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 مقدمة:

مما  ،يف املكان والزمان اهتم اإلنسان ابستعماالت األراضي منذ اهتمامه ابملدركات اجلغرافية اليت حوله

اليت  املتنوعةوانتشار وتوزيع هذه املدركات اجلغرافية  على نفسه عن كيفية وجود له طرح عدة استفسارات أاتح

وملا كان االجتهاد اجلغرايف العلمي يرجع يف  .األنسب للتعامل معها وتطويرها يعاينها، حماوال ابتكار الوسيلة

خيتص بتقصي  راضيفإن دراسة موضوع استعماالت األ ،ودراسة نشاطات اإلنسان ،إىل دراسة األراضي جوهره

ولكون اإلنسان يقدم على التفاعل مع  العالقة بني اإلنسان واألرض ابعتبارها املسرح الذي حيتوي نشاطه،

وهذا املعىن كمطلب وهدف  ،خمتلفة وأغراضيف جماالت  األرض ويلتمس توظيفها واستخدامها واالنتفاع هبا

 ومن بينها مدينة اتجوراء اليت تنقسم ، املدن الليبيةاستعماالت األراضي يف تنظيم وتوجيه ال خترج عنه عملية

يعكس  ،أخرى أحياان مركبةأو  ومعقدة ومنفردة أحياانمتداخلة  خمتلفة أغراضإىل استعماالت لعدة  أراضيها

تواجدها على رقعة  أماكنوسياسية هي اليت حددت  اقتصادية واجتماعية ةابكمتشاختيار مواضعها أتثري عوامل 
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مبدينة اتجوراء من  وهو ما ميكن مالحظته من تتبع تطور استعماالت األراضي ،االجتماعية اليت صاحبته

 القرن العشرين. أواخرمنتصف الستينيات وحىت 

صاحبه من تغريات يف  من خالل توسع خمططها، وما ايحضر ، ومنوا لقد شهدت املدينة منوا سكانيا

املؤسسات والتجهيزات أو  نواع وامناط املباينأأو  مساحة الوظيفةأو  يعتوز تعماالت األراضي سواء من حيث اس

خمططات استعماالت  هذا البحث إمجاال إىل تتبع النمو احلضري ملدينة اتجوراء من واقع ويهدف اهلامة.

 .نظرايت الرتكيب الداخلي للمدن مورفولوجيتها ببعضأو  ا، ومقارنة تركيبها الداخليضي هباألرا

أتكيد حتليل  بكلهو  سلوابأموضوع استعماالت األراضي ابملدينة منهجا و أن  مهية البحث يفأوتكمن 

أو  املكاين للوظائف يعوز ابخلرائط اليت توضح الت يتم ابالستعانةأن  والذي ميكن ،لنسيج املدينة وتركيبها الداخلي

يشغلها  أو  مكانية بني شكل استعماالت األراضي والنسبة املئوية اليت حيتلها تقاكعال  ؛املتنوعةاخلدمات واملرافق 

خرائط استعماالت أن  وأراء الكثري من املهتمني هبا ،، وقد تبني من واقع استعماالت األراضي(1)استعمال  كل

واملتطلبات املستقبلية يف مدى زمين  ،القائمة املخططني الذين حيددون األوضاع األراضي تقدم خدمة هامة لكل

 حمدود، هبدف خدمة السكان يف املكان

 :يف التساؤالت اآلتية ويف هذا السياق ميكن صياغة مشكلة البحث ،عينهم اإلمكانيات املتاحةأواضعني نصب 

- 

استعماالت  موائمتها مع خمططأو  متاشيهاوما مدى  ،ما مفهوم نظرايت الرتكيب الداخلي للمدن -

 .؟اتجوراءاألراضي مبدينة 

                                                           

 يف جغرافيوة املودن، )أطروحوة دكتووراه غوري منشوورة(، دراسوة–غورارة الورقي ، التحليول املكواين السوتعماالت األرض السوكينة ملدينوة الزاويوة  ، أبووحممد (1)
 .161ص  ،9002، جامعة طرابلس، اآلداب كليال
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 املدينة بني عامي ما طبيعة النمو احلضري من خالل تطور خمططات استعماالت األراضي هبذه -

 ؟.م9000لسنة  وما هي اهم جوانب القصور يف املخطط املعتمد 1266 م،9006

 النظري:املفهوم  االت األرض مبدينة اتجوراء ىفعماست

تباينت  ،به املدينة استعماالت األراضي مبدينة اتجوراء ما هو إال نتاج لتاريخ طويل مرت تطور إن

انعكاس منطقي للدور الوظيفي احلريف الذي  كانت  ،خالله هذه االستعماالت من فرتة ألخرى بني قدمية وحديثة

حدثت نتيجة للنمو السكاين  لألراضيعشوائية  مصحواب ابستعماالت وألمهية وظائفها ،متارسه املدينةأو  مارسته

من عمر  نظمته وضوابطه العامة يف بعض الفرتاتأعايري املخطط و مبوعدم التقيد  ،يف املساكن والنقص ،املتسارع

 املدينة.

استعماالت األراضي أبمناط الل اتجوراء وكغريها من املدن من خ وتظهر األنشطة اليت متارسها مدينة

متطلباهتا فإن التشابك والتداخل يكون مسة ظاهرة احياان يف  تتماثل يفأو  واليت قد تتعارض ،ةومساحات خمتلف

خيتار  أبن كل منط من امناط استعماالت األراضي ؛(Adamsاألراضي كما اوضح أدمز ) خمططات استعمال

طريقة وكيفية ونوعية يتحكم يف  سعرأو  تقيده قيمة فعلية لألراضيأو  موضعا حتدده ضوابط ومعايري ختطيطية

املتطلبات يف أن  كما  ،يف املناطق الصناعية مثلهاعن  متطلبات األحياء السكنية ختتلفأن  ذاكرا (2)استعماله 

عائقا أو  يكون مشكلةأن  ذلك فإن ما ميكنوب ،املتطلبات يف األغراض التعليمية والصحية القطاعني خيتلف عن

أو  الستعمال أخر صحي ض سكين مثال، قد يكون ميزة مرغوبةيقف يف وجه استعمال معني لألراضي لغر 

وان  ،ض خيتلف وفقا الختالف الكثافة السكانيةر لأل كثافة االستعمال والتوزيع الفعليأن   مشريا إىل ،تعليمي

                                                           

)2( A. Adams And others، spatial organization The Geographer، s view of THE WORLD، 
PRINTICE Hall، Englewood, 1971، p.345 
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 ،األرض لألغراض التجارية واليت تكون ذات كثافة عالية بوسط املدينة يكون كبريا يف استعماالت التنافس

أن  اشار إىل كما  .بعكس احلالة يف االستعماالت لألغراض السكنية طرافتدرجييا ابالجتاه صوب األ ةومتناقص

استعماالت األراضي لألغراض السكنية  تطور وسائل النقل وتعددها يعد عامال مساعدا على انتشار وتشتت

ث تزامحت االستعماالت مدينة اتجوراء يف الوقت احلاضر، حي وهو ما يالحظ على ،املدينة أطرافابجتاه 

حول مسجد مراد أغا، وعلى امتداد الطريق الرئيسي  .)*((C.B.D) التجارياملدينة  شدة يف قلببالتجارية 

 البحر. يقطع قلب املدينة من الشمال إىل اجلنوب رابطا بني الطريق الساحلي وطريق ساحل الذي

 ،وانتشار العمران واملباين دى إىل بعثرةأفقد ها والطرق إىل خارجها أطرافكة الشوارع حنو باما امتداد ش

ل تاالنتشار العمراين للكأو  واضحة ظاهرة االمتداد وتبدو ،والتجمعات السكنية يف املزارع احمليطة بوسط املدينة

 الطرق املتجهة غراي وشرقا وخارج حدود خمططها يف اجلهة اجلنوبية. السكنية واحملالت التجارية مع امتداد

(، Adamsرؤية ) طط مدينة اتجوراء واستعماالت األراضي فيها بظروف غري بعيدة عنلقد مر خم

 ،خدمية ،سكنيةاستعماالت لعدة اغراض ) عليه قدميا تنافستاستعماالت األراضي مبركز املدينة أن  ذلك

ة املركبة مسة كان التكتل والوظيف  فقدمثل االستعمال السكين اغلبها،  وجتارية (، وقد ،حرفيةأو  صناعية خفيفة

حماولة  يف لألراضياملتخصصة أو  تظهر فيها االستعماالت املنظمة بدأتالعقود األخرية اليت  بعكس ،غالبة

 ممثلة ،املدينة وواجهاهتا اهلامة ويبدو واضحا التشبث أبماكن التجارة والتسوق يف وسط ،خمططات املدينة لتنفيذ

مسجد مراد أغا، وبعكس ذلك ال يظهر التمسك كثريا  ايهتا حولالطرق الرئيسية هبا امهها بدأو  يف الشوارع

ها وامتدادها خارج خمططها، والذي ساعد أطرافانتشار املساكن وجتمعاهتا يف  بدليل ،ابلسكن يف وسط املدينة

                                                           

 Central Business Districtاملنطقة التجارية املركزية )*( 
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احلضرية  طرافصوب األ تطور وسائل النقل وشق الطرق املعبدة اليت كان هلا دور رئيسي يف اجتاه العمران عليه

 لريفية للمدينة.ا

كمدينة اتجوراء،   العربية يكاد يكون متطابقا مع واقع كثري من املدن ،ولعل ما ذكر عن مدينة الكويت

فاملدينة  ،اجلديدة يف شكل استعماالت األراضي مدينة الكويت القدمية مل تكن هي املدينةأن  الكاتب رأىفقد 

حتدت مبانيها  ،ا، فيها نوع من التوازن بني اإلنسان واملكانوقباهبا ومناراهت بساحاهتا ،القدمية متواضعة بسيطة

والصيد البحري  الطبيعية القاسية وعاش سكاهنا مع الزمن فرتات اترخيية معتمدين على الزراعة والتجارة الظروف

اهر حضرية متعايشة مع مظ ،واملعاصر احلديث اما املدينة احلديثة اليوم فقد مجعت بني الرتاث البنائي القدمي ،(3)

وتعدد منط االستعمال وما صاحبها  ،يف استعماالت األراضي يعالسر التغري أو  معقدة نوعا ما انجتة عن التغريات

واستعماالت  لك العالقة املعقدة القائمة بني السكانت خاصة ،سلوب احلياة ورؤية العالقاتأيف  من تغري

تشهد املدينة من النمو والتطور ومجال  وبقدر ما ،ناقضاتاألراضي لألغراض املختلفة وما حيدوها من جتاوزات وت

تعاين من مشاكل ختص الساكنني من جراء ممارسات ختص التجاوز  فن العمارة وفن شق الطرق واجلسور، فإهنا

 .األرض يف استعماالت

 واخذت أيحضرتطورت  منوها العمراين كمدينة صغرية قريبة من شاطئ البحر، مث بدأتمدينة اتجوراء 

ثرها ملتوية أكشوارعها الضيقة و ب ،احمليطة والسكان منط ونسيج بنائها مما فرضته عليها الظروف الطبيعية والبيئية

وع يف اخلدمات نذو ت ،حاد مع منط ومنوذج حديث ذو انتشار حضري واسع متعرجة وهي اليوم تقف يف تضاد

افس على نوت ،السكنية طلب على األراضي لألغراضيف ال زايدوت ،، وتعدد يف استعمال األراضييعالتوز  وتباين يف

 املواضع ذات املنفعة املكانية العالية لألغراض التجارية.

                                                           

 .66،66ص  ،1987 ، الكويت،ة مقهويد املخططني، مطبع، النقيب، علم التخطيط واعدارايض (3)
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امهية يف تسليط الضوء  إن دراسة استعماالت األراضي يف مدينة اتجوراء كهدف وحمتوى ومسعى له

كما انه يقدم فكرة واضحة   .حيز املدينة احلضري على منط كل استعمال ونسبته بني االستعماالت األخرى من

والذي حاول من خالله هؤالء السكان  ،والسكين الذي شهدته املدينة عن االتساع املساحي والنمو السكاين

احلضري  لطبيعة االستعمال الذي يسعون إليه يف ظل منو املدينة وتغري مورفولوجيتها، التطور إجياد املكان املالئم

مما جعل  ،مية الثالثية واخلماسيةتنال عقب تسخري عوائد النفط يف خمططات ؛العقود املاضية اللالذي شهدته خ

 م، مث إىل1260هكتار يف عام  3170.9 م إىل 1966عام ( هكتار1.0036خمططها احلضري يتوسع من )

 هكتار حسب دراسة احلالة احلاضرة لعام 699.أخريا م ليضم خمططها  2000 هكتار يف عام 3677

فمن  ،جغرافية املدن ة استخدام األراضي وتركيب املدينة الداخلي موضوعا هاما يفوتشكل دراسم 9006

قد منت منوا طبيعيا مع الزمن )بدون ختطيط(،  اهنا العربيةاملعروف عن املدن القدمية وهو شأن معظم العواصم 

عادة ختطيطها وذلك مل يكن كلها قد متت إأن  معظم هذه املدنأن  إال خبالف املدن احلديثة املخططة مسبقا،

منت  ، وهو حال مدينة اتجوراء اليت بدورهاتنظيمهاخمطط من اجل أو  القائمة ووضع خطةأوضاعها بدراسة 

وكان قصب السبق يف  ،خمططة قرية صغرية على طريق القوافل واحلج إىل مدينة صغرية شبهأو  طبيعيا من واحة

صبحت تربز كحاضرة خمططة كإقليم فرعي ملدينة أم، مث 1296 تنظيمها لإليطاليني منذ عامأو  حماولة ختطيطها

 بالننج،اركتيكشرالاملخططات الشاملة على يد الشركات األجنبية مثل الشركة الدمناركية ) طرابلس مع بداية

م، مث 1266شامال هلا لسنة  م ووضعت خمططا1266 وضاع املدينة القائمة عامأاليت درست  ؛(ابرتنر شب

 اليت خططت للمنطقة املضافة للمخطط السابق يف عامأيضا وكونستلنج اجنينريز( الدمناركية  ،ششركة )داننكوداين

م، ووضعت 1260)بوليسريفس( البولندية اليت درست األوضاع القائمة يف عام  مث جاء دور شركة ،م1261

 .م9000 للمدينة لعام خمططا
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يتوقف منتظرا الدراسات  نمو مع الزمن الي مدينة كما اتجوراء هي كائن حي يأويف حقيقة األمر فإن 

وما  ،الواقع واملأمولأو  ،دائما بني النظرية والتطبيق تناقضاوهو ما خيلق  تنفيذهاومراحل وظروف  ،واملخططات

 ،التجاوز احياان حبجة التعديل واإلضافةأو  املخططات تنفيذالتباطؤ والتأخر يف  سوءا وأحياانيزيد األمر تعقيدا 

 هدافه ألجل املصلحة العامة.أعد املخطط عن حتقيق يب مما قد

ومعرفة  ،االستعماالت إن استعماالت األرض بني النموذج التقليدي واآلخر احلديث يتطلب حتليل هذه

 ،التفاعل على املكان حسب األمهية واملنفعة املكانية درجة التفاعل فيما بينها، ودرجةأو  اهتا املكانية ومدىقعال

النواة القدمية متجاوزة حدودها ظهر مدى الفارق بني القدمي منطا واحلديث  ينة اتجوراء عنوعند خروج مد

وهو  ،واسعة النواة القدمية مل تعد يف إمكاهنا استيعاب املباين واملنشأت احلديثة اليت تتطلب مساحات منوذجا، وان

ات السكنية واخلدمية على شكل جمعالت ها وظهرتأطرافما جعل املدينة تتوسع حول هذه النواة حىت وصلت 

 نوية متعددة ذات خصائص ومميزات خمالفةأ

 شكال ومضموان لتلك اليت كانت سائدة يف املدينة القدمية.

اليت تعرف  تتبع النظرايت اليت حاولت تفسري النمو الداخلي للمدن مثل نظرية )برجس( اللومن خ

األنوية املتعددة لكل من هوايت( ونظرية  عات لصاحبها )هومراحللقات املرتاكزة، ونظرية القطاأو  بنظرية الدوائر

وهي اليت فسرت النمو الداخلي  (1) شكل  (1925)املرتاكزة اقدمها حيث تعد نظرية الدوائر ،)*( (ملانأ)هارس و 

حول  مناطق دائريةأو  بصورة متساوية يف مخسة نطاقات طرافبتوسعها حنو األ ،األمريكية ملدية )شيكاغو(

إضافة إىل  ،االستعماالت التجارية قلب املدينة الذي ترتكز بهأو  ،قة األوىل اليت متثل املنطقة املركزيةاحلل

 .وملتقى لطرق النقل الرئيسية ،يف هيئة دور سكنية حديثةوأخرى الصناعات اخلفيفة واستعماالت سكنية قدمية 

                                                           

 ( وطورها كل من )هارس وأملان(اكنزيوضع أساسها )م )*(
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 ليها احللقة الثالثة حيثت ،بني الوظيفة التجارية والسكنية فهي جتمع ،املنطقة االنتقالية اما احللقة الثانية اليت مساها

ويتجنبوا تكاليف النقل أعماهلم يكونوا قريبني من مراكز أن  سكن العمال وذوي الدخل احملدود الذين يفضلون

مث أتيت  ،من اخلاص أكثروسائل النقل العام  وهذه املنطقة مساكنها متواضعة واالعتماد فيها على ،وصعوابته

ومساكنها على  ،صحاب املهن التجارية الصغريةأملتوسطي الدخل من  عدها احللقة الرابعة وهي منطقة سكنيةب

واألخرية فهي  اما احللقة اخلامسة .على هيئة شقق يف عمارات سكنيةأو  منفصلة متوسطة النوعية شكل بيوت

بني احللقات السابقة وما بعدها من  وهي اليت تفصل ،ما يعرف ابملنطقة الفاصلةأو  منطقة الذهاب واإلايب

حيث  ،يضا لذوي الدخل العايلأوتظهر هبا املساكن الراقية  راضي خضراء ويسكن فيها متوسطي الدخل،أ

 والكثافة املنخفضة والرحلة اليومية للعمل بني املساكن ومراكز ،من العام أكثراخلاص  االعتماد على وسيلة النقل

 (4)العمل يف وسط املدينة 

ور وسائل طويال امام تط هنا مل تصمدأكر وتعرضت للنقد، كما با وقد جاءت هذه النظرية يف وقت مهذ

وعند عرض منو  ،تغريات كبرية وسريعة يف منو املدن دت إىلأاع مستوى الدخل اليت تفالنقل وحتسن الطرق وار 

 القدمي قد يتطابق مع بعض حلقاهتا يالداخل منوهاأن  اتجوراء على هذه النظرية يتبني استعماالت األراضي مبدينة

مبحالته التجارية  حيث جتمعت املساكن القدمية حول املسجد والسوق ،خاصة يف بداية تشكل نواة املدينة

فيما بعد  يعالسر ولكن النمو احلضري  ،املدينة وتبعثرت املساكن املنفردة ألصحاب املزارع حول مركز ،واحلرفية

 يف تركيبها الداخلي. أحدثجعل املدينة تتجه حنو تفسريات  النقل،خاصة مع تطور الطرق ووسائل 

                                                           

 .56، .0ص ، 9000 ، جغرافية املدن، دار صفا للنشر والتوزة، عمان،، فارس اهلييتصربي (4)
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 .(بريجس) ( منوذج نظرية الدوائر املرتاكزة1) شكل

 

 .(C. B. D) املنطقة التجارية املركزية .1

 .املنطقة االنتقالية )جتارية سكنية( .9

 منطقة سكن العمال وحمدودي الدخل. ..

 منطقة متوسطي الدخل. .1

 .)الضواحي(منطقة الذهاب واإلايب  .0

املدينة الداخلي وتباين  نظرية القطاعات وضح )هومر هوايت( امهية طرق النقل ودورها يف تركيب ويف

 وبذلك ظهرت استعماالت األرض يف شكل قطاعات البعد من طرق النقل،أو  للقرب تبعا اإلجيار وسعر األرض
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ينطلق من منطقة األعمال املركزية ابجتاه طرق  وبذلك قال ابلنمو احملوري الذي حماور متتد مع امتداد الطرق،أو 

ميز هوايت بني  ، حيث(0) حبيث يبدو كل قطاع متخصصا ابستعماالت معينة شكل ،املدينة أطرافحىت  النقل

 مخسة قطاعات كالتايل:

 هوايت( ( منوذج نظرية القطاعات )هومر2) شكل

 

 .منطقة املركز التجاريأو  قطاع .1

 خلفيفة.قطاع التجارة والصناعة ا .9

 قطاع السكن املنخفض النوعية. ..

 قطاع السكن املتوسط النوعية. .1
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 قطاع السكن العايل النوعية. .0

تتماشى معه إال يف القطاع  مدينة اتجوراء يف تركيبها الداخلي الأن  وابلتمعن يف منوذج هذه النظرية يالحظ

كن يف املدينة قد أتثر بتطور طرق النقل من السأن  من وعلى الرغم ،ركز املدينةمبي تركز التجارة والنقل أ ،األول

 بل على هيئة جماورات سكنية يف وسط ؛خيطط يف شكل حماور ذات نوعيات مميزة نه ملأإال  ،يعالسر حيث النمو 

وخارجها، وشجع على انتشار  املدينة أطرافولكن امتداد الطرق املعبدة بعثر السكن يف  ،وشرق وغرب املدينة

 .(5) املواقعبعض البناء العشوائي يف 

تطورا منهما،  أكثروهي  النموذجني السابقني،أو  فهي تعد رابطا بني النظريتني ،اما نظرية النوى املتعددة

ونزوح الكثري من سكان الريف يف الدول  ،اهلجرة وبداية زايدة معدالت ،لكوهنا جاءت إثر التطور الصناعي

 وقد فسرت هذه النظرية منو املدينة بظهور نواة رئيسية هي .األفضلالعمل واحلياة  إىل املدن حبثا عن فرص الغربية

خرى أمتعددة  نوىأو  أنويةمث ظهور  ،ما يعرف مبنطقة األعمال التجارية املركزيةأو  القلب التجاري

مث الضواحي كأنوية للصناعات  ،النوعية خرى للمناطق السكنية املتباينةألالستعماالت التجارية والصناعية و 

 .نوايتأو  هذه النظرية إىل حتديد تسع مناطق وقد توصلت (.) السكن البعيد شكلأو  قيلةالث

                                                           

 م.9011من مالحظات الباحث، ( 5)
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 دة )هارس وأملان(عد( نظرية النوى املت3شكل )

 

 نواة التجارة املركزية. (1

 نواة التجارة والصناعات اخلفيفة. (9

 .نواة السكن لذوي الدخل احملدود (.

 نواة السكن لذوي الدخل املتوسط. (1

 ذوي الدخل املرتفع.نواة السكن ل (0

 نواة الصناعات الثقيلة. (6

 املدينة. أطرافنواة التجارة يف  (6
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 نواة سكن الضواحي. (6

 نواة الصناعة يف الضواحي. (2

أن  حالة تطورها ميكن ويف ،مو منطقة للصناعات اخلفيفةنتأن  ن قلب املدينة التجاري ميكنفبالقرب م

 ضاحية صناعية متخصصة.أو  تظهر كنواة ص قدويف حالة التخص ،تقل إىل منطقة الصناعات الثقيلةنت

ن ظروفهم ومستوى تحسبو  ويف منطقة السكن القريبة من مركز املدينة تظهر مساكن ذوي الدخل احملدود،

قال إىل منطقة مساكن نتاملتوسط ومنها ميكن اال منطقة مساكن ذوي الدخلأو  قال إىل نواةنتدخلهم ميكن اال

تتكون نواة للسكن العايل النوعية يف  أكثروحتسن املستوى املعيشي  الدخلوبزايدة  ،ذوي الدخل املرتفع

حمطات  املدينة ذات مساحات كبرية مبلحقاهتا من أطرافنواة لظهور األسواق اجملمعة يف  وقد حدد .الضواحي

 ة عنالنوايت ذات الصبغة الصناعي حزمة خضراء تفصلأوقوف سيارات املرتددين عليها. كما اشرتط وجود 

 لألغراض السكنية ابلضواحي. لك املخصصةتاالستعماالت األخرى وخاصة 

تركيب املدينة الداخلي يف  ملان( عنأهذا النموذج الذي وضعه )هارس و أو  وميكن القول أبن هذه النظرية

استعماالت األرض يف مدينة اتجوراء، فهي  تنظيمأو  نسبيا إىل خمطط أقربهو  ،نوايت متعددةأو  شكل نوى

متعددة خمتلفة حجما  أنوية، سكنية وجتارية وصناعية يف شبه متنوعة تقسيماتأو  هر موزعة يف مناطقتظ

واجلرارات  يف جنوب املدينة مثل مصانع الشاحنات طرافن متركز الصناعات الثقيلة ابألأو  كما  .ومساحة

ية، مع حمافظة منطقة التجارة بنو اجل املدينة احلضرية الريفية أطرافواحلافالت واإلطارات والنضائد، وغريها يف 

أن  وعلى الرغم من .التجمعات السكنية املختلفة األنواع واألحجام املركزية على وجودها يف مركز املدينة حتيط هبا

مبا  مجيع النظرايتأن  إال ،يفسر النمو والرتكيب الداخلي ملدينة اتجوراءأن  منوذج ميكن أقربهذه النظرية هي 

ومن بينها  ،وتركيبها الداخلي صبحت اليوم غري قادرة متاما عن تفسري منو املدن احلديثةأخرية فيها النظرية األ
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وتقدم يف مجيع اجملاالت  ،وع يف وسائلهنصاحبها من ت مدينة اتجوراء، خاصة بعد تطور وتشعب طرق النقل وما

ريك حىت أخطط املعتمد، و حياان جتاوز حدود املأحضري متسارع عشوائيا  وتعقد يف وظائف املدينة ومنو

 مقرراته.أو  فيذ املخطط ومشروعاتهنالقائمني على ت املخططني

( Alonso) منوذج ألنسوأن  ذكر )مصيلحي( العربيةكإحدى املدن   ،ويف حتليل لشخصية املدينة السعودية

)برجس( و )هومر النظرايت التقليدية عند أو  النماذج يعترب منوذجا موفقا بني كل ،لرتكيب املدينة الداخلي

رؤيته لرتكيب املدينة  اللحة حديثا من خلنسو( البدائل املقرت )أ بني منوذج هوايت( و)هارس واملان(، حيث

حسب أو  منها، ، الذي تتباين استعماالته متأثرة أبمثان األراضي واملردود االقتصادي املتوقع(6) املعاصر الداخلي

( يف خمططها.  Sub Centersاملراكز الثانوية ) منأو  ،قرب من مركز املدينةالأو  املنفعة املكانية املرتبطة ابلبعد

ات واتصاالت بني قاملرجو منها، يف منظومة عالأو  حسب العائد املتوقع على األراضي التنافسكما ترجع إىل 

 .)*( واملكان ودور وسائل النقل املتطورة والطرق اجليدة يف تعزيزها السكان

ما هو إال  ،هذه النظرايت عن استعماالت األراضي مبدينة اتجوراء يف ظل استنتاجه وعموما فإن ما ميكن

اسبا، وهي موزعة نوهذه االستعماالت ختتلف نسبة وت ،نتيجة جملموعة من العالقات املتبادلة بني اإلنسان واملكان

 وغض الطرف عنها ،بضوابطهالتجاوز وعدم االلتزام أو  عوامل مثل تطبيق املخطط على رقعة املدينة بتأثري عدة

كة افرزت  بوالسياسية املتشا فالعالقات االجتماعية واالقتصادية ،ملستوايت السكان الثقافيةأو  لظروف اجتماعية

 يط إىل املركب املعقد ابملدينة.بسال كلها شكال متدرجا من استعماالت األراضي من األحادي

                                                           

 .901،.90ص  ،1، ط1984 ة، دار اإلصالح، الدمام،مصيلحي، شخصية املدينة السعودي حممدفتحي،  (6)

 .Alonsok. w, "ATheory of The Urban Land Market راجع يف هذا السياق :، )*(

PRSA, Regional science Association, vol . 6 1960 , pp 146-147. 
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 :ياالت األراضعمالنمو احلضري من واقع خمططات است

إذ ال ميكن  ،يف احلياة تعد استعماالت األرض داخل املدينة إحدى اسس وجودها واستمرارية دميومتها

االقتصادي الذي متارسه والذي كان السبب يف  فوظيفة املدينة هي ذلك النشاط ،ختيل مدينة ما دون وظيفة

ي مدينة على مدى أاالت األرض يف ، وغالبا ما تتعكس استعم(7) املستقبل استمرار وجودها ومنوها وتطورها يف

االستعماالت قد جاءت وفق  تكون هذهأن  شريطة ؛الوظيفي وختصصها يف جمال تقدمي اخلدمات لسكاهناأدائها 

دن منوا سكانيا ومنوا وقد شهدت امل ،يف املدينة استيعاب الواقع االجتماعي واالقتصادي واحلضاري والثقايف

أو  يعالتوز صاحبه من تغريات يف استعماالت األراضي سواء من حيث  اتوسع خمططاهتا وم اللمن خ ايحضر 

هم أمن  كما تعترب دراسة استعماالت األرض  ،املؤسسات والتجهيزات العامةأو  نواع املباينأأو  مساحة الوظيفة

ذه هأن  واخلدمات ابعتبار ماكن العمل والسكنأدراسات اهليكل العمراين للمدينة فهي املعيار الذي يوضح 

 العناصر الثالثة هي املسيطر الرئيس على احليز احلضري

 .(8) للمدينة وعليها تتوقف حركة النقل واملرور

افس االستعماالت فيما بينها من حيث نتوتأحياان تعارضها أو  هم مسات املدينة القائمة اختالف األنشطةأومن 

اط استعماالت األراضي خيتار موضعا تقدم أبن كل منط من امن كما أدمز()ووضح  ،متطلبات كل استعمال

 حتدده ضوابط ومعايري

فنجد التنافس يكون كبريا  سعر يتحكم يف طريقة وكيفية استعماله،أو  ،لألراضيتقيده قيمة فعلية أو  ،ختطيطية

ومتناقصة تدرجييا كلما  ،كثافة عالية بوسط املدينة يف استعماالت األرض لألغراض التجارية واليت تكون ذات

                                                           

 ، ص1266، 99اجلغرافيوة العراقيوة، العوودد  ةاجلمعيووة جملو اسوتعماالت األرض علووى حورلة النقول يف مدينووة بغوداد،أثور هللا خطوواب،  عوادل، عبود (7)

29. 

 .02، ص1992 ،ةعاطف، محزة حسن، ختطيط املدن أسلوب ومراحل، جامعة قطر الدولي (8)
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 تطور وسائل النقل وتعددها يعترب عامالأن  كما  ،االستعماالت لألغراض السكنية بعكس ،طرافهنا حنو األاجت

األرض يف املدينة ابهتمام  مساعدا على انتشار وتشتت األراضي لألغراض السكنية وحظيت دراسة استعماالت

ن خريطة استعماالت األرض يف املدينة أل ؛خمططي املدن غريهم منأو  العديد من دارسي املدن سواء اجلغرافيني

تطور اشكال استعماالت األرض املختلفة واليت هي رد فعل الحتياجات السكان  ما هي إال صورة تعكس

 ظيم املكاين لألنشطة اليت متارس يف املدينة.تنمن صور ال وصورة

به املدينة تباينت من مرت  طويل يخاج لتار إن تطور استعماالت األرض يف مدينة اتجوراء ما هو إال نت

كانت انعكاسا منطقيا للدور الوظيفي احلريف  ؛خالهلا هذه االستعماالت من فرته ألخرى بني قدمية وحديثة

ع بر أوألمهية وظائفها ميكن تتبع تطور مدينة اتجوراء احلضري الذي يظهر يف  متارسه هذه املدينة،أو  الذي مارسته

 .(1االت األراضي جدول )مورفولوجية يوضحها تطور استعم مراحل

 م(2001-1611)خالل الفرتة بني  ياالت األراضعم( تطور است1جدول )

معدل النمو السنوي 

 ملساحة املدينة %
 السنة مساحة املدينة/ه مقدار الزايدة/ه نسبة الزايدة %

-- -- -- 1305.7 
(1)

1966 

6.5 142.8 1865.2 3170.9 
(2)

1980 

0.7 15.9 506.1 3677 
(3)

2000 

0.2 1.2 45 3722 
(4)

2006 
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تقرير عن  ،القسم السابع تقرير جرد منطقة طرابلس، ،، إقليم طرابلسوالتنمية( اململكة الليبية وزارة التخطيط 1) 

 .10 ص ،م1266 ،منطقة اتجوراء

 .83 ص م، اتجوراء، مصدر سابق،9000بولسريفسفاديكو، املخطط الشامل  ،مانه املرافقأ( 9)

 .9.ص  م، اتجوراء، مصدر سابق،9000بولسريفسفاديكو، املخطط الشامل  ،املرافق مانهأ( .) 

 متطلبات مقرتح خمطط ،2006 احلالة احلاضرة لعام ،طرابلس ،طالتخطيقسم  ،( املكتب االستشاري الوطين1)

 .م2025

ا حيث كانت مساحته مساحيا يف حيزها احلضري هلااتجوراء بتغريات عدة توسعت خال مرت مدينة

بزايدة قدرها  :م، اي1260عام  هكتارا 16032.إىل  تفعتم، مث ار  1266هكتار عام  1.0036

عدل منو سنوي بلغ مبسنة، و  11يف مدة ال تتجاوز  %11936عدل زايد وصلت إىل مبهكتارا، و  166039

 حقة )(، ويعترب هذا النمو احلضري مرتفعا مقارنة ابلفرتة الالم1260-1266) خالل الفرتة بني 630%

يف  التوسع الللك الفرتة يف النمو احلضري من ختملا شهدته املدينة من تطور يف  وذلكم( 1260-9000

استعملت األراضي ألغراض  م، حيث1260استخدامات األراضي ظهر عند دراسة األوضاع القائمة يف عام 

مث  ،لك الفرتةتلطرق اليت حظيت املدينة هبا يف ا كةبان واملرافق اخلدمية املختلفة وشمهها اإلسكأمتعددة من 

الذي  ؛م9000 هكتارا حسب املخطط الشامل لعام 3677 لتصل إىل حددت مساحة احليز احلضري للمدينة

م 1980 هكتارا عما كان عليه الوضع القائم يف عام 506.1 )بولسريفسفاديكو( وبزايدة قدرها وضعته شركة

 .م(9000-1260بني ) %036عدل منو سنوي بلغ مبو  %1036 نسبة زايدة بلغت إىلبو 
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مقرتح املخطط  م حسب ما جاء يف دراسة األوضاع القائمة ملا تطلبه إعداد9006ما يف عام أ

 %139شكلت نسبة زايدة قدرها  هكتارا 10 م، فقد زادت مساحة االستخدام احلضري للمدينة 2025لعام

وتعود هذه  ،ل سكين مضاف إىل املخطط يف شرق املدينةاستعما ، معظمه%039وملعدل منو سنوي وصل إىل 

 يعاملشار  خاصة ؛فيذ كامل مشروعات استعماالت األراضي املعتمدة داخل املخططنتااللتزام ب اإلضافة إىل عدم

م يف معظم 9000احلضرية لسنة  وهو حال املخططات ،اإلسكانية واالقتصادية واالجتماعية واملرافق اخلدمية

فيذ مشاريعها حىت يومنا هذا بسبب نزالت متعثرة يف ت اليت كانت وما ؛استثناءواتجوراء ليست  ،ةاملدن الليبي

عبائها أوأتمني  ،يعفيذ املشار تندم االلتزام ابلفرتات الزمنية لخصوصا ع ؛واملالية معوقات امهها املشاكل اإلدارية

 اليت واكبت املخططات يف العقود املاضية. املالية

 :م 1611 لعام يت األرضاالعماست (1)

مؤسسة واينتج العاملية دراسة  م وذلك بعد إجراء 1966وضع اول خمطط حضري ملدينة اتجوراء يف عام

يادة الوظيفة الزراعية بستعماالت األرض خالل هذه الفرتة اس حيث متيزت ،ميدانية وحصرها الستخدام األراضي

االقتصادي الرئيس ابملدينة يف  الزراعة كانت النشاطأن  (، وهو ما يدل على9جدول ) هكتارا 793 اليت بلغت

استجابة لزايدة السكان  ذلك مل مينع من قيام عدد من الوظائف واخلدمات العامة اليت جاءتأن  إال ؛الفرتة لكت

هي املساحة اليت شغلها االستعمال السكين  هم وظيفةأأن  كما تشري البياانت إىل  ،والتطور احلضري للمدينة

تطورا عمرانيا من املساكن اليت تقع  األكثرالشمايل من املدينة املساكن  هكتارا، إذ احتلت القسم 106.7 بواقع

لصنع القرميد  ومل تلعب الصناعة دورا هاما إذ اقتصرت على عدد من املنشأت الصغرية ،اجلنويب يف القسم

منها يف السوق ومل تتعدى مساحة  ومعصرة واحدة للزيتون يف احلميدية وعدد من مطاحن الدقيق تقع ثالثة

 132ما املساحة اليت شغلها االستعمال التجاري فبلغت أ ،%.030نسبة بهكتار و  030االستعمال الصناعي 
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ووجود بعض األسواق  ،ية ابلدرجة األساسالكعلى حمالت بيع السلع االسته هكتارا واقتصرت طبيعة توزيعها

 ي االثنني واخلميس ممثال دورا إقليميا هاما.اتجوراء املفتوح الذي يقام يوم مثل سوق

 .م1611 االت األرض احلضرية مبدينة اتجوراءعم( است2جدول )

 نوع استعماالت األراضي * املساحة/ه النسبة%

 اإلسكان 106.7 8.2

 التجارة 1.9 0.16

 الصناعية 0.5 0.04

 الزراعة 793 60.7

 األراضي الفضاء 403.6 30.9

 موع االستعماالتجم 1305.7 100

 10ص  ،مصدر سابق ،إقليم طرابلس ،التخطيط والتنمية زارةاململكة الليبية و  :املصدر

 غروالصحة نظرا لص يمعلالت االت يفعماجلدول مثل االست رج يفدت مل تاالعماالستعض بأن  يبدو* 

 .تلك الفرتة مساحتها يف

كانت غري متوفرة ويرتتب  فاملدارس الثانوية ،يطةاما املرافق التعليمية فلم تذكر لكوهنا حتثل مساحة بس

ومل يكن يف استطاعة الكثريين االلتحاق  ،للدراسة على الطالب الذهاب إىل منطقيت سوق اجلمعة وطرابلس
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 ،قل وقلة املقاعد الدراسية يف هاتني املنطقتني وطول املسافةتنومشاق ال ابلتعليم ومتابعة دراستهم لشبب تكاليف

اما  ،ابملدينة الصحية فقد اتصفت قلة إمكانياهتا ووجود طبيب واحد يشرف على ثالث مستوصفات اما املرافق

 ،املمتازة اليت ختدم القسم الشرقي من املدينة املرافق الرتفيهية فهنال نقص كبري يف املدينة ماعدا شواطئ البحر

وملعب لكرة القدم  ،للمدارس االبتدائيةرايضي واحد، وابحات اللعب التابعة  وتقتصر املرافق األخرى على اندي

خاص ابستعمال  وملعب لكرة اجلولف ،وملعب لكرة القدم يف حملة املشاي يف حالة جيدة ،الربهانية يف حملة

حتض املدينة يف تلك الفرتة ابالهتمام اخلدمي  هذا ومل ،(9،1افراد قاعدة )ويلس( مبحلة ايب األشهر، خريطة )

 (.1صورة ) ،بتاجوراء يف مباين املؤسسات احلكومية باين القائمةلت اهم املثومت ،املطلوب

 م1966 اتجوراء لعام  احلكومية يين( املبا1صورة )

 

 11،13ص  ،مصدر سابق ،إقليم طرابلس ،التخطيط والتنمية وزارة املصدر: اململكة الليبية

 .م1611ية مبدينة اتجوراء لعام ه( املدارس واملرافق الرتفي1يطة )خر 
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 .11ص  ،مصدر سابق ،إقليم طرابلس ،التخطيط والتنمية زارةكة الليبية و املصدر: اململ

 .م1966  العامة مبدينة اتجوراء لعامينت واملباعيادا( ال2خريطة )

 

 11ص  ،مصدر سابق ،إقليم طرابلس ،التخطيط والتنمية زارةاململكة الليبية و  :املصدر
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 :م1690 لعام باملدينة ياالت األراضعم)ب( است 

رئيسي نتيجة لتطور  شكلب( م1260-.126الفرتة ) اللدت مدينة اتجوراء تطورا سريعا خشه

احلضرية الريفية  طرافالصناعي مكانه مبنطقة األ (، وقد اخذ التطور.( وخريطة ).الصناعية جدول ) يعاملشار 

لشبب  ،الصناعي وتراجع التطور الزراعياالقتصادي أتثرا قواي ابلنمو  وقد أتثر النمو ،الواقعة جنوب املدينة

املياه العذبة  لت يف نقص املياه اجلوفية الالزمة للزراعة وتداخل مياه البحر معثواخرى بشرية مت ظروف بيئية حبثه

التوسع احلضري للمدينة الذي كان  ببسبوأيضا  ،وانتقال امللوحة إىل الرتية بسبب الري ابملياه املاحلة ملدة طويلة

مية االقتصادية تنمهيتها يف الأالزراعة لكثري من وعلى الرغم من فقدان  اب األراضي الزراعية احمليطة،على حس

املدينة يف  هم معامل منوأما أويد املدينة ببعض حاجاهتا من الغذاء، ز هنا الزالت تؤدي وظيفة تأإال  ؛شكل تدرجييب

مهها الشاحنات أالذي يضم عدة مصانع  ء الصناعيفهي تتمثل يف تشييد جممع اتجورا ،جمال الوظيفة الصناعية

املدينة يف اجملاالت األخرى كالوظائف التعليمية والصحية والدينية  كما تطورت خدمات  ،واجلرارات واإلطارات

 حيث استغل االستعمال ،( من مساحة احليز احلضري%1032جمتمعة أنذال نسبة ) والثقافية اليت شكلت

اما املرافق  ،املختلفة ( إذ مت إنشاء العديد من املدارس يف املراحل%630ت حنو )لثهكتارا م 38.0التعليمي

لت املرافق ثومت ،من املساحة احلضرية (%930نسبة حنو ) :هكتارا، اي 1.30الصحية فبلغت مساحتها 

 ومركز رعاية صحية اساسية ومستشفى عام، وقد تطورت الوظيفة الصحية يف ست وحدات رعاية صحية اولية،

 وقد مت إغالق العديد من املتاجر ،كة التسويقبإدخال نظام تسويقي جديد والتوسع يف ش التجارية حيث مت

 شكل طفيف.بللمتاجر  وقد زادت املساحة اإلمجالية ،الصغرية وحتديث ابقي املتاجر، وافتتاح سوقني كبريين

كانت متواضعة بسبب  ال إهناإ ،متيزت مدينة اتجوراء حبكم موقعها بتطور وظيفة النقل واملواصالت

كة احلافالت واملستوى بالنس  لتطوير ش شكل غري منتظم والضعفبالعدد املنخفض للحافالت اليت تسري 
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حيث استحدثت احياء سكينة  ؛الفرتة تطورا يف جمال اإلسكان العام وشهدت تلك ،املنخفض ملرافق النقل العام

اإلسكانية  ومت منح القروض ،عددة الطوابق )العمارات( والفلل األرضيةاملدينة وغريها، منها املت متكاملة يف شرق

النمو ذو الطابع احلضري إىل ما وراء  واتسع ،كما زاد التوسع يف البناء لغرض السكن مبختلف انواعه  ،للمواطنني

 الوظيفية بني املدينة واملناطق احمليطة هبا. حدود املدينة وعززت هذه الظاهرة العالقة

 .م1690 ابملدينة لعام ياالت األراضعم( الوضع القائم الست3جدول )

 نوع استعمال األراضي املساحة ابهلكتار النسبة%

 اإلسكان 285.1 45.0

 التعليم 38.0 6.0

 الصحة 13.0 2.0

 املرافق الدينية والثقافية 18.7 2.9

 التسويق واالعمال 4.8 0.8

 مناطق الرايضة والرتفيه 3.9 0.6

 مرافق اإلدارة واخلدمات العامة 1.8 0.3

 الصناعة والتخزين 20.2 3.2

 اخلدمات الزراعية 1.0 0.1

 النقل واملواصالت 244.0 38.5
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 املنافع العامة 3.5 0.6

 جمموع االستعمال احلضري 634.0 100.0

 استعماالت أخري* 2536.9 --

 جمموع استعماالت االراضي 3170.9 --

 .32ص  ،، مصدر سابقم2000يكو، املخطط الشامل دبولسريفسفا ،فقمانه املراأاملصدر: 

 ألزراعة والواجهة البحرية واملناطق اخلاصة. :االت أخرى وتشملعماست *

 م1690 االت األرض احلضرية ملدينة اتجوراء لعامعم( است3خريطة )

 

 .31ص  ،، مرجع سابق2000املخطط الشامل  ،بوليسرفسفاديكو :املصدر

 .م2000احلضرية لعام  ياالت األراضعماست)ج( خمطط 
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بسلسلة من  فاديكو القيام -لتزم بولسريفس تم 1266غسطس أ 96يف إطار العقد املوقع يف 

القائمة للمدن يف إقليم طرابلس  الدراسات التخطيطية إلقليم طرابلس وخاصة الدراسات املتعلقة ابلظروف

 ،طرابلس ستصبح مركزا وجزءا من مستوى وطين واقليمي اضرةمدن ح أكرب،حيث تعترب مدينة اتجوراء اثلث (9)

 من أكربفهي متتلك إمكانيات للتوسع العمراين  ،جاورة مدينة طرابلس مباشرةمب ونظرا لكوهنا من املدن الواقعة

لك تمدينة طرابلس إىل أنشطة فقد مت التخطيط لتحويل بعض  ،اإلمكانيات املتاحة اليت متتلكها مدينة طرابلس

كما مت وضع تصور لتطوير   ،ملحوظ يف اعداد السكان ومنو ،وهذا يعين تطوير إضايف غري الوظيفة الزراعية ،دينةامل

 (، وقد مت حتديد موضوع وجمال وشكل املخططم9000-1260بعشرين سنة ) هذه املدينة لفرتة زمنية تقدر

قبل كل شيء ابعتبارها  منعزال وامنا ايحضر ا الشامل هلذه املدينة اخذا يف احلسبان أبن هذه املدينة ال تعد مركز 

لتطوير اتجوراء هو قريها من مدينة طرابلس اليت  العامل الرئيس احملفزأن  كما  ،وثيقة االرتباط بباقي مدن اإلقليم

كما جتدر اإلشارة إىل امهية التخطيط املكاين للمدينة الذي سيوفر  ،(10)ستحول انشطتها إىل املدن األخرى 

تتحقق  هذه األهداف ال ،وخلق بيئة حضرية مناسبة ،والرفع من املستوى املعيشي للمواطن ني البيئةبدوره حتس

املواطن العادي يتوقع أن  وال يلمس املواطن هذا التطور إال بدرجات حمدودة حيث ،إال على املدى الطويل

  تلوتطوير وظائفها لكي  ،اير حضمية املدينة نت ،ومن اهداف املخطط(11)الفائدة الشخصية املباشرة السريعة 

سس ختطيط هذه املدينة بناء على دراسة الوضع أاحمليطة هبا، ولذا وضعت  متطلبات سكاهنا وسكان املناطق

البحرية الصاحلة  حاذاة الواجهةمبوتقع املناطق املخصصة للتطوير جنوب وشرق الطريق الساحلي و  القائم،

واألراضي الزراعية اليت  ،املخطط الشامل اثرة فوق منطقةتشاغرة املتلالستعمال احملدود فقط وقطع األراضي ال

                                                           

 .11، اتجوراء، مرجع سابق، ص م9000أمانة املرافق، بوليسريفسفاديكو، املخطط الشامل،  (9)

 .12،10طط الشامل، مرجع سابق، ص مانة املرافق، بوليسريفسفاديكو، املخأ (10)
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( وخريطة 1استعماالت األراضي جدول ) يعتوز التطور، ومن خالل  أتثرت بتسرب مياه البحر لسد احتياجات

 بينما احتلت الوظيفة ،ثابة املكون الوظيفي األساسي للهيكل احلضريمبالوظيفة السكنية أن  يظهر (،1)

 ،استعماالت األراضي ( من%0حيث بلغت نسبتهما ) ،رية والصناعية نسبة صغرية رغم امهية الوظيفتنيالتجا

(، ومل يهمل التعليم والصحة %9.30فخصص هلا ) ما اهتم به خمطط املدينة وظيفة النقل واملواصالت أبرزومن 

االت اخرى اجتماعية كما اهتم ابستعم  ،من مساحة االستخدام احلضري (%1.36والثقافة فخصص هلم )

 عامة. وادارية وخدمات

 م2000مبدينة اتجوراء لعام  ياالت األراضعم( توزيع خمطط است1جدول )

 نوع االستعمال املساحة ابهلكتار النسبة%

 اإلسكان 991.2 47.3

 التعليم 142.2 6.8

 الصحة والضمان االجتماعي 66.7 3.2

 الدين والثقافة 76.3 3.6

ويق واالعمالالتس 51.5 2.5  

 الرايضة والرتفيه 153.6 7.3

                                                                                                                                                                                   

ص  ،1995واإلعوالن، سورت، وزيعاجلزري، دار النشر والت يف اجلغرافيا، ت، اهلادي أبو لقم، وسعد دراسة-ليبياي، التحضر، زير سعد، خليل الق (11)
96. 
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 اإلدارة واخلدمات العامة 17.8 0.8

 الصناعة والتخزين 51.8 2.5

 اخلدمات الزراعية 9.8 0.5

 النقل واملواصالت 482.5 23.0

 املرافق العامة 51.7 2.5

 جمموع استعمال األراضي احلضرية 2095.1 100.0

خري*أاستعماالت  1581.9 --  

 جمموع استعماالت االراضي 3677 --

 .93ص  ع سابق،جمر  ،م2000 ،بوليسريفسفاديكو، املخطط الشامل ،أمانة املرافق :املصدر

 الزراعة والواجهة البحرية واملناطق اخلاصة. :االت أخرى وتشملعماست *

من  / 036بنسبة  هكتار (17.8) اما اخلدمات اإلدارية واخلدمات العامة فقد خصص هلا مساحة

حياء سكنية زراعية وزراعة ومناطق خاصة أ منطقة املخطط ضمنت وقد ،ايحضر إمجايل األراضي املستخدمة 

هكتار، بينما بلغت مساحة  1581.9 ويصل جمموع مساحتها إىلأخرى والواجهة تدرجت حتت استعماالت 

 اء الشامل.هكتار من إمجايل خمطط مدينة اتجور  3677 هكتار واليت تشكل حنو 2095.1 املخطط
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 م2000االت األرض احلضرية ملدينة اتجوراء لسنة عم( است1خريطة )

 

 ،سابق مصدر ،م، اتجوراء2000بولسريفسفاديكو، املخطط الشامل  ،املصدر: أمانة املرافق

 .89ص

 .م2001األرض ملدينة اتجوراء لعام  استعماالت :اثلتا

األوضاع القائمة يف عام  دينة اتجوراء حسبتتناول هذه الفرتة دراسة وضع استعماالت األراضي مب

م، ولذا متت دراسة 9000 منذ عام تانتهاملدينة  الفرتة املخصصة للمخطط الشامل يفأن  م، حيث 9006

جل إعداد خمطط جديد يف إطار خمطط إقليمي شامل أاستعماالت األراضي هبا من وأوضاع حالة خمطط املدينة 

يف املخطط الفرعي على  واعتمدت املعلومات املتعلقة ابستعماالت األرض م،9090قرتح خمطط سنة مبعرف  ملا

اليت  Quick Bird االستعانة بصورة القمر الصناعي ومتت ،املعلومات اليت مجعتها صور األقمار الصناعية

حيث استخدمت الصور يف حتليالت التجمعات السكانية واملناطق  ،والتفصيل اتسمت بدرجة عالية من الدقة
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وكذلك  ،القمر الصناعي واعتمد يف حتليل املناطق احلضرية واملناطق املختلفة على ترقيم املباين اليت صورها يطة،احمل

 يف حتليل استعماالت -0Spotاستخدمت صور القمر الصناعي 

 Quick Bird واستخدام صور القمر الصناعي ،م يف املخطط النطاقي الفرعي9006-9009األرض 

ابلنطاق الفرعي اتجوراء ضمن إقليم  استخدام عدد من اخلرائط املوضوعية اخلاصةم، ومت 9000-.900

،  90000 :1قياس رسم مبلوحة 34 وطبعت اخلرائط على م9090طرابلس يف إطار املخطط اإلقليمي لعام 

 103000 :1قياس رسم مبلوحة 23 اخلاصة حباضرة طرابلس على لوحات بلغ عددها كما طبعت اخلرائط

مية املستمرة للمدن تنال مية النطاقية على الريط بنيتنال اسرتاتيجيةملقرتح أبن اخلطة تعتمد وورد يف ا

للمناطق احلضرية واالستغالل الفعال للمناطق  مية املركزيةتنطة يف املنطقة الساحلية وعلى الالكربى واملتوس

ا مب ،ومواصلة تطوير إقليم طرابلس ،األساسية اخلاصة بنطاق طرابلس الفرعي وعلى السياسات ،احلضرية املختلطة

السكانية الواقعة  وتطوير مناطق التمدد العمراين العشوائي احلالية والتجمعات وتنظيمجنزور واتجوراء.  يف ذلك

وفرض القيود  ،ضمن املخططات العمرانية على جنوب الطرق خاصة يف ضواحي طرابلس واتجوراء، وادخاهلا

 الصناعية والسياحية. للتنميةاملناطق املالئمة  توفريي متديد عمراين عشوائي و أعلى 

، جدول م9000خطط مب وضاع استعماالت األراضي التفصيلية ملدينة اتجوراء ومقارنتهأمن خالل 

واملرافق العامة( مل تصل  ،والرتفيه ،والرايضة ،والدينية التعليمية، والصحية،)كبعض االستعماالت أن  ( يالحظ0)

صصت للمخطط إىل الوضع حم، ابلرغم من الفرتة الزمنية اليت 9000منذ عام  هلا لإلجناز إىل ما كان خمططا

املساحة املخصصة هلا   خرى قد جتاوزتأسنة، بينما جند استعماالت 26 واليت بلغت حنو م9006لعام  القائم

 10 حيث مت زايدة ،توالنقل واملواصال ،العامة واإلدارة واخلدمات ،والصناعي ،والتجاري ،كاالستعمال السكين

استخدم جزء منها إلقامة مشروع سكين يضم  ،السكين يف حملة احلميدية هكتارا يف شرق املدينة لالستعمال
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والشركات  الصناعية اخلاصة وبعض املؤسسات يعاملشار  إضافة إىل انتشار بعض ،وحدة سكنية فالعشرة ا

 مساحة االستعمال احلضري ابملدينة وزادت إمجاال ،نةوفتح مسار السكة احلديدية املار جبنوب املدي ،اخلدمية

 شكل معظمها استخداما سكنيا. م،9000هكتارا عما كان واردا يف خمطط عام  10

املخطط الشامل  شكل ال يتماشى مع ما تضمنهبمو نة تويف ضوء ما تقدم ميكن القول أبن املدين

فإهنا  ؛9000 املدينة واعتبارا من هناية عامأن  ىلإضافة إ ،يف كافة استعماالت األراضي يعمشار للمدينة من 

استخدامات األراضي فيها، وبذلك فإن املدينة تنمو دون وجود  تفتقر إىل وجود خمطط جديد معتمد ينظم

 التداخل بني االستعماالت املختلفة والتوسع العشوائي هلذه املدينة خاصة ابجتاه اجلنوب ضوابط حمددة حتد من

  والوادي الشرقي.يبلغر مبحليت الوادي ا

 م 2006حسب الوضع القائم لعام ياستعماالت األراض( توزيع 1جدول )

 نوع االستعمال املساحة ابهلكتار النسبة%

 اإلسكان 1350.8 39.43

 التجارة 67.65 1.97

 التعليم 50.12 1.46

 الصحة 40.08 1.16

 الدين والثقافة 54.7 1.59
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والرتفيه الرايضة 33.5 0.97  

 اإلدارة واخلدمات العامة 74.85 2.18

 الصناعة 68.84 2

 الزراعة 1127.7 32.91

 النقل واملواصالت 554.05 16.17

 املرافق العامة 3.47 0.16

ريةجمموع استعمال األراضي احلض 3425.76 100  

*أخرىاستعماالت  296.24 --  

ريةجمموع استعمال األراضي احلض 3722 --  

 

 .م2013 ،طرابلس ،قسم التخطيط الوطين.تب االستشاري ملصدر: املكا

 ها.غري كرات و عسة البحرية واملناطق اخلاصة كاملالواجه :أخرى وتشمل استعماالت *
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 - :النتائج

 خيلص هذا البحث إىل النتائج التالية:

الرتكيب على تفسري  صبحت غري قادرةأن النظرايت القدمية خاصه نظرية الدوائر املرتاكزة والقطاعات أ (1

ووسائل النقل وتعدد وتعقد استعماالت  تطور طرق بسببالداخلي للمدن املعاصرة ومن بينها اتجوراء، 

  .األراضي والنمو احلضري املتسارع

األراضي مبدينة  ال تكفي اي نظرية من نظرايت الرتكيب الداخلي للمدن وحدها لتفسري استعماالت (9

قلب املدينة وختصص بعض اجزائها يف  املنطقة التجارية املركزية يفبعض التفاصيل كوجود  ابستثناءاتجوراء، 

ووجود نواة  ،اخلفيفة يف وسط املدينة مع السكن القدمي كوجود التجارة والصناعات  ؛استعمال معني

 ية.باجلنو  أطرفهاللصناعات الثقيلة يف 

استعماالت أن  يف )النسو(يقرتب تركيب مدينة اتجوراء الداخلي واستعماالت األراضي هبا من ما ذكره  -.

 ،املنفعة املكانية املتوخاةأو  منها، األراضي تتباين متأثرة أبمثان األراضي واملردود االقتصادي املتوقع

وذلك يف منظومة تفاعل وتواصل بني السكان  ،الثانوية البعد من مركز املدينة واملراكزأو  وحسب القرب

 ل يف تعزيزها.ووسائل النق إضافة إىل دور طرق ،واملكان

لتفاعل جمموعة من  استعماالت األراضي مبدينة اتجوراء ما هي إال نتيجةأن  استنتاجمما تقدم ميكن  -1

نوعا وحجما ونسبة وتناسبا وموزعة  وهذه االستعماالت ختتلف ،العالقات املتبادلة بني اإلنسان واملكان

متت يف ظل ظروف إدارية  ؛ختطيطية تنظيميةواخرى حديثة  على رقعة املدينة بتأثري عوامل اترخيية قدمية
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مشروعات  تنفيذخاصة مرت هبا يف منوها احلضري عرب بعضها عن تعثر يف  واقتصادية واجتماعية

 .وجتاوزات عشوائية من قبل السكان املخطط

إىل زايدة متواصلة يف أدى  ؛مرت مدينة اتجوراء بنمو حضري متواصل تكشف عنه املخططات احلضرية -0

توسع يف  أكربالسبعينات من القرن املاضي  حيث شهد عقد ،ت األراضي لألغراض املختلفةاستعماال

ووصلت مساحة  ،%11936 م حنو1980 ،1966 إذ وصلت نسبة الزايدة بني ،االستعماالت

هكتارا عما   1865.2 هكتارا وبزايدة قدرها 3170.9 م إىل1980 استعماالت األراضي احلضرية عام

 9000م، ولكبح مجاح هذه املدينة وضع هلا خمطط ليستوعب منوها لسنة  1966 كانت عليه يف عام

 .هكتارا 3677 مساحته م

مساحة االستعمال  م أبن إمجايل9006تبني عند دراسة احلالة احلاضرة الستعماالت األراضي عام  -6

يف وهي م 9000 خمطط سنة هكتارا عما حدده 10 هكتار، وبزايدة قدرها 3722 احلضري قد بلغت

إىل مساحة استعماالت النقل وخاصة  إضافة معظمها مشروع استعماالت سكنية يف شرق املدينة،

  مشروع خط السكة احلديدية املار ابملدينة.

مشروعات استعماالت  املدينة قد عانت من تعثر بعضأن  م9006كشف استعماالت األراضي لعام  -6

والصحة واملرافق العامة وغريها، بينما جتاوز  وخاصة يف وظائف هامة كالتعليم م9000 األراضي لسنة

بعض االستعماالت قد حبثت عن حلول أن  له، وهو ما يعين االستعمال السكين املساحة املخصصة

للنمو احلضري العشوائي وخاصة يف جنوب منطقة اتجوراء، وذلك يف ظل عدم  منفردة وفتحت اجملال

بعد خمطط  ا سنة مرت 5د خمطط جديد يغطي فرتةوعدم وجو  ،كافة مشروعات املخطط السابق تنفيذ

 .م9000 حضري يفرتض انه قد مت إجنازه منذ سنة
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 - :وي اخلتام ميكن التوصية مبا يلي

ويوصى بنموذج املدينة  اعتماد منوذج موحد ملخططات املدن الليبية ومن بينها اتجوراء مستقبال، أفضلية -1

اخلدمات  يعتوز يف سهولة  أمهيةمن  ملا لذلك ؛عمودايالشطرجنية اليت تتقاطع شوارعها أو  كيةبالش

 حركة النقل بني استعماالت األرض املختلفة.أو  والطرق والكهرابءاملتعددة كمياه الشرب واجملاري 

وقت  أسرعيف م 9000 خطط املدينة لعاممبضرورة االهتمام ابستكمال مشاريع استعماالت األراضي  -9

 فضل حالة.أوجه ونشاط سكاهنا يف  أكمل ام هذه املدينة بوظائفها علىمهية يف قيأملا ما له من  ،ممكن

 واعتماد مقرتح خمطط سنة وجوب ضبط املخالفات يف استعماالت األراضي ابملدينة واإلسراع يف إجناز -.

م يف حالة عدم 9000واملرحلة من خمطط  املتعطلة يعللمشار  التنفيذاألولية يف  وإعطاء ،م9090

 املخطط اجلديد. تنفيذة قبل بداي تنفيذها
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 ة:عربياملراجع واملصادر ال

 .11ص  م، اتجوراء، مرجع سابق،9000 ،بوليسريفسفاديكو، املخطط الشامل ،مانة املرافقأ (1

 .10،12ص  ،نفس املرجع السابق (9

 .32ص ،نفس املرجع السابق (.

 .83ص ،نفس املرجع السابق (1

تقرير  ،القسم السابع تقرير جرد منطقة طرابلس، ،لس، إقليم طرابوالتنميةاململكة الليبية وزارة التخطيط  (0

 .10ص  ،م1266 ،عن منطقة اتجوراء

 .م.901 ،طرابلس ط،قسم التخطي ،املكتب االستشاري الوطين (6

 .67، 66ص ،1987،الكويت ،مطبعة مقهوي ،املخططني وإعدادعلم التخطيط  ،النقيب ،ايضر  (6

دار  ،وسعد القزيري لقمة، أبورافيا، ت، اهلادي يف اجلغ دراسة-ليبياسعد، خليل القزيري، التحضر،  (6

 .96ص  ،1955 ،واإلعالن يعوالتوز النشر 

 ..06،0ص  ،9009 ،عمان،يعلتوز وادار صفا للنشر  ،، جغرافية املدنصربي، فارس اهلييت (2

جملة اجلمعية  ثر استعماالت األرض على حركة النقل يف مدينة بغداد،أ ، خطابهللا عادل، عبد (10

 .29ص ،م1266، 99العدد  ،لعراقيةاجلغرافية ا

 .02صم، 1229 ،جامعة قطر الدولية ،سلوب ومراحلأعاطف، محزة حسن، ختطيط املدن  (11
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( ص 19) 1م ط1261 ،الدمام ،دار اإلصالح ،شخصية املدينة السعودية ،صيلحيمد مفتحي، حم (19

90.،901. 

دراسة يف جغرافية -الزاوية  ية مبدينةاألرض السكن الستعماالت غرارة الرقي ، التحليل املكاينأبو حممد،  (.1

 .161ص  ،م9009 ،جامعة طرابلس ،)اطروحة دكتوراه غري منشورة(، كلية اآلداب ،املدن
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