 

صرية(، وهي تشمل حمليت )اخلضراء وترغالت( ويتميز  ارات والكهوف إىل مباين الطني ومن مث املباين احلديثة )العإىل املغ
ت الرتكز  العمران ا  لتوزيع واالنتشار على كامل مساحتها حىت ستينيات القرن املاضي، حيث بدأت تتشكل نو لسكين فيها 

خذ طابع االلتصاق والتمركز إىل نقطة واحدة، وبالقروي أو احلضري على أطالل االستعمار اإليطا  دأت تظهر  يل، وبدأت 
 والسكين والتعليمي والصناعي والصحي ... إخل(. فيها تنوعات من العمران الريفي )اخلدمي والتجاري 

ملنطقة 4صورة )  ( مناذج معاصر زيتون رومانية 
 

 
 اخلضراء الشعيب املالمح العامة للمرتددين )املتسوقني( إىل سوق 

لديهم، من   ألسواق الدورية، ودراسة آرائهم وسلوكيات التسوقيعد التعرف على صفات املتسوقني املرتددين على ا
ا تسهم يف التنبؤ مبستقبل هذه   ا األسواق يف الوقت احلاضر، كما أ األمور األساسية لتقييم مدى أمهية الوظائف اليت تقوم 

دة املتنامية يف أعداد وأحجا األسواق، السيما يف ظل ال  م األسواق اليومية. تغريات االقتصادية الراهنة، والز

وقد أفادت بعض الدراسات أن خلصائص املتسوق العمرية واجلنسية وحالته التعليمية ومستواه االقتصادي ومنزلته  
لتسوق ويف تفسري سلوكيات التسوق لديه  االجتماعية، وانطباعه عن املراكز العمرانية املختلفة دورًا يف اختياره ألماكن ا

(Rushton, et. Al., 1967, pp. 380-400, Berry, 1967, pp. 85-89, Akerman, 1975, pp. 36-47  ،)
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كما أن ملوقع القرى والختالف أماكن العمل عن أماكن السكن ودرجة الرضى عن ما يتوفر يف قرى املتسوقني أثرة يف التسوق  
(Pinkerton, ct. al., 1995, pp. 467-480وقد أمكن الوقوف على بعض خصائص املرتددين ،)   على سوق اخلضراء

 ارة االستبيان. الشعيب من خالل حتليل استم
ملتسوقني بشكل كبري كونه يقع على الطريق   رات امليدانية املتكررة لسوق اخلضراء نالحظ أنه مكتظ  من خالل الز

ملنطقة ويكاد يتوسطها وكذ اسع، وتتفاوت نسب  لك ينتشر حوله أكثر املناطق الريفية ذات االنتشار العمراين الو الرئيسي 
 اآليت:  فئات املتسوقني العمرية وهذا ما يوضحه اجلدول

 ( التوزيع النسيب لفئات املتسوقني العمرية بسوق اخلضراء 4جدول )

 النسبة  العدد  البيان 
 24.2 29 سنة  40أقل من  

 49.2 59 سنة  60إىل أقل من   -40من  
 26.6 32 سنة فأكثر  60

 100 120 120قني  مجلة عينة الدراسة من املتسو 
 املصدر: إعداد الباحثني اعتماداً على نتائج الدراسة امليدانية وحتليل استمارة االستبيان. 

 ( التوزيع النسيب لفئات املتسوقني العمرية بسوق اخلضراء الشعيب 1شكل)

 

  40ثرت الفئة العمرية من التارخيي واالجتماعي للسوق على الرتكيب العمري لعينة املتسوقني، إذ استأ ميتد أثر البعد  
%،  26.6عامًا فأكثر واليت بلغت 60وقني، تليها الفئة األكرب سنًا عامًا ما يقرب من نصف حركة املتس 60إىل أقل من 

ما من األجيال اليت عايش الكثري منها الدور االقتصادي واالجتماعي للسوق قبل انتشار األسواق اليومية   ويرجع ذلك لكو
 رية احلديثة. واملراكز التجا

 

سنة40أقل من 

سنة60إلى أقل من -40من 

سنة فأكثر60



 
 

 88 

 ( احلالة االجتماعية لفئات املتسوقني بسوق اخلضراء 5جدول )

 النسبة  العدد  البيان 
 88.3 106 متزوج 
 11.7 14 أعزب

 100 120 120مجلة عينة الدراسة من املتسوقني  
 الباحثني اعتماداً على نتائج الدراسة امليدانية وحتليل استمارة االستبيان. املصدر: إعداد 

 الة االجتماعية لفئات املتسوقني بسوق اخلضراء ( احل2شكل )

 

أما عن احلالة االجتماعية لفئات املتسوقني املرتددين على السوق فإن فئة املتزوجني تشكل اجلانب األكرب من عينة  
لنسبة لبعض األسر، حيث يتاح هلا احلصول على بع%(، وهو  88.3الدراسة )  ض السلع  ما يعكس أمهية السوق االقتصادية 

سعار أقل، وخاصة يف ظل انتشار منط  األسر كبرية احلجم، حيث نالحظ أن األسر  من املنتجني مباشرة دون دخول وسطاء 
% من  35أفراد ما نسبته  5األسر األقل من ( قرابة نصف العينة، بينما شكلت فئة 10إىل أقل من  5متوسطة احلجم ) 

 (.  3(      والشكل )6ول )جمموع أفراد العينة، وهذا ما يوضحه اجلد
 ( التوزيع النسيب حلجم األسرة لفئة املتسوقني بسوق اخلضراء 6جدول )

 النسبة  العدد  البيان 
 35 42 أفراد   5أقل من  

 48.3 58 10إىل أقل من -5من  
 16.7 20 فأكثر 10من  

 100 120 120مجلة عينة الدراسة من املتسوقني  
 يل استمارة االستبيان. على نتائج الدراسة امليدانية وحتلاملصدر: إعداد الباحثني اعتماداً 

 

 

متزوج

أعزب
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 ( التوزيع النسيب حلجم األسرة لفئة املتسوقني 3شكل )

 

دة يف القوة  الشرائية للسكان يساعد على تعزيز املركز  ال شك أن حتسن مستوى الدخل وما يصاحبه من ز
دينار(، اجلانب األكثر   1000شكلت فئة الدخل )األقل من  االقتصادي للسوق، فعلى مستوى عينة الدراسة من املتسوقني،

(، واليت اختصت بنحو  2000إىل أقل من  1000متوسطي الدخل من ) % من عينة الدراسة يليها فئة 70.8انتشارًا 
 % فقط لفئة الدخل الشهري املرتفع. 4.2الدراسة مقابل % من عينة 25

 ني بسوق اخلضراء ( التوزيع النسيب لفئات الدخل للمتسوق7جدول )

 النسبة  العدد  البيان 
 70.8 85 دينار  1000أقل من 

 25 30 دينار  2000إىل أقل من  -1000من  
 4.2 5 فأكثر   2000من  

 100 120 120مجلة عينة الدراسة من املتسوقني  
 املصدر: إعداد الباحثني اعتماداً على نتائج الدراسة امليدانية وحتليل استمارة االستبيان. 

 ( التوزيع النسيب لفئات الدخل للمتسوقني بسوق اخلضراء 4) شكل

 

(األسر صغیرة الحجم )أفراد 5أقل من 

األسر متوسطة )10إلى أقل من -5من 
(الحجم 

(حجم األسر كبیرة ال) فرداً فأكثر 10من 

دینار1000أقل من 

دینار2000إلى أقل من -1000من 

دینار فأكثر2000من 
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رة للسوق يعكس مدى ما يلبيه السوق من احتياجات املتسوقني واليت يف جمملها   كما أن معدل اإلنفاق يف كل ز
ق األقل  تعد من احلاجيات األساسية، وميكن استنباط ذلك من خالل قيمة اإلنفاق لدى كل متسوق، حيث تعد نسبة اإلنفا 

لنسبة ألفراد العينة واليت س 50من  %، من جمموع أفراد العينة، بينما اخنفضت هذه النسبة إىل  37.5جلت دينار هي األكثر 
%، من مجلة أفراد العينة، يف حني اخنفضت نسبة اإلنفاق األكرب  30دينار لتسجل  100ما دون ذلك يف اإلنفاق األقل من 

ليت عادة ما ينفرد  % على التوايل، وا 14.2%         و 18.3دينار لتسجل  150تعدى دينار أو قد ت  100واليت تفوق 
 ا أصحاب الدخل املرتفع.  

 ( التوزيع النسيب ملعدل اإلنفاق لفئات املتسوقني بسوق اخلضراء 8جدول )

 النسبة  العدد  البيان 
 37.5 45 دينار   50أقل من 

 30 36 دينار  100إىل أقل من    -50من  
 18.3 22 150أقل من    إىل – 100من  

 14.2 17 فأكثر  150من  
 100 120 120عينة الدراسة من املتسوقني  مجلة 

 املصدر: إعداد الباحثني اعتماداً على نتائج الدراسة امليدانية وحتليل استمارة االستبيان. 

 ( التوزيع النسيب ملعدل اإلنفاق لفئات املتسوقني بسوق اخلضراء 5شكل )
 

 

 

 

دینار50أقل من 

دینار100إلى أقل من -50من 

دینار150إلى أقل من -100من 

دینار فأكثر150من 
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سوق اخلضراء الشعيب والتسوق منه وهذا ما  تفضيل عينة الدراسة من املتسوقني للحضور إىل أسباب تعددت 
 يوضحه اجلدول اآليت: 

 ( التوزيع النسيب ألسباب تفضيل املتسوقني لسوق اخلضراء 9جدول )

 النسبة  العدد  أسباب التفضيل 
 25.8 31 جودة السلعة وتنوعها 

م موعد ال   22.5 27 سوقعدم توافرها يف غري أ
 24.2 29 قربه من السكن 

 27.5 33 املناسب السعر 
 100 120 120مجلة عينة الدراسة من املتسوقني  

 املصدر: إعداد الباحثني اعتماداً على نتائج الدراسة امليدانية وحتليل استمارة االستبيان. 

 ( التوزيع النسيب ألسباب تفضيل املتسوقني لسوق اخلضراء 6شكل )

 

ا تكاد  اجلدول السابق أن جممل  ن خالليتضح م لنسبة للمتسوقني، وخاصة أ األسباب املذكورة تعد ذات أمهية 
تقرتب نسبها من بعض؛ نتيجة ملا يتميز به السوق من جودة يف السلع املعروضة به وخاصة املنتجات احمللية واملستوردة اليت قد  

لنسبة لعدد   ذا السوق، وقرب السوق   سعار البضائع املناسبة ألغلب املتسوقني. كبري من سكان املنطقة، ومتيزه  ال تتوفر 

 مشكالت السوق 

 

 

 

جودة السلعة وتنوعھا

عدم توافرھا في غیر أیام موعد السوق

قربھ من السكن

السعر المناسب
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 هناك العديد من املشكالت اليت تواجه رواد سوق اخلضراء ميكن حصرها يف النقاط اآلتية: 

ت   القصور يف بعض اخلدمات، حيث يفتقر السوق إىل مصدر ملياه الشرب، ومطعم شعيب لتقدمي الوجبات  -1 واملشرو
ت اليت خيلفها  *()  الساخنة ، ووحدة إلسعاف احلاالت املفاجئة، هذا إىل جانب نقص خدمات النظافة، والتخلص من النفا

 مطار، وغياب الصرف الصحي للمياه. السوق، وكذلك املشكالت النامجة عن جتمع مياه األ 

إّال أّن تزاحم الباعة اجلوالني على جوانب املمر الرئيسي  رغم اتساع املساحة املخصصة النتظار السيارات خارج السوق،  -2
جتاه األماكن املخصصة هلا وما يصاحبها من اختناقات مرورية. للس  وق يتسبب يف عرقلة حركة السيارات 

ر نفسية واجتماعية على احملتاجني من أبناء املنانتشار ظاهرة ا  -3 طقة  لتسول خاصة من اجلنسيات الوافدة وما هلا من آ
 وتشجيعهم على ممارسة هذه الظاهرة. 

 املتاجرة ببعض السلع املسروقة من جهات أخرى يف ظل عدم وجود رقابة ومتابعة كافية خاصة من الباعة اجلوالة.  -4

 يكون مرتبط بفسادها أو انتهاء صالحيتها.   رخص أسعار بعض السلع قد   -5

 اخلامتة
 عن العديد من النتائج لعل أمهها:  نطقة ترهونة والتطبيقية لسوق اخلضراء الشعيب أسفرت الدراسة النظرية لألسواق الشعبية يف م 

ح فرصة للقاء املتسوقني مع بعضهم البعض وهو ما زاد من الدور  ملنطقة أ االجتماعي والثقايف هلذه  تعدد األسواق الشعبية 
 األسواق إىل جانب دورها االقتصادي. 

ح النظام الدوري لألسواق الشعب  كامل االقتصادي، ومرونة حركة التبادل التجاري بداخلها  ية مبنطقة ترهونة توفر نوع من التأ
 يف أداء دورها الوظيفي. أو بينها وبني األقاليم اجملاورة؛ وهو ما يعكس أمهية استمرارية هذا النمط من األسواق 

رق زراعية متفرعة عنه ساهم يف كثرة عدد  إن توسط سوق اخلضراء بلدية ترهونة ووقعه على الطريق الرئيسي مع وجود ط 
 املرتددين عليه.  

دة اإلقبال عليها.  لتايل ز ملنطقة ساعد على وجود املنتجات الزراعية، و  إن نوعية الرتبة اخلصبة 

ت اجملاورة هلا، انعكس ذلك عامتداد جمال النف  لى مصادر  وذ الفعلي لسوق اخلضراء إىل خارج بلدية ترهونة عامة وخاصة البلد
لسلع واملرتددين حجماً وكماً.   إمداده 

ملنطقة يف املساعدة على تسويق اإلنتاج احمللي مباشرة بني املنتج واملستهلك دون   ساهم وجود األسواق الشعبية بشكل دوري 
سعار مناسبة. وسيط   و

 
  )*) أقرب مطعم على بعد 400 مترا.ً 
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لظروف االقتصادية اليت  من خالل حتليل استمارة االستبيان تبني أن معدل إنفاق املتسوقني داخل السوق مت أثر بشكل مباشر 
ا البالد يف الوقت الراهن، ويت %، من مجلة أفراد العينة  37.5دينار فأقل بلغت  50ضح ذلك أن نسبة من ينفق متر 

ا أصحاب  14.2دينار نسبة 150 ال تتعدى نسبة من ينفقون أكثر من للحاجات األساسية يف حني % فقط، وهذه ينفرد 
 تفع. الدخل املر 

 التوصيات
ا تدعيم الدور الوظيفي لألسواق   من خالل استعراض البحث ونتائجه ميكن التنويه على بعض اجلوانب اليت من شأ

 الشعبية ولعل أمهها: 

رخيية وتراثية وذلك بتخطيطها وجتهيزها   .1 دة االهتمام ببقية األسواق الشعبية كظاهرة  تفعيل الدور احلكومي بز
 جتربة سوق اخلضراء الشعيب مبدينة ترهونة.   خلدمات على غرار

كل مكان السوق  توفري الكوادر األمنية واملرورية يف يوم السوق لتسهيل حركة املرور يف الشوارع الرئيسية حىت ال يش .2
ملنطقة.   عائق أمام احلركة العامة 

 تفعيل دور شركات اخلدمات العامة بعد انتهاء السوق لتنظيف املكان بشكل دوري.  .3
ضرورة ختصيص مركز مصغر لتقدمي اخلدمات الطبية واإلسعافات األولية الضرورية إذ كثريًا ما يتعرض املتسوقني   .4

ذه  حلوادث طارئة ومفاجأة هذا إىل جانب  ما يتعرض له كبار السن من يصرون على التسوق الرتباطهم التارخيي 
 األسواق.  

ا يوم السوق. تعزيز دور احلرص البلدي للتأكد من سالمة السلع  .5  اليت يتم تناوهلا وجتار
ئهم يوم السوق خاصة يف العطالت الرمسية والصيفية وهي عادة الزالت مستمرة منذ  .6   عادة ما يصاحب األطفال آ

م وهذا من شأنه إطالة فرتة   القدم وبذلك يصبح من الضروري وحنن يف هذا الزمن توفري أماكن للهو واملرح خاصة 
دة حجم  ت مما يزيد من درجة احلراك االقتصادي ودرجة الرتابط االجتماعي بصورة غري   التسوق وز املبيعات واملشرت

 مباشرة. 
ت النقل إذ قد تبلغ تكلفة نقل  تشديد املراقبة على أسعار نقل البضائع و  .7 منع استغالل املواطنني من قبل سائقي عر

 مثنها أو أكثر. سلعة من السوق إىل املنزل يف معظم األحيان ثالثة أضعاف 
لصوف )عباءات، مالحف(، واجللود   .8 دة تشجيع منتجي الصناعات التقليدية خاصة تلك املرتبطة  ضرورة ز

لفلجة وغريها من التحف واألطباق املستخدمة  )أحذية وحقائب وأحزمة(، وكذل  ك السجاد التقليدي املعروف 
 للزينة أو حلفظ املواد واملؤن. 
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