
 وم اإلنسانية والتطبيقية مجلة العل

63 

 التحليل املكاني للتوسع واالمتداد احلضري ملدينة زلينت

 دراسة جغرافية
() لي محمد التيرد. ع 

  :هيدمت

وذلك ملا ، احلضري تعد دراسة التطور العمراين للمدينة من الدراسات ذات األمهية البالغة يف إطار جغرافية العمران
املدينة وتطور عمراهنا خالل فرتات تارخيية  سامهت يف نشأة هلا من أمهية واضحة يف الكشف عن الظروف اجلغرافية اليت

ومقدار النمو العمراين الذي حققته خالهلا والوقوف على ، الفرتات هذه سابقة وكذا التعرف على حماور امتداد املدينة عرب
ليه يف الوقت احلاضر، ومن وحنوها اليت تضافرت يف إعطاء املدينة وضعفها العمراين اليت ع الظروف االقتصادية واالجتماعية

وأماكن التخلخل  وذلك وفقا ملسار االمتداد العمراين،، الزيادة املستقبلية للمساحة احلضرية للمدينة وحماور اجتاهها مث توقع
التوسع واالمتداد احلضري لعمران املدينة  وباإلضافة إىل ذلك فأن دراسة، (Physical grid) يف النسيج العمراين للمدينة

  اهم يف إبراز مالمح خطة املدينة.يس

  مشكلة البحث:

األرض احلضرية يف  االمتداد العمراين يف مركب استخداماتو  تتمثل مشكلة البحث يف هذه الدراسة يف التوسع
الذي سيوثر و  ،العشوائي يف أطراف املدينة جود منط من النموو  أدت إىل، وما صاحبه من جتاوزات ختطيطية، مدينة زلينت

  مية العمرانية.نحنوها من جوانب التو  افق العامةاملر  شبكاتو  لبا بطبيعة احلال على توزيع اخلدماتس

  فرضية البحث:

جوانب سلبية يف  االمتداد احلضري ملدينة زلينت صاحبتهو  تتمحور فرضية الدراسة حول نقطة أساسية هي أن النمو
يف الرقعة العمرانية للمدينة وكذلك  يط املوجه ملسار هذا التوسعتوزيع استخدامات األرض احلضرية بسبب غياب التخط

  حماور هذا النمو.و  مسار توجيهو  القوانني الرادعة اليت من شاهنا ضبطو  غياب اللوائح

 

                                                           

()املرقب جامعة - زلينت والعلوم اآلداب كلية ق اجلغرافيا بقسم تدريس هيئة عضو. 
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  أهمية البحث:

حماور يساعد توجيه  تكمن أمهية هذا املوضوع يف تتبع مراحل منو عمران مدينة زلينت خالل فرتات زمنية سابقة مما
 التخطيط احلضري للمكان. بذلك فهو يربز دور جغرافيا يف املسامهة يفو  ،امتداد هذا النمو مستقبال

  هدف البحث:

مركب استخدامات  االمتداد احلضري ملدينة زلينت من خالل دراسةو  دف البحث إىل دراسة ظاهرات التوسعيه
  دراسة بعض مالمح اخلطة العمرانية للمدينة.و  ها حدود املدينة،التوسع العمراين يف احملالت احلضرية اليت تضمو  األرض

  جماالت البحث:

ويف ما يلي حتديد  اجملال املكاين،و  اجملال البشريو  تتحدد معظم الدراسات يف جماالت ثالث هي اجملال الزمين
  جماالت هذه الدراسة:

  أوال/ المجال الزمني

األساس فان  على هذاو  ،الدراسة امليدانية بصفة خاصةو  راسة بصفة عامةويقصد به املدة اليت أجريت فيها الد
  م. 2013 مايو م حىت هناية شهر 2013 اإلطار الزمين هلذا البحث يتحدد يف الفرتة من بداية شهر يناير

  المجال البشري ثانيا/

اإلطار يف سكان  حدد هنا هذاويت، هو ما يعرف مبجتمع الدراسةو  ويتمثل يف السكان الذين تستهدفهم الدراسة
  احملالت السكنية احلضرية اليت تدخل ضمن احلدود العمرانية ملدينة زلينت

  ثالثا/المجال المكاني

هلذه الدراسة يتمثل  بتايل فان اإلطار املكاينو  ،ويقصد به الرقعة اجلغرافية اليت أجريت عليها الدراسة بشكل عام
عن  جدير الذكر هنا أن هذا اإلطار خير اجلو  ،مثان حمالت سكانية، اليت تضمو  ،ينة زلينتيف احلدود اإلدارية املعتمدة ملد

هو مرتتب و  ،احلضري املستمر للمدينة على حساب هوامشها الريفية احلدود احلضرية اليت رمسها خمطط املدينة بسبب النمو
حيازات زراعية واقعة على أطراف و  اضي فضاءتتمثل يف أر و  النسيج احلضري للمدينة جود جيوب ريفية تتخللو  عليه

  املدينة.
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  منهجية البحث:

النمو احلضري  استخالص النتائج العلمية لطاهرةو  تعتمد هذه الدراسة على مهج البحث التحليلي للواقع احلضري 
ال خيفى على من سار يف هذا و  ،البيانات االستعانة بالتمثيل البياين لتوضيح هذهو  ،البيانات املتوفرةو  من خالل املعطيات

كذلك املنهج و  ،كخطوة أساسية حنو التحليل املكاين لظاهرة اجملال انه ال غىن عن النهج الوصفي يف الدراسات اإلنسانية
  مراحل تطور الظاهرة خالل فرتات سابقة.و  منو التارخيي الذي يتم من خالله تتبع

هي و  ميدانيةأخرى و  ته على مصادر خمتلفة منها مصادر مكتبيةاعتمد البحث يف بيانا: مصادر بيانات البحث 
  على النحو التايل:

 جهة العمومو  الرسائل العلمية ذات العالقة بالدراسات العمرانية علىو  هي الكتبو  املنهجيةو  املراجع العلمية -
  جهة اخلصوص.و  النمو احلضري علىو 

  املقابالت الشخصية.و  املالحظات احلقليةو  تتمثل يف االستبيانو  الدراسة امليدانية -

اليت مت من و  للمدينة متثلت يف خرائط استخدامات األرض اليت أعدهتا الشركات املخططةو  املصادر الكارتوغرافية -
  خالهلا رصد مراحل تطورها العمراين.

  أوال/ نشأة المدينة:

أن دراسة نشأة  ، إذ(1) عد على فهم جغرافيتهاتعد الدراسة التارخيية للمستوطنات البشرية عامال مهما يسا
احمليطة به، بل ومدى تأثريها يف  وتطوره تؤدي إىل توضيح مدى تفاعل األحداث اليت توالت عليه وعلى املناطق، املكان

الله وأن هوية املكان مرتبطة جبزء حيكى التاريخ من خ خاصة، طبيعة النمو العمراين وتطوره حىت وصل إىل صورته احلالية
وتعد اجلغرافية  (2)الروابط بينها واليت من شأهنا أن تعطي للمكان شخصيته  عالقات األماكن بعضها ببعض موضحا

 اولنلتارخيي للمدن ليس فقط من خالل تفهي اليت ميكن من خالهلا تتبع التطور ا، دراسة املدن التارخيية من ضروريات
  .(3)إلحاطة والشمول والعمق الزمين ولكن أيضا با، الثوابت املتكررة أو املتغرية

                                                           

)1(Everson. J. Aa .fitzgerald. B. P, settlement pattern longman , 1970 , p. 1 

)2(Massey. D. Question of locality , geog , Jour ,vol 81 , NO 350 , pant 1 , January ,1996 , P 114 . 

 .1891، القاهرة:  الكتب عامل، األول اجلزء، املكان عبقرية يف دراسة مصر، شخصية، محدان مجال(3)
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لفهم جغرافية  وهو مقدمة ضرورية، (1)ر سة املاضي مفتاح لدراسة احلاضأن درا  Makinderويرى ماكيندر
ومييط اللثام عن  ، احملالت العمرانية احلالية ذلك ألنه يلقى الضوء على ؛الوقت احلاضر، ويصدق هذا على جغرافية العمران

فهي على قدر  ، من العلوم اإلنسانية واليت ال تستطيع اإلجابة عنها كثري اخلاصة بتفاعالهتا وبنيتها ومنوها،من األسئلة  كثري
  .(2)تعطي صورة ذهنية حلال املنطقة يف الفرتات الزمنية املختلفة  ألهنا، من األمهية كبري

، قبل امليالد 520 سنة قدمية نشأت حوايل إغريقيةاألوىل ملدينة زلينت إىل مدينة  وترجع العديد من املؤلفات النشأة
، ة اخلصبة وموارد املياه الغنيةبحيث الرت ، ()كعام  الذي ميثل حاليا ما يعرف بوادي، على الضفة الشرقية لنهر كينوبس

هريودوتس )ويف ظين أنه ليس هناك جزء من ليبيا ذو ميزة عظيمة تؤهله ألن  ويستدل على ذلك من النص الذي ذكره
فإن هذه املنطقة نظرية ألخصب أراضي القمح ، خال املنطقة اليت تدعى بنفس اسم هنر كينوبس بآسيا وأوروبا فيما يقارن

كما ال تضار ،  اجلفاف ة فيها سوداء ومتدها الينابيع مبياه وفرية وال ختشىبإذ أن الرت ، اما عن بقية ليبياوختتلف مت، العامل يف
كما ،  القمح هلو بنفس معدل حمصول أرض بابل زء من ليبيا مطري، وأن حمصوهلا منمن شبابيب األمطار الغزيرة فهذا اجل

لكن أرض كينوبس تفل ، فهي تفل على األكثر مائة ضعف، كذلك جيدة () أن األرض اليت يسكنها اليوهسبريتاي
  .(3) (ثالمثائة ضعف

بعد سنوات قليلة من  ها من قبل القرطاجيني،وتشري املصادر إىل أن هذه املدينة اإلغريقية قد مت احتالهلا وتدمري 
ويف ، اخلامس امليالدي مقرا لألسقفية وأصبحت يف القرن Cynipsمث أعيد إنشاؤها حتت اسم سينيبس ، () تأسيسها

 ويعود سبب اختيار هذا املوقع إلقامة، اإلسكندرية إىل قرطاجة العهود الرومانية مت تطوير املدينة على الطريق املؤدي من
وأشار إىل متيز ماعزه ، شاعر الرومان ماريتال يف قصائده خبصب منطقة هنر كينوبس حيث تغين، املدينة إىل وفرة خرياته

  .Cilicium (4) بالثياب املصنوعة من هذا الشعر واليت تدعي ويشري بطول الشعر

أي يف القرن احلادي  امس اهلجريأما عن مدينة زلينت احلديثة فتشري املؤلفات إىل أن نشأهتا تعود إىل القرن اخل
الرئيسية للمدينة يف ذلك الوقت هي  وكانت اإلمكانيات، عشر امليالدي وقد أنشأهتا عائالت تعود إىل نفس املنطقة

                                                           

 .21 ص، 1898، الثانية الطبعة، اإلسكندرية:  املعارف منشأة، التارخيية اجلغرافية، وهيبة الفتاح عبد(1)
 ص، م 1884 القةاهرة، القةاهرة جامعةة، اآلداب كليةة،  اجلغرافيةا قسةم، منشةورة غةري ماجسةتري رسةالة، العمةران جغرافيةة يف دراسةة:  املعادي ضاحية، عبده أشرف(2)

33 . 
()تقريبا الربيع فصل منتصف حىت اخلريف فصل أواخر يف تسقط اليت املومسية األمطار مياه من يتغذى صغري يمائ جمرى عن عبارة وهو 
()اليوهسبريتاي Euhespiritae حوهلا وما بنغازي 
 . 91، 91 ص ،، م 1891 طرابلس الفكر، مكتبة دار، الثانية الطبعة، ليبية نصوص، خشيم فهمي على(3)
()فعل كما كينوبس هنر على مستمرة ينشئ أن أراد حينما. م. ق 114 عام دوريوساالسريطي قادها اليت اإلغريقية احلملة طرد يف نالقرطاجيو  جنح حيث 

 112 - 114 ص، سابق مرجع، ليبية نصوص، خشيم فهمي علي راجع، قورينا يف مواطنوه
 91 ص، ذكره سبق مرجع، ليبية نصوص، خشيم فهمي على(4)
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، التمور ومادة احللفاء واسترياد البضائع من املناطق اجملاورة خصب املنطقة احمليطة باملرفأ الذي كان يستخدم لتصدير
من القرى  وحتتوي على عدد كبري، وهي تقع على البحر املتوسط)األفريقي  ليو ذلك من النص الذي ذكرهويستدل على 
  .(1)وبسبب من أن السكان يعيشون قريبا من البحر فإهنم على صلة قريبة بأهل صقلية ومصر(  مليئة النخيل،

وأصبح  () األمسر عبد السالمحيث دفن هبا الشيخ ، ميالدي أصبحت املدينة مركزا دينيا 1139 ومنذ سنة
لتحفيظ القرآن الكرمي وتعليم علوم ، هجري 971سنة ضرحيه مزارا لسكان البالد إضافة إىل الزاوية اليت أسسها يف حياته 

البالد ومن خارجها وعلى منواهلا ظهرت العديد من الزوايا األخرى  واليت جذبت إليها رواد العلم من خمتلف أحناء، الدين
وخالل هذه الفرتة كانت املدينة متثل جزء من اإلمرباطورية العثمانية فهي مركز إداري  دينة زلينت وعلى أطرافها،داخل م

  .(2)التابع للواء اخلمس  لقضاء ظلتني

 اإلجنليزي سنة م مت االحتالل 1812 وقد تعرضت املدينة مع أوائل القرن املاضي لالحتالل اإليطايل سنة
مركزا ملتصرفية زلينت التابعة للمقاطعة  حيث أصبحت، دينة خالل هذه الفرتة بوظيفتها اإلداريةواحتفظت امل، م1893

  -هبذا االسم من بني هذه اآلراء نورد اآليت: ومثة عدة آراء تفسر تسمية مدينة زلينت، الشرقية مصراتة

قبيلة هوارة اليت كانت  هم فخذ من حيث يقول أن بين زلينت، / الذي ميثله املؤرخ الكبري ابن خلدون الرأي األول
الزاوي مع رأي املؤرخ ابن خلدون حيث يقول أن   ويتفق املؤلف الطاهر أمحد، تقطن هذه املنطقة وقد مسيت البالد بامسهم

اسم إلحدى القبائل اليت كانت تسكن هذه الناحية، وأبو هذه القبيلة  رية يصلتني وهيبلينت حمرفة من الكلمة الرب كلمة ز 
  اسى السكان هذه الكلمة لثقلها وصاروا يقولون زلينت خلفتها يف النطق.نوقد ت، زاكيا بن ورسيك يصلتني بن مصرا بن امسه

كلميت ظل التني اليت  فتمثله بعض املؤلفات اليت ورد فيها أن كلمة زلينت تعود يف أصلها إىل أما الرأي الثاني /
ولكن هذا ، ف باسم ظلتنياملنطقة تعر  رتات سابقة، ومن هنا أصبحتإىل كثرة أشجار التني يف املنطقة خالل ف تشري

الواضح أن هذا الرأي أضعف من الرأي السابق حيث أنه يفتقر  ومن، ف فيما بعد فأصبحت تعرف باسم زلينتر االسم ح
  إىل السند التارخيي.

                                                           

 . 218 ص، سابق مصدر، ليبية نصوص، خشيم فهمي علي(1)
()الفقه مبادئ عمه عن وأخذ سنوات سبع وعمره الكرمي القرآن وحفظ م 1491 سنة زلينت مدينة يف األمسر السالم عبد الشيخ ولد 

 ودروس التصوف عنه وأخذ سنوات عنده مكث حيث، الدوكايل الواحد عبد الشيخ على تتلمذ ذلك ويعد واحرتامهم الناس حمبة صغره من واكتسب الدين وعلوم
 لتحفيظ هبا زاويته أقام حيث، زلينت رأسه مسقط إىل عاد وأخريا الذكر جمالس إلحياء البالد أحناء يف يتجول أخذ تعليمه أهناء وبعد، واللغة واحلديث والتفسري الفقه

 .م 1139 سنة بزاويته، ودفن توىف أن إىل ذلك على وبقي الدين وعلوم الكرمي القرآن
 . 112 ص، 1893، طرابلس الفكر مكتبة دار، إحسان حممود الدين اكمل ترمجة، الغرب طرابلس ،( الغرب طرابلس نائب) ناجي حممد(2)
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الزاوي يف كتابه معجم  الطاهرأما عن كلمة زلينت )حبرف التاء( بدال من زليطن )حبرف الطاء( فقد ذكر املؤلف 
كتبت خبط الشيخ عبد الواحد بن عبد القادر  شراف املوجودة بزلينت)وقد اطلعت على نسخة من شجرة األ البلدان الليبية

، لذلك رجح املؤلف كتابتها حبرف (1) كلها كتبت بالتاء بدل الطاء( كتب فيها كلمة زلينت حنو عشرين مرة،  الفطيسي
 وهذا، ريةبل على أهنا حمرفة عن الكلمة الرب مما يد، عدة مرات يف هذه النسخة بلفظ يوزلينت إىل كتابتهاالتاء كما أشار 

  يعضد الرأي األول الوارد فيما تقدم.

  راني لمدينة زليتن:عمتطور الثانيا/ ال

مقومات النمو  عن وتبحث، إن دراسة تطور النمو العمراين ملدينة زلينت تكشف عن املالمح العمرانية للمدينة
 تكشف عن منط النسيج العمراين وكثافة التعمري كما،  مية العمرانية خالل الفرتات املختلفة من حياة املدينةنمكانيات التوإ

وحتلل آليات النمو وتأثري ، العمرانية يف كل مرحلة من املراحل املختلفة يف املدينة فضال عن أهنا توضح مقدار اإلضافات
 وبشكل عام وحسب املعلومات املتوفرة عن، واجتاهاهتا تعوق النمو العمراين وتؤثر يف حماور التعمري ة اليتالضوابط اجلغرافي

  -مراحل رئيسية هي: م إىل أربع 2113ميكن تقسيم مراحل النمو العمراين يف مدينة زلتني حىت سنة ، تطور عمران املدينة

 . م1814 املرحلة األوىل ما قبل عام -

  م. 1891و 1814 نية ما بني عامياملرحلة الثا -

  م. 2111و 1891املرحلة الثالثة ما بني عامي  -

  م. 2113و 2111املرحلة الرابعة ما بني عامي  -

متاح من مصادر  وسنحاول فيما يلي أن نتتبع مراحل النمو العمراين للمدينة وحماور امتداده على أساس ما هو
  رمسية وخرائط لكل مرحلة من املراحل.

  م: 4591لمرحلة األولى ما قبل عام ا

ومن ، () هكتارا 41حيث مل تزد رقعتها العمرانية عن ، متيزت هذه املرحلة بصغر املساحة العمرانية للمدينة
اليت تتطرق إىل هذا املوضوع فال يوجد  الصعب رسم صورة للمالمح العمرانية خالل هذه املرحلة نظرا لقلة املصادر العلمية

 ( اليت تبني امتداد املدينة للمرحلة ما قبل عام1اخلريطة رقم ) ومن خالل، الذي ورد يف بعض الكتبسوى الوصف 

                                                           

 .191 ص، 1839، طرابلس:  النور مكتبة دار، األوىل الطبعة، الليبية البلدان معجم، الزاوي أمحد الطاهر(1)
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وأهم هذه املعامل مقر املتصرفية ومركز الشرطة واليت ما زالت ، املختلفة ألرض املدينة م يالحظ وجود االستخدامات 1814
للمدينة  فيذ املخطط احلديثنواق واليت مع األسف هدمت عند تسموجودة حىت وقتتا احلاضر والعديد من األ بقايا أبنيتها

الفنادق واليت يقصد هبا يف ذلك  فضال عن عدد من، وكذلك املدرسة اإليطالية اليت يشغل مكاهنا حاليا مبىن الكشاف
ثلها املساجد وزوايا العديد من املباين الدينية واليت مت كما تظهر يف املدينة،  الوقت خمازن البضائع املعروضة يف األسواق

واملعبد اليهودي الذي يرجع ، الكاثولوكية اليت يقوم على مكاهنا حاليا مبىن الربيد حتفيظ القرآن الكرمي فضال عن الكنيسة
احلدائق  كما يالحظ وجود مساحات خضراء متثلها،  ويقوم عليه حاليا مسجد امحادي. م 1839 سنة تاريخ إنشائه إىل

اإليطايل الرقعة العمرانية للمدينة  وقد أحاط االستعمار، الستخدامات احلضرية املختلفة داخل املدينةالعامة اليت تتخلل ا
السور وال زالت توجد أجزاء من هذا السور خلف مقربة  مما حصر عمران املدينة داخل هذا، بسور حلمايتها من اجملاهدين

ة للعيان حاليا بسبب عمليات البناء احلديثة اليت أفضت إىل األجزاء ليست ظاهر  أن هذه الشيخ عبد السالم األمسر، غري
البشرية  عدا هذه املنطقة العمرانية فإن أطراف املدينة كانت عبارة عن نوايات متفرقة من املستوطنات اندثار معاملها وفيما

   داخل هذه املستوطنات.العمراين حيث تكثر أشجار النخيل اليت تتخلل البناء، الصغرية اليت يغلب عليها طابع الريفية

، يف العهد اإليطايل رمست وتؤكد العديد من املراجع أن مظاهر عمران املدينة تعود إىل ما قبل هذه اخلريطة اليت
فته نىل بلدة زلينت خمرتقني زقاقا اكتإ )ودخلنام  1812 اء زيارته للمدينة سنةنحيث ذكر املؤرخ الفرنسي جورج رميون أث

مث وجلنا إىل ميدان ، وكانت يف البلدة بضعة مصابيح مضاءة، صغرية بني فبدت حتت نور القمر كمكعباتاملنازل على اجلان
. وكذلك يشري املؤلف بتخطيط املدينة يف ذلك الوقت، (1)عليه ثالثة بيوت مجيلة املنظر(  إىل جانبه حديقة عامة وتشرف

، وهذا (2)بيضاء( رية على هيئة مكعبات ذات أسطحاسقة التخطيط شيدت مجيع بيوهتا الصغنذكر )فهي بلدة مت حيث
 . (3)احلكومة توجد هبذه البلدة الوصف يؤكده املؤرخ حممد ناجي نائب طرابلس الغرب الذي ذكر أن أحسن دور

 

 

 

                                                                                                                                                                                                   

()املرحلة هلذه اإليطالية طةاخلري على اعتمادا:  الطالب حساب من. 
:  واإلعةةالن والتوزيةةع للنشةر العامةةة املنشةأة، الثانيةةة الطبعةة الةةوايف، الكةرمي عبةةد حممةد. د ترمجةةة، اإليطةةايل الغةزو حةةىت العةري الفةةتح منةذ الليبيةةة احلوليةات، فةةريو شةارل(1)

 . 914 ص،  1893 طرابلس،
 . 182 ص، ذكره سبق مصدر، م 8121 ليبيا يف اجلهاد معسكرات داخل من، رميون جورج(2)
 . 112 ص، ذكره سبق مصدر، الغرب طرابلس، ناجي حممد(3)
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 مدينة زليتن خالل فترة االحتالل اإليطالي (1) خريطة

 

  م. 4591و 4591 المرحلة الثانية ما بين

  حلة:لمر هذه ا خالل ئمالقاي الواقع العمرانال/ و أ

االستخدامات احلضرية  موزعة على () هكتارا 99بلغت مجلة املساحة العمرانية للمدينة خالل هذه املرحلة 
، هكتارا عن املرحلة السابقة 4368 قدرها ( أي بزيادة2) ( واخلريطة رقم1كما هو موضح يف اجلدول رقم )،  املختلفة

إىل مرحلة تطورية هامة يف منو املدينة، حيث أن  األرقام تشري وال شك أن هذه، () سنويا %3ومبعدل منو عمراين قدره 
تضاعفت خالل هذه املرحلة بسبب اإلضافات العمرانية املتعاقبة اليت شهدهتا املدينة  مساحة الرقعة العمرانية للمدينة قد

زاد  م والذي على إثره 1831 سكين الذي أقيم سنةمن أمهها املشروع ال م واليت يعترب 1811البالد سنة  بعد استقالل
ماك جي مارشال  ةملخطط املعد للمدينة من قبل مؤسسفيذ انكما أن الشروع يف ت،  اه اجلنوباتساع املدينة باجت

حيث بدأت املشاريع ، احلضري للمدينة كان له اثره الواضح يف تسارع النموم   1833 ماكميالنولوكاس اإليطالية سنة
، م 1839 فيذه سنةنمستشفى زلينت املركزي الذي بدأ تأمهها  واليت من، ة هبذا املخطط يف الظهور على أرض الواقعاملقرتح

شيط احلركة العمرانية نائدات النفط ساهم بشكل واضح يف تاقتصادي بسبب ع وقد شهدت هناية هذه املرحلة انتعاش
رفعت من  عية داخل إطار خمطط املدينة والقرى الريفية احمليطة هبا واليتالعديد من املشاريع السكنية والصنا باملدينة بإقامة

 معدل النمو العمراين للمدينة خالل املرحلة الالحقة.
                                                           

()م 1833 سنة مارشال جي ماك شركة هبا قامت اليت امليدانية الدراسة واقع من الفرتة هذه خالل للمدينة العمرانية املساحة أخذت . 
() 
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  م 4591( استخدامات األرض في مدينة زليتن خالل عام 2) خريطة رقم

 م 4511استخدامات األرض القائمة بمدينة زليتن خالل عام  (4) جدول رقم

 النسبة المئوية المساحة بالهكتار ت األرضاستخداما

 4361 4163 مناطق سكنية

 361 169 مناطق جتارية

 161 168 مناطق صناعية

 361 164 مرافق عامة 

 1263 1161 شوارع

 2962 2463 مناطق فضاء

 %111 9961 اجملموع

 إيطاليا، كميالتولوكاس،عداد مؤسسة ماك جي مارشال ما إ، 1833 املخطط الشامل ملدينة زلينت المصدر/
  .111 ، ص1833

مبدينة زلينت خالل  رض القائمة( اللذين يوضحان استخدامات األ1) ( والشكل رقم1) وبالنظر إىل اجلدول رقم
  م يالحظ اآليت: 1833عام 
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، م 1833 خالل عام من مساحة استخدامات األرض داخل مدينة زلينت شغلت الوظيفة السكنية اجلزء األكرب
من  م األكرب 1833العمرانية خالل عام  من إمجايل الرقعة % 4361هكتار بنسبة  4163 مثلت مساحة قدرها حيث

وال ، العمرانية اليت يضمها املخطط احلضري للمدينة يف ذلك الوقت من إمجايل الرقعة %4361أرض مدينة بنسبة قدرها 
فة إىل أن االستخدامات احلضرية األخرى كانت حمدودة مساحة البناء السكين باإلضا شك يف أن ذلك يعود إىل اتساع

من  % 2962عدد السكان واخنفاض املستوى االقتصادي خالل تلك الفرتة مث تليها املساحة الفضاء بنسبة  نتيجة لقلة
موية نتمن املشاريع ال العديد ذتتفيويعود السبب يف اتساع املساحة الفضاء إىل عدم ، إمجايل املساحة احلضرية للمدينة

سبقت اكتشاف النفط ووصول عائداته  داخل خمطط املدينة نتيجة ضعف اإلمكانيات االقتصادية خالل تلك الفرتة اليت
إىل وجود قصور  فقط وهو ما يشري %2363األخرى نسبة  بينما شكلت االستخدامات احلضرية، إىل املدن الصغرية

  ملرحلة.باملدينة خالل هذه ا واضح يف مركب اخلدمات احلضرية

  ة:لفتر هذه ا العمراني المقترح خاللا/ المخطط يثان

زلينت شرعت اجلهات  نظرا للقصور الواضح الذي أشرنا إليه خالل الفقرة السابقة يف املركب احلضري ملدينة
رشال استعانت بالشركة اإليطالية ماك جي ما حيث، املسؤولة عن ختطيط املدينة يف اختاذ اإلجراءات الالزمة حيال ذلك

ظيم حركة العمران احلضري باملدينة من نوت، الذي ذكرناه من ناحية خمطط شامل للمدينة لتاليف القصور العمراين ألعداد
  ناحية

 م 4511 ( استخدامات األرض القائمة بمدينة زليتن في سنة4شكل رقم )

 (1/ اعتمادا على بيانات اجلدول )المصدر
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شامل للمدينة ميتد بني  ية املذكورة خالل هذه املرحلة بإعداد خمطط عمراينوبذلك قامت الشركة اإليطال، أخرى
هذه الفرتة وذلك عقب الشروع يف خالل  مما كان له األثر الواضح يف اتساع عمران املدينة، م 1899و 1839 عامي

 املقرتحة حىت سنة الذي يوضح توزيع استخدامات األرض (2ومن خالل النظر إىل اجلدول رقم )، فيذ هذا املخططنت
  -م يتضح لنا ما يلي: 1899

( 2) وتوضح اخلريطة رقم هكتارا 21268تريع عمران املدينة خالل الفرتة املقرتحة يف املخطط على مساحة قدرها 
  اجلنوبية من املدينة. أن النمو العمراين للمدينة خالل هذه املرحلة امتد بشكل واضح يف اجلهة

من  % 3364بنسبة  هكتارا 9161خطط املقرتح أن االستخدام السكين قد شغل وكذلك يالحظ يف هذا امل
السكين يف معظم املدن حديثة التخطيط  واجلدير بالذكر هنا أن النسبة املثالية لالستخدام، استخدامات األرض يف املدينة

  ألرض املدينة. من مجلة املركب احلضري % 41إىل  % 31ترتاوح بني 

املدينة قد تقلصت يف  أن مساحة األرض الفضاء داخل (2) ل بيانات اجلدول والشكل رقمكما يالحظ من خال
ت نسبة وباملقابل زاد، العمرانية املخططة فقط من إمجايل األرض %364هكتارات بنسبة  963 ضوء املخطط املقرتح إىل

من إمجايل االستخدامات  %3269هكتارا بنسبة  13461 وعة فشغلت مساحة قدرهاناالستخدامات احلضرية املت
املدينة قد تفادت القصور الواضح يف االستخدامات احلضرية املختلفة الذي  وبذلك تكون، احلضرية داخل املخطط

  (2جدول رقم )، استخدامات األرض القائمة فعال خالل هذه الفرتة الحظناه يف توزيع

 م 4599 ( استخدامات األرض المقترحة بمدينة زليتن عام2الجدول رقم)

 النسبة المئوية المساحة بالهكتار استخدامات األرض

 %3364 9161 مناطق سكنية

 %164 1263 مناطق جتارية

 %261 163 مناطق صناعية

 %2361 1163 مرافق عامة 

 %2969 3161 شوارع
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 النسبة المئوية المساحة بالهكتار استخدامات األرض

 %364 963 مناطق فضاء

 %111 21268 اجملموع

 ص، سابق مرجع، عداد مؤسسة ماك جي مارشالإ، م 1899املخطط الشامل املقرتح ملدينة زلينت  المصدر:
111.  

بفضل اعتماد العديد  لعمران مدينة زلينت تعدى حدود املساحة احلضرية املقرتحة باملخطط، يعإال أن التطور السر 
 ا خالل سنةاألمر الذي تتطلب إعادة ختطيطه موية اجلديدة اليت سامهت يف اتساع الرقعة احلضرية للمدينة،نمن املشاريع الت

  فيها، وهو ما سوف يتضح من خالل املرحلة الالحقة. ظيم النمو العمراين لالستخدامات احلضريةنم لت 1891

 م. 4599 ( استخدامات األرض المقترحة بمدينة زليتن في سنة2) شكل

 

 (.2المصدر/ اعتمادا على بيانات الجدول )

 م  2111و 4591 المرحلة الثالثة / ما بين عامي

  حلة:لمر هذه اخالل  ئمالقاالواقع العمراني ال/ و أ

زلينت خالل هذه الفرتة  ( اللذين يوضحان النمو العمراين ملدينة3)( والشكل رقم 3من خالل دراسة اجلدول رقم )
  يالحظ اآليت:
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علي عموم  الذي طرأ شهدت هذه املرحلة زيادة كبرية يف املساحة العمرانية للمدينة نتيجة لالنتعاش االقتصادي
أهم مظاهره النهوض بالبنية التحتية  البالد إثر حتسن مستوي الدخل القومي بسبب عائدات النفط والذي كان من

أن هذه النهضة العمرانية قد انعكست أثارها على مدينة  ملختلف مناطق البالد احلضرية والريفية على حد سواء وال شك
وبذلك ، هكتارا عن املرحلة السابقة 23164 الرقعة العمرانية للمدينة حوايليف  حيث بلغت الزيادة، زلينت بشكل إجياي

  سنويا. %29مبعدل منو قدره ، () هكتارا 34864 املساحة العمرانية داخل املدينة أصبح إمجايل

ط ما توقعه املخط كبري واليت فاقت بشكل، إن مساحة العمران احلضري اليت سجلتها املدينة خالل هذه املرحلة
حيث أقيم مع بداية هذه املرحلة مصنعان إىل ، أحناء املدينة تعود إىل التوسعات اليت شهدهتا كافة، م 1899 املقرتح لسنة

، م 1893الساحلية ومها مصنع طحن الغالل سنة  ط املدينة جبميع مدن البالدبير  اجلنوب من خط الطريق الساحلي الذي
 من العمارات اجلهة اجلنوبية من املدينة مشروع سكين متمثل يف عدد كبريكما أقيم يف ،  م 1899 ومصنع العلف سنة

كما امتد عمران املدينة  مما زاد امتداد املدينة باجتاه اجلنوب،، م 1894السكنية ذات الطوابق الثالثة واليت مت توقيعها سنة 
ع واليت من أبرزها حمطة حتلية مياه البحر املشاري وذلك بإقامة العديد من، يف اجتاه الشمال مستفيدة من موقعها البحري

إمتام العديد من املشاريع اإلنشائية األخرى يف خمتلف القطاعات  ومرسى للصيد البحري إضافة إىل، م 1893 سنة
  اخلدمية.

 م 2111 ( استخدامات األرض في مدينة زليتن خالل عام3) خريطة رقم

 

                                                           

()م 1891 سنة بوليسرفس شركة هبا قامت اليت امليدانية الدراسة واقع من لةاملرح هذه خالل للمدينة العمرانية املساحة أخذت . 
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 م. 4591نة زليتن خالل سنة القائمة بمدي ( استخدامات األرض3) جدول رقم

 النسبة المئوية المساحة بالهكتار نوع االستخدام

 %1263 19461 االستخدام السكين

 %961 2962 االستخدام التعليمي

 %268 1161 املرافق الصحية

 %361 1261 املرافق الدينية 

 %263 861 التسويق

 %364 1169 الرياضة والرتفيه

 %168 363 اإلدارة واخلدمات

 %463 1361 الصناعة والتخزين

 %1961 3362 النقل واملوصالت

 %363 1163 املنافع العامة

 %111 34864 أمجايل املساحة احلضرية

 1891طرابلس  إعداد شركة بولسريفس،، 13التقرير النهائي رقم طن ، 2111خمطط زلينت الشامل  المصدر:
  .24ص ، م

، احلضرية ألرض املدينة اجلدول كذلك إىل أن املساحة السكنية احتلت املرتبة األوىل بني االستخدامات كما يشري
بينما شكلت ، استخدامات أرض املدينة من إمجايل %1263هكتارا بنسبة  194 حيث شغلت مساحة قدرها

قدمتها املساحة املخصصة الستخدام وتأيت يف م % 4964 مقدارها االستخدامات احلضرية األخرى النسبة املتبقية واليت
ويليه ، من إمجايل مساحة املدينة % 1961 هكتار بنسبة 3362 رقعة من األرض قدرها النقل احلضري الذي احتل
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املساحة  أما بقية، من إمجايل أرض املدينة %961هكتار بنسبة  2962 التعليمي الذي يشغل مساحة قدرها االستخدام
  ضرية األخرى بنسب متفاوتة كما هو مبني يف اجلدول السابق.فتمثلها االستخدامات احل

  م 4591( استخدامات األرض القائمة بمدينة زليتن خالل عام 3شكل)

 

 .(3) المصدر / اعتمادا على بيانات الجدول

  حلة:لمر هذه ا لعمراني المقترح خاللا/ المخطط ايثان

املساحة املقرتحة باملخطط  املدينة مع بداية هذه املرحلة واليت تعدتنظرا للتوسعات العمرانية السريعة اليت شهدهتا 
م وبني  1899املقرتحة حبلول سنة  املعد خالل املرحلة السابقة وهو ما يتضح جليا عند املقارنة بني اإلضافات

ة تتفق مع املتغريات جديد ختطيط املدينة يف ضوء معايري ( أعيد3و 2م )اجلدولني رقم  1891االستخدامات الفعلية لسنة 
  االقتصادية والدميوغرافية لسكان املنطقة.

هذه املهمة إىل شركة  م وقد أوكلت 2111وتأسيسا على ما تقدم مت إعداد خمطط شامل للمدينة ميتد حىت سنة 
طط احلديث اإلضافات العمرانية اليت يقرتحها املخ ( يوضحان لنا4( والشكل رقم )4) واجلدول رقم، بوليسرفس البولندية

هكتارا  211463هكتارا إىل  34864املساحة احلضرية قد ازدادت من  وباستقراء هذا اجلدول نالحظ أن، ألرض املدينة
احتلت فيها االستخدامات السكنية والزراعية املرتبة األوىل بنسبة  %11363زيادة قدرها  خالل هذه املرحلة بنسبة

من إمجايل  % 13هكتارا وبنسبة  29969امات النقل واملواصالت مبقدار هكتارا وتليها استخد 1429 ومبقدار 3362%
املخطط أخذوا يف اعتبارهم الطبيعة الريفية  واجلدير بالذكر هنا أن القائمني على إعداد، املساحة احلضرية املخططة باملدينة

هنم مل يضعوا يف اعتبارهم عند إال أ، املخصصة لالستخدام السكين للمنطقة وقد انعكس ذلك بشكل واضح على املساحة
علي املوروث احلضاري للمدينة حيث أزيلت عدد من املباين اليت متثل مقر املتصرفية وسوق  ختطيط مركز املدينة احملافظة

 . والسور احملاط هبا وهو ما أظهرته دراسة سابقة هلذا املوضوع املدينة
 



 التحليل المكاني للتوسع واالمتداد الحضري لمدينة زليتن 

78 

  .م 2111 حتى سنةاستخدامات األرض المقترحة بمدينة زليتن  (1)الجدول 
 النسبة المئوية المساحة بالهكتار نوع االستخدام

 %1163 118261 االستخدام الزراعي السكين
 %1163 33161 سكنية صافيةاستخدامات 

 %469 11269 االستخدام التعليمي
 % 169 3361 استخدامات الصحة والضمان االجتماعي

 %161 2364 االستخدام الديين والثقايف
 %164 1461 خدام اإلدارة واخلدماتاست

 %168 12363 استخدامات الرياضة والرتفيه
 %369 8969 استخدامات صناعية

 %13 29969 النقل واملوصالت استخدامات
 %168 1869 املنافع العامة استخدامات

 %111 211463 أمجايل املساحة احلضرية
  .32ص ، مرجع سابق، (13ن . )طالتقرير النهائي ، م 2111املخطط الشامل  المصدر/

 م. 2111 ( استخدامات األرض المقترحة بمدينة زليتن حتى سنة1شكل )

 
 (.4اعتمادا على بيانات اجلدول ) المصدر /

  م: 2143و 2111 ة ما بين عاميعالمرحلة الراب
يكن مألوفا يف املراحل  حنو مل شهدت هذه املرحلة من النمو العمراين ما أفضى إىل اتساع رقعة عمران املدينة على

احلضري عن عدة أسباب لعل من أبرزها ما جاء  (، وقد جنم هذا التوسع العمراين4السابقة وهو ما توضحه اخلريطة رقم )
عمرانية يف خمتلف جهات املدينة وضواحيها والذي أصبحت بصماته واقع  به املخطط احلديث ألرض املدينة من إضافات

ورمبا كان من ، وقد اقرتن ذلك بعوامل أخرى ساعدت على هذا التوسع، خالل هذه املرحلة دينةملموس على أرض امل
عمراين جديدة على  اليت ربطت املدينة بأطرافها واليت بدورها شكلت حماور منو، نضج شبكة املواصالت الداخلية أمهها
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كما لعب البناء اخلاص . املدينة املختلفة ملرافقومن بني هذه العوامل التوسع يف حركة البناء والتشييد ، هذه األطراف
  هذا اجملال. والناجم عن ارتفاع املستوى املعيشي للسكان دورا واضحا يف

مل يزد يف الرقعة ، السكنية إن التوسع العمراين الذي جنم عن األسباب املتقدمة السيما حركة البناء لألغراض
مما أدى ، اثرة اليت حصرت بينها مساحات فضاء بينيةناملت بع املساكن املفردةبل أضفى عليها طا، العمرانية للمدينة فحسب

وبالتايل زيادة نسبة هذا االستخدام بشكل واضح يف مركب االستخدامات  إىل االنتشار األفقي لالستخدام السكين
  وقد جنم عن ذلك وجود ختلخل يف النسيج احلضري على أطراف املدينة. احلضرية ألرض املدينة،

 م 2143استخدامات األرض في مدينة زليتن خالل عام  (1) خريطة رقم

 
هكتارا من إمجايل  191162 وعموما فإن هذه املرحلة حققت منوا حضريا كبريا يف الرقعة العمرانية ملدينة زلينت بلغ

ومبعدل منو ، بقة هلاعن املرحلة السا %11363بلغت نسبتها  هكتارا أي بزيادة 211463مساحة خمطط املدينة البالغ 
  (.1الحظ اجلدول القادم رقم ) %3869عمراين سنوي قدره 

 زليتن:  ةينلمد النمو العمراني لدعم
العمرانية اليت حتققت  إن النمو العمراين ملدينة زلينت خالل املراحل السابقة متيز بتباين واضح يف مقدار اإلضافات

فيذه من مشاريع يف البنية التحتية نوما مت تم(  1811 ار بعد استقالهلا )سنةيف كل مرحلة بسبب ما حتقق للبالد من ازده
( تتضح نسبة اإلضافات العمرانية خالل الفرتة املمتدة ما 1) ( والشكل رقم1بسبب عائدات النفط ومن اجلدول رقم )

  -ما يلي: ضوئهاميكن أن نرصد يف  حيث، م 2113و 1814 بني سنيت
 مراني في مدينة زليتنعال دل النموع( م9الجدول)

 م 2143و 4591 خالل الفترة ما بين

 المرحلة الزمنية
المساحة 
 بالهكتار

مقدار اإلضافة 
 بالهكتار

معدل النمو العمراني السنوي 
% 

نسب اإلضافات 
% 

 - - - 41614 م 1814ما قبل 
 11464 %3 4368 9961 م 1814-1891
 289 %29 13164 34864 م 1891-2111
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 المرحلة الزمنية
المساحة 
 بالهكتار

مقدار اإلضافة 
 بالهكتار

معدل النمو العمراني السنوي 
% 

نسب اإلضافات 
% 

 11363 %3869 191162 211463 م 2111-2113
  (4، 3، 2، 1من حساب الباحث اعتمادا على البيانات الواردة يف اجلداول السابقة رقم ) المصدر:

زمنية تزيد عن نصف قرن  هكتار( خالل فرتة 211463بلغ إمجايل ما أضافه النمو احلضري لعمران املدينة حنو )
 .(1اخلريطة رقم  الحظم ) 2113و م 1814 ما بني عامي

م،  2113و 2111 وكانت معظم اإلضافات العمرانية لرقعة املدينة هي حصيلة املرحلة الرابعة احملصورة بني سنيت
ويرجع ذلك إىل أن هذه املرحلة شهدت  من إمجايل مساحة املدينة، % 11363 هكتار بنسبة 191162 إذ بلغ مقدارها

إضافة إىل ، مبنح قروض البناء للسكان يف مجيع أحياء املدينة التسهيالت املصرفية توسعا كبريا يف البناء السكين نتيجة
يف املستوى االقتصادي والثقايف لسكان املنطقة  أسلوب احلياة اجلديد الذي فرضه التغيري حيث اقتضى، العامل االجتماعي

وهو ما أدى إىل  القدمي ذي السقف اخلشيببدال من املسكن  (بناء املسكن احلديث )املسقوف باخلرسانة املسلحة ضرورة
منط احلياة إىل ضرورة انفصال  وباملثل أدى العامل االجتماعي واملتمثل يف تغري، املدينة اتساع عملية البناء يف خمتلف أحناء

رابطة لقوة ال وهو رمز، والذي كان خالل فرتات سابقة يضم أكثر من أسرة واحدة، املتزوجني عن البيت األسري األبناء
مقارنة مع ، خالل هذه املرحلة ويضاف إىل ذلك الزيادة اليت حتققت يف حجم سكان املدينة، األسرية بني أبناء العائلة

الذكر تضافرت مجيعها وسامهت بشكل واضح يف تسارع  إن العوامل االقتصادية واالجتماعية السابقة، املراحل السابقة هلا
 . الفرتة همعدل النمو احلضري للمدينة خالل هذ

 م. 2143 -4591الفترة من  مراني في مدينة زليتن خاللعدل النمو الع( م9شكل )

 
 (1/ اعتمادا على بيانات اجلدول )المصدر 

احلضري لعمران  املرتبة الثانية من حيث معدل النمو م يف 2111و 1891وقد جاءت املرحلة ما بني سنيت 
من إمجايل مساحة املدينة وهي  %289 هكتار أي بنسبة 13164 دينة زلينت مبقداراملدينة، إذ توسعت املساحة احلضرية مل

  نسبة مرتفعة مقارنة باملرحلة السابقة هلا.
، هكتار فقط 41 م مل تزد عن 1814يف حني نالحظ من اجلدول املتقدم أن مساحة املدينة ملرحلة ما قبل سنة 

 جمموع املساحة احلضرية ألرض املدينة م( وأصبح 1891و 1814) ثالثةإال أن هذه املساحة قد تضاعفت خالل املرحلة ال
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ومبعدل منو سنوي قدره  % 11464وبنسبة زيادة عمرانية بلغت  هكتار من املرحلة السابقة 43 هكتار، بزيادة قدرها 99
3% . 

  مرانية للمدينة:عثالثا/ مالمح الخطة ال
دسي نالنمط اهل احمللة العمرانية اليت تظهر فيها بوضوح صورةخريطة  Lay- out وأحيانا Plan يقصد باخلطة،

  .(1)على هيئة قطاعات هندسية بلوكات لشبكة الطرق الرئيسية والفرعية والذي يقسم هيكلها إىل قطع مساحية منفصلة،
ثالثة وحتديدا بعد املرحلة ال وملناقشة اخلطة العمرانية ملدينة زلينت يالحظ أنه بفضل إعادة ختطيط املدينة مع هناية

( وذلك من خالل شبكة الطرق 1اخلريطة رقم) اليت تظهر معاملها يف، م اكتسبت املدينة خطتها احلالية 1891سنة 
حيث تتعامد فيها ، اعية ذات الزوايا القائمةبيالحظ مالمح اخلطة الر  فاملتفحص هلذه اخلريطة، والشوارع الرئيسية فيها

بعضها البعض من خالل تقسيم األرض املعدة للبناء إىل أشكال مريعة ومستطيلة ويظهر هذا  الشوارع الطولية والعرضية مع
خالل معامل اخلريطة  ويالحظ أيضا من، كما ميتد ليشمل األجزاء املخططة منها،  يف صورته املثالية يف مركز املدينة النمط

أما أطراف املدينة ، دائرة حتيط مبركز املدينة ذي يشكلاملذكورة وجود النظام الدائري واملتمثل يف وجود الشارع احمليط ال
إال أهنا أصبحت مع مرور الزمن متثل ، املخطط احلديث ألرض املدينة واملتمثلة يف األراضي اهلامشية اليت مل ميتد إليها

 الضيقة يف صورة حيث تسود الشوارع، اعيةبحظ أهنا ال تتمثل فيها اخلطة الر فيال، خمطط املدينة نسيجا حضريا متصال مع
  .(2)املنتظم  وبالتايل ميكن إدراجها حتت ما يعرف بالشكل العضوي غري، عشوائية دومنا نسق هندسي منتظم
يالحظ أن ، م 2113 مدينة زلينت خالل سنة رض يفاليت توضح استخدامات األ (4)وبالرجوع إىل اخلريطة رقم 
تتخلل االستخدامات احلضرية داخل املدينة  مساحات فضاء بينية واسعةنظرا لوجود ، الصورة العامة خلطتها مل تتبلور بعد

  القادمة. واليت تعطيها فرصة النمو العمراين األفقي خالل املراحل
حتافظ على موروثها املعماري   واجلدير بالذكر هنا أن مدينة زلينت خالل مراحل تطورها العمراين السالفة الذكر مل

فيذ املخطط احلديث للمدينة نبالكامل تقريبا إثر عملية ت يث أزيلت معامل املدينة القدميةح، كما أشرنا يف موضع سابق
  احلالية ال يالحظ تباينا بني األحياء السكنية القدمية ومناطق التوسع احلديث. ولذا فإن من يدرس خطتها، م 1891 سنة

  
  م 2111ح بحلول سنة ( شبكة الطرق في مدينة زليتن وفقا للمخطط المقتر 9خريطة رقم )

                                                           

 . 231، ذكره سبق مرجع، عبده أشرف(1)
 . 133 ص، 1899، بغداد، أسعد مطبعة، املدن جغرافية، حسني عباس الرزاق عبد(2)
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  التالية: ويمكن تحديد الضوابط الجغرافية التي أثرت في ظهور الخطة الحالية للمدينة في النقاط
جذب إليه اخلدمات  كان ملوقع املدينة على خط الطريق الساحلي أثره يف امتداد عمراهنا مع هذا احملور الذي -1

،  مع امتداد هذا الطريقيالشرقي والغر  ح يف االجتاهنيوقد ساعد ذلك على منو املدينة بشكل واض، التجارية
البحر أثره يف امتداد عمراهنا باجتاه الشمال لالستفادة من املوقع  وكذلك كان لقرب النواة األوىل للمدينة من

  العديد من اخلدمات الرتفيهية. البحري الذي أقيمت عليه

اتساع اجملال املساحي  إضافة إىل، تقريبا العوائق الطبيعيةكان ملوضع املدينة على أرض سهلية مستوية وانعدام    -2
وكذلك شجع ، النمو يف مجيع االجتاهات أمام املدينة يف مجيع االجتاهات إثره يف منح التوسع العمراين فرصة

جعل  يف كافة االجتاهات مما أدى إىل ربط مركز املدينة بأطرافها مما استواء موضع املدينة على امتداد شبكة الطرق
د الطبيعية ساع كما أن استواء موضع املدينة وانعدام العوائق،  احلضري متساوية يف هذه األطراف فرص النمو

  اعي يف تصميم خطتها.باملخطط على استخدام املخطط الر 

زالت قائمة حول أطراف  كان لنشأة املدينة فوق أرض زراعية وعلى هامش ريفي أثره يف وجود جيوب عشوائية ال -3
حاجة سكاهنا ولرتاعي ظروفهم االجتماعية دون  منتظمة لتليب ينة إىل وقتتا احلاضر، وقد منت بطريقة غرياملد

وقد ساعد ذلك على ظهور النمط العضوي غري ، مسار شوارعها الرئيسية وجود أي نسق ختطيطي مسبق حيدد
  كما أشرنا إىل ذلك فيما تقدم.،  املدينة املنتظم يف خطة

م  2113 خالل سنة رض ملدينة زلينت( اليت توضح مركب استخدامات األ4)اخلريطة رقم  وباستقراء معامل
ز ذلك بشكل أوضح يف رب احلضرية وي مستغلة يف االستخدامات يالحظ وجود مساحات بينية واسعة من أرض املدينة غري

على وجه اخلصوص يف كل من حملة ازدو العمرانية واملتمثلة  اجليوب الريفية اليت تتداخل مع أرض املدينة يف بعض احملالت
حيث يظهر ذلك جليا يف خطوط التماس بني األجزاء اليت يضمها املخطط ، كادوش الشمالية وازدو اجلنوبية وحملة

أطراف املدينة هناك  وباإلضافة إىل هذه اجليوب الريفية الواقعة على، اجملاورة هلا من أراضي هذه احملالت العمرانية واألجزاء
فذ بعد املشاريع احلضرية املقرتحة عليها يف نت مساحات بينية داخل اإلطار احلضري للمدينة تتمثل يف األراضي اليت مل أيضا

ية من حملة بن حملة ابورقية ويف األطراف الغر واضح يف األجزاء الشمالية م وميكن رصد هذه املساحات بشكل، خمطط املدينة
ح من جانب القائمني على متابعة النسيج احلضري للمدينة إىل التقصري الواضهذا التخلخل يف  ويعود سبب، املنطرحة

، اخلضراء وخباصة ما يتعلق منها باملساحات، حيث مت إمهال بعض املشاريع الواردة يف املخطط، خمطط املدينة فيذنت
رية على حساب الستخدامات جتا وكذلك السماح للقطاع اخلاص بتجاوز توصيات املخطط عن طريق منح الرتاخيص

 . استخدامات حضرية أخرى
فيالحظ ، ألرض املدينة حيث تتداخل اجليوب الريفية مع االستخدامات احلضرية األخرى، أما على أطراف املدينة
 النمط السائد يف هذه اهلوامش احلضرية. حيث االستخدام الزراعي السكين هو، اتساع املساحات غري العمرانية
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 ةمتاخلا
الواردة يف  نشأة املدينة واآلراء علىبحث موضوع النمو احلضري ملدينة زلينت مت من خالله التعرف اول هذا النت

دراسة وحتليل خرائط استخدامات  أصل تسميها مث دراسة التطور العمراين ملدينة زلينت من خالل تتبع مراحل منوها يف ضوء
حماولة التعرف على مالمح  إىلاألرض الراهنة باإلضافة استخدامات  األرض خالل فرتات سابقة ومقارنتها خبريطة مركب

  عمرانية عن النسيج احلضري ألرض املدينة. خطة املدينة إعطاء صورة

  :جالنتائ-ال / و أ

مية احلضرية نالت حبيث تساهم يف، إن منطقة الدراسة حتتاج إىل املزيد من الدراسات املتخصصة يف جماالت خمتلفة -1
  خمطط.للمكان على أساس علمي 

الشامل  فيذ املخططنوجود جتاوزات عدة يف مركب استخدامات األرض داخل املدينة بسبب عدم اكتمال ت -2
  للمدينة.

ا خالل وقتت بالتايل فان املدينةو  م 2111-1891 به املدينة امتدد بني سنيت حظيتأن املخطط الشامل الذي  -3
، مسار هذا النموو  إرباك حركة  األمر الذي أدى إىلم حماور منوها العمراينظاحلاضر تفتقر إىل خمطط حضري ين

  احلضري ألرض املدينة. مما قد يرتتب عليه مستقبال ظهور مناطق عشوائية ضمن املركب

إىل أكثر من  هكتار( خالل فرتة زمنية تصل 211362)بلغ إمجايل ما أضافه النمو احلضري لعمران املدينة خلو  -4
املراحل األخرية بسبب  م هذه اإلضافات حصيلةظوكانت مع، م 2113-1814 بني عامي نصف قرن متتد ما

  ت املصرفية.التسهيالو  التجاري نتيجة القروضو  النمو الواضح يف قطاع البناء السكين

الريفية املالصقة  املتمثلة يف اهلوامشو  الريفية يف أطراف املدينةو  اصح بني االستخدامات احلضريةو  هناك تداخل -1
وبالتايل فان ، ألغراض زراعية يتمثل هذا التداخل يف وجود أراضي فضاء مل تعمر بعد ويستخدم بعضهاو  ،هلا

  االستخدامات الريفية. متصل تتخلله أمناط من النسيج احلضري يف إطراف املدينة غري

  التوصياتثانيا/

 ،راين باملدينةلعما إصدار خمطط عمراين حديث من قبل اجلهات ذات االختصاص بإشراف جهاز التخطيط -1
ضوء مقرتحات خمطط  البناء إال يف عدم إعطاء تراخيصو  فيذ ومنع التجاوزاتن التوليته يفؤ الذي تتحدد مسو 

  لعمران املدينة. حماور النمو املستقبليو  م مسارظحضري معتمد ين

الفرعية الرابطة بني أحياءها  كذلك الطرقو  ،ط بني مركز املدينة وأطرافهابالنقل اليت تر و  مام بشبكة الطرقاالهت -2
  احلضرية بكافة جوانبها. ميةنمشاريع التو  اح خمططاتجنالسكنية ملا هلا من أمهية من إ
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من شاهنا أن تساهم يف  اليت، ذلك بالتوسع يف بناء اجملاورات السكنيةو  احلد من طاهرة البناء السكين العشوائي -3
  املستقبلي للرقعة العمرانية باملدينة. النموو  داديم مركب استخدامات األرض يف حماور االمتنظت

تتفق مع و  مةظمن ن تكون هذه السياسةأ على، املخططة يف إطراف املدينة اتباع سياسة تطوير املناطق غري -4
خطة التطوير احلضري ليست جمرد  يف االعتبار أن تكون األخذمع ، للسكان االقتصاديةو  األوضاع االجتماعية

حبيث ، هتتم جبميع اجلوانب العمرانية، حضرية متكاملة بل أن تكون خطة، ركيب أعمدة إنارةت أورصف طرق 
  ألرض املدينة. تضمن النمو احلضري املتوازن

نطقة زلينت مما يساهم يف مب ختطيط مراكز حضرية جديدة خارج حدود خمطط املدينة يف املراكز العمرانية الريفية -1
  املنطقة. ازن وخمطط يف كافة أرجاءمية املكانية بشكل متو ننشر الت

  عملراجاو دراملصا

 . 1891عامل الكتب القاهرة و  اجلزء األولو  دراسة يف عبقرية املكانو  شخصية مصر. مجال محدان -1

 . 1812 من داخل املعسكرات اجلهاد يف ليبياو  جورج رميون -2

 الطبعة الثانية ترمجة حممد عبد الكرمي الوايفو  يطايل حىت الغزو اإلياحلوليات الليبية مند الفتح العر و  شارل فريو -3
  .1893، طرابلسو  عالنالتوزيع واإلو  مة للنشراملنشاة العاو 

 . 1881اإلسكندرية و  منشاة املعارفو  رضاستخدام األو  صالح الدين الشامي -4

 . 1891، طرابلسو  وردار مكتبة النو  وىلالطبعة األو  عجم البلدان الليبيةمو  الطاهر امحد الزاوي -1

 . 1899اد، بغدو  مطبعة اسعدو  جغرافية املدنو  عبد الرزاق عباس حسني -3

  .1898، الطبعة الثانيةو  اإلسكندريةو  منشاة املعارفو  اجلغرافية التارخييةو  عبد الفتاح وهيبة -9

 بريوتو  وىلالطبعة األو  النشرو  لتقى لطباعةدار امل، التخطيط احلضريو  يا تطور املدنليب ،علي امليلودي عمورة -9
  .1889و

 . 1891، طرابلسو  دار مكتبة الفكرو  الطبعة الثانية، ةنصوص ليبيو  علي فهمي خشيم -8

 مكتبة الفكر دارو  الدين حممد حسان أكملترمجة و  طرابلس الغرب ،(نائب طرابلس الغرب)حممد ناجم  -11
 . 1893، طرابلسو 
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كلية   ،اجلغرافيا قسمو  منشور( غري)رسالة ماجستري و  دراسة يف جغرافية العمرانو  ضاحية املعاديو  عبده أشرف -11
 . 1884، القاهرة القاهرة،جامعة و  داباآل

 ول، العدد األ23 اجمللدو  جملة جامعة دمشقو  مية احلضرية يف سلطنة عماننالتو  النمو السكاينو  داويبقاسم الر  -12
  2111، الثاينو 

البيئة يف حمافظة و  ميةنلندوة التحبث مقدم و  االحتياجات البيئيةو  التوسع العمراين ملدينة نزوىو  داويبقاسم الر  -13
 . 2111 كلية الرتبيةو  ظفار صاللة

 ضواحي مدينة مصراته فيذ املخططات احلضرية دراسة لبعضناهم عوائق ت كأحد األرضملكية و  ونيس الشركسي -14
 . 2112، املرقب جامعةو  العلوم اخلمسو  كلية اآلدابو  امسالعدد اخلو  اإلنسانيةجملة العلوم و 

  .1833و يطالياإو  لوكاسو  ك جي مارشال ماكميالنة ماسعداد مؤسإو  1899 خمطط مدينة زلينت  -11

  1891، طرابلس عداد شركة بوليسريفسإو  13ن .. التقرير النهائي رقم طو  2111 خمطط زلينت الشامل -13

17- Everson. J. Aa. fitzgerald. B. P, settlement pattern longman , 1970 , p. 1 

18- Massey .D. Question of locality , geog , Jour ,vol 81 , NO 350 , pant 1 , January 

,1996 P 114  
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