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  تقييم املخططات احلضرية يف مدينة طربق
 من منظور جغرايف

 عادل إدريس فتح هللا اخلالدي
 (ليبيا–فرع طربق -املختار  جامعة عمر-كلية اآلداب والعلوم –قسم اجلغرافيا )

 ملخص البحث: 

توايته، وتشمل تلك التنمية إعداده ونفذت حم أحسنيعد املخطط احلضري هو األسلوب الفعال لعملية التنمية العمرانية إذ ما 
يناسب قاطنيه من خالل استعماالت األرض طية وأخرى بيئية خللق مركب حضري جوانب عدة منها اقتصادية واجتماعية وختطي

يت يسعى التخطيط أبرز معايري كفاءة تلك االستعماالت ال ولعل النوع والكم من ،احلضرية املختلفة اليت جتسد مورفولوجية املدينة
منها هو أول ما يتحسسة اجلغرايف عند دراسته للمدينة والشك يف أنه هدف من األهداف األصيلة يف علم ري لتأمينها ويعد الكم احلض

تقييم املخططات احلضرية ملدينة طربق من خالل املقارنة  سة كأحد احملاوالت اليت تسعى إىلاجلغرافيا. من هذا املنطلق أعدت هذه الدرا
احلضرية املقرتحة وفق األسس النظرية ابملخططات احلضرية املعدة للمدينة وبني ما طبق منها فعال على أرض بني مساحات األرض 

فمن خالل املنهج األول أمكن مجع وصفي التحليلي واملنهج املقارن. عول على املنهجني ال ولغرض الوصول إىل أهداف الدراسة الواقع.
 ملدينة ولحليلها، ومن  م تقييم ومقارنة تلك البياتات اما ورد من أسس نظرية معتمدةاملعلومات عن استعماالت األرض احلضرية اب

وهذا ابالعتماد على املنهج املقارن. وخلصت الدراسة إىل حقيقة مفادها أن أغلب مساحات  ،ابملخططات احلضرية ابملدينة
ذلك على معدل  انعكسمما  ،طني الشاملني األول والثايناستعماالت األرضي ابملدينة مل تصل إىل القيم اليت مت لحديدها يف املخط

وأهم األسباب يف ذلك تتمثل يف فشل  ،نصيب الفرد من تلك املساحات الذي مل حيقق هو اآلخر ما مت استهدافه يف خمططات املدينة
ت املخططات احلضرية للمدينة وعدم تنفيذ أغلب حمتواي ،املخططات املعدة للمدينة يف معرف إمكانيات النمو للمنطقة هذا من جانب

 من جانب آخر. 

 املقدمة: 

 ،تعد املدينة حمور عملية التخطيط احلضري الذي يسعى إلجاد كافة السبل لتنظيم احليز العمراين بكل عناصره ومكوتاته ابملدينة
هتم وتتمثل أمهها يف ظاهرة غري أن هناك العديد من التحدايت اليت تواجه القائمني على عملية التخطيط احلضري بكافة ختصصا

يف هذه الظاهرة إذ بلغت  وقد سجلت ليبيا أعلى املعدالت ،ال سيما يف العامل الثالث (التحضر)التصاعد املضطرد لعدد سكان املدن 
مما  ،دالذي كان مدعاة لزايدة أعداد وأحجام ومساحات املدن يف البال (التحضر النفطي)، اليت اطلق عليها سعد القزيري جمازا 59%

فأضحت احلاجة ملحة من قبل املهتمني لتشخيص تلك املشاكل من خالل قياس  ،ترتب على ذلك الكثري من املشاكل احلضرية
مستوى منو األهداف الرامية إىل بلوغ اكرب قدر ممكن من الكفاءة اليت وجد من أجلها كل استعمال من استعماالت األرض املختلفة 

 ابملخططات احلضرية للمدن. 
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تقييم املخططات احلضرية ملدينة طربق من خالل املقارنة بني مساحات األرض احملاوالت اليت تسعى إىل  أحدعد ت وهذه الدراسة
 احلضرية املقرتحة وفق األسس النظرية ابملخططات احلضرية للمدينة وبني ما طبق منها فعال على أرض الواقع.    

 مشكلة الدراسة: 

أبرز مالحمها تتأتى من  ،هبدف أتمني بيئة سكنية الئقة للمقيمني وجه لعملية التنمية العمرانيةهو امل الشك أن التخطيط احلضري
هم أهداف التنمية العمرانية يف مدينة طربق أحد أوهي  ،توفري مساحات كافية من استعماالت األرض املختلفة للسكان داخل املدينة

إال أن  ،ورغم مضي عامني على سنة اهلدف آلخر عملية ختطيط حضري يف طربق ،اليت شهدت مرحلتني من مراحل التخطيط احلضري
وهذا قد يكون مردها عدم  ،املدينة التزال تعاين عديد املشاكل احلضرية املتمثلة أمهها يف عدم كفاية اخلدمات االجتماعية واالقتصادية

إن عدم التجانس النسيب بني اجلانب  أو ،اما فاقت التوقعاتقدرة املخطط احلضري على استيعاب الزايدة السكانية ابملدينة اليت ر 
هذه  أبعادولغرض لحديد  ،للتنمية العمرانية غري املتوازنة ابملدينة وايت املخططات احلضرية كان مدعاةالنظري والتطبيق العملي حملت

  املشكلة سنحاول اإلجابة على التساؤالت اآلتية:

يف املخططات احلضرية  ماالت األرض احلضرية املختلفة أقل من املعايري املستهدفةاستعهل معدل نصيب الفرد من مساحة  .1
 ؟ للمدينة

 ؟النظرية ابملخطط احلضري ابملدينةما املستوى النسيب الراهن ملساحة استعماالت األرض احلضرية ابلنسبة ملا مقرتح حسب املعايري  .2

 ؟ قع يف املخططات احلضرية ابملدينةاملتو  هل واقع الزايدة السكانية ابملدينة فاق احلجم السكاين .3

 أهداف الدراسة: 

يتمثل يف تقييم واقع  الرئيس الذي تتبناه هذه الدراسة تسعى لتحقيقه واهلدف هدفادراسة  من األمور املسلم هبا أن لكل
واملستهدف إجنازها وفق األسس  استعماالت األرض احلضرية املنفذةذلك من خالل املقارنة بني مساحة  ،املخططات احلضرية ابملدينة

  :تعقبه وهيوهلذا اهلدف أيضا أهداف اثنويه  ،النظرية املقرتحة ابملخططات احلضرية للمدينة

 الزايدة السكانية من تاحية والتوسع املكاين للمدينة من تاحية أخرى.  للمدينة من خالل دراسةدراسة النمو احلضري  .1

 ل الدراسة املتمثلة يف عدم كفاية استعماالت األرض احلضرية املختلفة ابملدينة. لحديد أهم األسباب الكامنة للمشكلة حم .2

 طريقة الدراسة: 

فمن خالل املنهج األول أمكن مجع املعلومات عن استعماالت وصفي التحليلي واملنهج املقارن. اعتمدت الدراسة على املنهجني ال
صة امخططات املدينة املعدة فضال عن الدراسة امليدانية اليت وقعت فيها استعماالت األرض احلضرية ابملدينة من التقارير واخلرائط اخلا

على اخلرائط ويف ما بعد قراءهتا ولحليلها، ومن  م تقييم ومقارنة تلك البياتات اما ورد من أسس نظرية  2112األرض ابملدينة هناية عام 
 املنهج املقارن. وهذا ابالعتماد على  مدة ابملخططات احلضرية ابملدينةمعت
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 أهمية الدراسة: 

ومن شأن هذه الدراسة أيضا  ،تكتسب هذه الدراسة أمهيتها يف أهنا تعد األوىل اليت تناولت تقييم املخططات احلضرية امدينة طربق
ية يف املشاريع القائمني واملسئولني يف اجلهات الرمسية على معاجلة مثالب املخططات احلضر –من خالل ما تقدمة من نتائج –د أن تفي
فرباير وابلتايل تعد تقييم املخططات احلضرية للمدن مسألة  11فالدولة عازمة على تنمية شاملة يف كل اجملاالت بعد ثورة  ،القادمة

 مهمة يف الوقت الراهن. 

 املوقع اجلغرايف ملنطقة للدراسة: 

كم 141دها البحر املتوسط من الشمال، وال تبتعد سوى تقع مدينة طربق جغرافيا يف مشال شرق ليبيا يف مشال هضبة البطنان، حي
كم   211وعن مدينة البيضاء  ،كم يف جهة الغرب  161تقريبا عن احلدود املصرية الليبية يف جهة الشرق، وتبتعد عن مدينة درنة مسافة 

  .كم تقريبا 1411كم، وعن العاصمة طرابلس   411البالد  ، وعن بنغازي اثين أكرب مدينة يفيف االجتاه نفسه

الذي ميتد من عني الغزالة  ،وهي مركز إقليم البطنان اإلداري ،واملدينة حمل الدراسة هي آخر أكرب مركز حضري يف شرق البالد
د ومن ساحل البحر املتوسط يف الشمال حىت حبر الرمال العظيم إىل ما بع ،كم تقريبا  211إىل احلدود املصرية شرقا امسافة تبلغ  ،غراب

 كم تقريبا.   391 ـــتقدر بـ جلغبوب يف اجلنوب مسافةواحة ا

 موقع منطقة الدراسة (0) شكل رقم
  Google Earthعلى صورة جوية  اعتمادااملصدر: من عمل الباحث 

 
 الدراسة:مصطلحات  .0
 التخطيط احلضري: -أ

مستقبلية  يعد التخطيط احلضري جزء من عملية أكرب هي التخطيط الشامل ورغم أن التخطيط احلضري يقتصر على تبين خطة
لتحقيق تنمية عمرانية متوازنة هدفها خلق بيئة حضرية مالئمة للسكان القاطنني ابملدينة إال أن للتخطيط احلضري عدة تعريفات 

 وميكن أن نذكر منها على سبيل املثال ال احلصر اآليت:   ،اختلفت ابختالف اجلوانب اليت ركزت عليها تلك التعريفات
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 لية تقسيم األراضي احلضرية لالستخدامات املختلفة وفق توقعات تطور عدد السكان والقاعدةأن التخطيط احلضري هي عم 
 (1)مع مراعاة كل املعطيات الطبيعية والبشرية للمنطقة املستهدفة بعملية التخطيط.االقتصادية والعالقات املكانية 

  رار للتنمية وضبط منو وتوسع البيئات احلضرية لكي اليت تنتهجها مراكز اختاذ الق االسرتاتيجيةيقصد ابلتخطيط احلضري تلك
تستند  لك األنشطة ويبىن ذلك على توقعاتتكون لألنشطة واخلدمات احلضرية أفضل توزيع مكاين وللسكان أكثر فوائد من ت

  (2)على معايري علمية تشكل النماذج واهلياكل النظرية.

 املخطط: -ب

س نظرية وفق دراسة علمية هتدف إىل ضبط النمو العمراين وتوجيهه لتجمع سكاين هو عبارة عن تقرير يعتمد على توقعات وأس
 ،يبني فيها توزيع استعماالت األرض احلضرية املختلفة 1111101إىل  111101معني ويرفق به خرائط يرتاوح مقياس رمسها بني 

 وهناك نوعان من املخططات مها: 

  :املخطط الشامل 

د للمركز احلضري األكثر أمهية من حيث اإلمكاتات الطبيعية واملوارد االقتصادية والبشرية ويشمل  هو املخطط التفصيلي الذي يع
 كافة اجلوانب االقتصادية والسكانية واهلندسية. 

  :املخطط العام 

لطبيعية يقصد به املخطط الذي يقتصر على التفاصيل اهلندسية فقط وخيتص ابلتجمعات السكانية األقل أمهية من حيث املوارد ا
 والبشرية. 

 النمو السكاين: .4

فالزايدة السكانية ابملدينة يرتتب عليها الطلب على السكن واألنشطة  ،يعد السكان أحد مكوتات النمو احلضري للمدينة
له عالقة وثيقة  مما يعين ذلك توسع املدينة املكاين لذا فحجم السكان ،االقتصادية و اخلدمات االجتماعية واملرافق العامة داخل املدينة

وطربق خاصة هي الزايدة السكانية الكبرية على حساب  رزة يف  املدن الليبية بصفة عامةوالسمة البا ،بعملية التخطيط احلضري للمدينة
كان حجم   1594وهذه الظاهرة تعد من أبرز التحدايت اليت تواجه عملية التخطيط احلضري ابلبالد ففي عام  (التحضر)الريف 

من مجلة  %66م يشكل حنو  2116من سكان اإلقليم أضحى حجم السكان عام  %2951 مدينة طربق ال ميثل سوى السكان يف
  (3)سكان اإلقليم.
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د يف التعداد العام للسكان نسمة كما ور  4559أن عدد سكان مدينة طربق قد بلغ  (1)يظهر من خالل بياتات اجلدول رقم 
زاد حجم سكان املدينة خالل عشر سنوات حوايل ثالث مرات بوصوله إىل حجم  (م 1564) ، وحبلول عام(م 1594) سنة

وهو  ،(م 1564-1594) خالل الفرتة من %2251فانعكس ذلك على معدل النمو السكاين إذ بلغ حوايل  ،نسمة 16314
ل النمو السكاين لكافة والذي ميثل متوسط معد ،%351بكثري معدل النمو السنوي لسكان ليبيا الذي بلغ  معدل مرتفع جدا فاق

 للفرتة ذاهتا. ية والتجمعات الريفية يف البالد املراكز احلضر 

 .4104-0592 النمو السكان للفرتة من (0)جدول 

 معدل النمو السنوي عدد السكان السنوات

1594 4559 - 

1564 16314 2251% 

1513 34291 1251% 

1564 62631 159% 

1559 62364 256% 

2116 119434 259% 

2112 111342 151% 

 املصدر:  

 (2116- 1559- 64- 13- 64- 94) التعدادات العامة للسكان يف 

 طربق. السجل املدين / 

وكذلك أثناء سنوات  ،االحتالل اإليطايل قد هاجرها أغلب سكاهنا خالل فرتةإذ أن املدينة  ،وهلذا املعدل السكاين الكبري ما يربره
فنشطت هبا  ،مقرا له إدريس، اختذها امللك (م 1591) وبعد االستقالل عام ،اليت كانت املدينة مسرحا إلحداثهااحلرب العاملية الثانية 

كما أن توفر فرص العمل يف املدينة جعلها مركزا جلذب السكان املهاجرين من   ،وعاد إليها السكان النازحون عنها ،احلركة العمرانية
سيما وأن مدينة  ،إضافة إىل املهاجرين من داخل إقليم البطنان ،من املهجر جبمهورية مصر العربيةخاصة العائدين  ،داخل ليبيا وخارجها
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إمكانياته الطبيعية املتمثلة أمهها يف اخنفاض إنتاجية األراضي من و  شاسع املساحة يتصف بقلة موارده إلقليم طربق تعد مركزا إداراي
 وقلة أمطاره وتذبذهبا من تاحية أخرى.  ،تاحية

تائج التعداد أبن عدد السكان حيث أظهرت ن (م 1513)لالرتفاع كذلك يف عام  السريعة متجها صار النمو السكاين امعدالته
سجل فيها النمو السكاين معدال قدره ( م 1564) نسمة عن التعداد السابق عام 11663بفارق  ،نسمة 34291 بلغ حوايل
إال أنه جاء مرتفعا عن معدل النمو السكاين يف ليبيا الذي بلغ  ،الفرتة السابقة ورغم اخنفاض هذا املعدل عن نظريه يف ،1251%
 يف ذات الفرتة.  352%

فضال عن التطور يف اجملاالت االقتصادية واالجتماعية يف أعقاب  ،ويعود ذلك إىل استمرار مسامهة اهلجرة يف زايدة سكان املدينة
ولحسنا يف مستوى  ،نة طربق كغريها من املدن الليبية ارتفاعا يف مستوى املعيشةوهلذا السبب شهدت مدي ،استثمار عوائد النفط

 فارتفع بذلك معدل املواليد الذي قابله اخنفاض يف معدل الوفيات.  ،اخلدمات الصحية

ورغم ارتفاع هذا  ،%156ة بلغ معدل النمو السنوي للسكان نسم 62631إىل  وصل عدد سكان املدينة (م 1564) يف سنة
. إال أنه يشري إىل أن معدل منو سكان املدينة يتجه إىل %459ملعدل عن معدل النمو السكاين لليبيا للفرتة نفسها والذي بلغ ا

وهو ال يعد اخنفاضا يف معدل النمو السكاين امعىن  ،االخنفاض إذا ما قورن امعدالت النمو السكاين للمدينة يف الفرتة السابقة
الذي شهدته املدينة يف حلة النمو غري الطبيعي واملفاجئ كما سيتضح الحقا بعد مر   ،ه إىل النمو الطبيعيبقدر ما هو يتج ،االخنفاض

 .(م 1513-1594) الفرتة السابقة

نتيجة لفقدان  ،السيما يف تلك الفرتة ،وميكن تفسري ذلك الرتاجع يف معدل منو السكان ابخنفاض معدل اهلجرة الوافدة إىل املدينة
 ،بني ليبيا ومصر (1511) ذلك بعد أحداث األزمة السياسية عام ،وحلقة وصلها ودورها ابعتبارها منطقة عبور أمهيتمدينة طربق 

ومن تاحية أخرى تبين  ،فاملدينة املتامخة للحدود الدولية تعد حمطة هلا أمهيتها يؤثر موقعها أتثريا فاعال يف حركة سكاهنا هذا من تاحية
اليت كانت أحد األهداف األساسية خلطة التحول االقتصادي واالجتماعي ( Spatial Planning) كاينالدولة سياسة التخطيط امل

، وهذه السياسة  (م 2111-1561) ،كما أهنا كانت ضمن إحدى اسرتاتيجيات املخطط الطبيعي طويل املدى1561-1569
للحد من تيارات اهلجرة املتدفقة  ،القرى على حد سواءكان غايتها رفع معدالت النمو االقتصادي وتطوير املرافق واخلدمات للمدن و 

 إىل املدن وحماولة لحويل اجتاهاهتا إىل الريف. 

ويشري هذا الرقم أبن معدل النمو السنوي للسكان يف املدينة ( م 1559) نسمة يف سنة 62364وصل عدد سكان املدينة إىل 
عدل ينخفض عن معدل النمو السنوي لسكان إقليم املدينة البالغ وهو م %256سجل اخنفاضا ملحوظا يف هذه الفرتة حبيث بلغ 

وهو أييت مماثال ملعدل منو  ،ويف ذلك داللة واضحة على أثر اهلجرة العكسية على حركة السكان يف املدينة ،يف الفرتة ذاهتا 959%
مو السنوي حيث شكل معدل الن ،السابقةبعد أن كان مرتفعا عنه يف الفرتة  ،يف الفرتة نفسها %256السكان يف ليبيا الذي بلغ 

ست أمثال معدل النمو السنوي لسكان ليبيا األمر الذي يوحي أبن منو السكان يف املدينة  (م 1564) لسكان مدينة طربق عام
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أبنه يعود وميكن أتويل ذلك االخنفاض املفاجئ يف معدل منو سكان املدينة يف تلك الفرتة  ،يتصف بشيء من عدم االستقرار واالنتظام
 إىل اخنفاض معدل النشاط اإلسكاين ابملدينة. 

بعد أن وصل  ،%259اخنفض معدل النمو السكاين نسبيا عن الفرتة السابقة حيث بلغ  (م 2116) حسب آخر تعداد عام
فاضا اخن (م 2112) بينما سجل معدل النمو السكاين ابملدينة يف ،نسمة للفرتة نفسها 119434 إىلعدد سكان مدينة طربق 

 نسمة.  111342من واقع حجم سكاين وصل إىل  %151ملحوظا أذ بلغ 

 التخطيط احلضري ابملدينة: .3

شيدت حينها –النصف األول من القرن املنصرم  يف–قليدية فرتة االحتالل اإليطايل شهدت مدينة طربق عملية ختطيط حضري ت
وأضحت املباين هبا منظمة على النمط احلديث،  ،املقاهي وعدة حمال للهوالعديد من املصاحل العمومية واملنشآت الكبرية وعشرات من 

وانتشرت يف املدينة احلدائق والساحات اخلضراء واتصلت  ،نارة ابملصابيح الكهرابئيةوم ،ادين مرصوفة ابإلسفلتشوارعها واسعة واملي
عمرانية كانت ألغراض السلطات االستعمارية احلاكمة، ورغم أن كل هذه اإلنشاءات ال ،(4)ابملنازل شبكة مياه الشرب والصرف الصحي

 إال أن فرتة احلكم اإليطايل متثل بداية اإلرهاصات االستهاللية للتخطيط العمراين بفكره احلديث يف ليبيا. 

 اجليل) (م 1566) حىت( 1566)مرت املدن والقرى الليبية امرحلتني من مراحل التخطيط احلضري األوىل كانت للفرتة من 
جتمع حضري وريفي يف البالد مشلتها  166وكانت طربق ضمن  ،(اجليل الثاين) (م 2111حىت  1561) والثانية ما بني سنة (األول

وهي بداية أول عملية ختطيط حضري هتدف إىل لحقيق تنمية عمرانية  (م 1566) اد خمططات شاملة وعامة بدأت سنةمرحلة أعد
فقد كلفت شركة دوكسيادس أبعداد  ،عايري نظرية وأصدرت هلا تشريعات وقوانني تضبطهامتوازنة يف ليبيا، وضعت وفق أسس وم

خمططات عمرانية ملدن وقرى إقليم بنغازي التخطيطي، كان من ضمنها  خمطط شامل ملدينة طربق واستهدف املخطط تغطية فرتة زمنية 
. بينما استهدفت مرحلة التخطيط احلضري (م 1511) ومل يدخل هذا املخطط حيز التنفيذ إال عام (م 1566-1566) متتد من

داث األزمة إال أن مدينة طربق كانت فيها استثناء فنتيجة ألح ،يف كل أرجاء البالد (م 2111-1561) الثانية الفرتة املمتدة من
كتب االستشاري م اليت كلف هبا امل 1551أتخرت مرحلة أعداد املخطط احلضري هبا حىت عام  (م 1511) السياسية مع مصر عام

 م(. 2111-1559) وقد استهدفت املرحلة التخطيطية الثانية يف مدينة طربق الفرتة املمتدة من ،(طرابلس)للمرافق 

 مراحل التنمية العمرانية ابملدينة:  .2

اكل القائمة يف أهداف هذه البحث اليت من خالهلا ميكن لنا تشخيص املش تنمية العمرانية ابملدينة من اهمتعد دراسة مراحل ال
ابملعايري  ؤكدة ميكن من خالهلا تقييم العملية التخطيطية ابملنطقة بعد مقارنتهامعلوماتية م كوهنا متثل قاعدة  منطقة الدراسة وصفيا وكميا

 املعتمدة يف عمليات التخطيط احلضري ابملدينة. 
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الناجم عن تطور مساحة  ،ل يف الرتكيب الوظيفيأن عملية التخطيط احلضري هي اليت ترسم مالمح احليز العمراين املتمث
للمكون األول  ت النمو احلضري وهو أييت استجابةوهي تعد املكون الثاين من مكوتا ،يف املدينة املتباينة استعماالت األرض أبمناطها
تقسيم النمو العمراين إىل فرتتني ذلك  وميكن لنا ،توسع يف املساحة العمرانية للمدينة مما يرتتب على ذلك ،املتجسد يف الزايدة السكانية

 حسب مراحل التخطيط احلضري للمدينة. 
 (0588-0598)املرحلة األوىل: -أ

واالستفادة من عائداته من  فهي جاءت بعد ظهور النفط ،تعد هذه املرحلة من مراحل التنمية العمرانية املتميزة يف ليبيا بشكل عام
قتصادية واالجتماعية من جانب آخر، مما انعكس ذلك على املدن الليبية بصفة عامة ومدينة ومتزامنتا مع خطط التنمية اال ،جانب

 فشهــدت طربق بذلك توسعــا مكانيا مذهال يف مساحتها العمرانية.  ،طربق بشكل خاص بتلك الفرتة

 1369إىل حوايل  (م 1566)هكتار يف سنة  225فقد زادت املساحة املبنية للمدينة من  (2)فكما هو مبني ابجلدول رقم 
قدار أي أن م ،ويفيد ذلك أن املدينة تضاعفت مساحتها حوايل ست مرات خالل أربع وعشرون عاما (م 1551)هكتارا يف عــــام 

هكتارا يف السنة وهذه األرقام تشري إىل  4154امتوسط زايدة سنوية وصلت حوايل  ،هكتار 1135بلغ  الزايدة يف املساحة احلضرية
  تقريبا. %2151و سنوي بلغ معدل من

 م 0551-0599تطور استعماالت األرض للفرتة من ( 4)جدول 
 

 نوع االستعمال
 0551عام  0599عام 

 النمو معدل % ابهلكتار املساحة % ابهلكتار املساحة 
  %4154 646 %93 12155 السكين 
 554 %152 1153 %254 953 التجاري 
 1351 %552 12651 %1353 3153 (9)خدمات اجتماعية 
 1655 %554 12653 %11 2953 الصناعة 
 4156 %254 33 %153 3 املنتزهات واملالعب 
 3259 %1152 141 %1 1955 الطرق 
 51 %11 146 %3 651 (6)املرافق العامة 
 2153 %552 12653 %5 2156 االستعماالت اخلاصة 
 2151 111 1369 111 22654 جمموع املساحة املبنية 
 - - 339 - 24659 (1)أراضي فضاء 
 - - 1111 - 41455 إمجايل مساحة املدينة 
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 عمل الباحث اعتماداً على كل من:ملصدر ا
 DOXIADIS, TOPRUK, REPORT ON THE MASTER PLAN, 1967. P 16. 

 ENGINEERING CONSULTANT OFFICE UTILITIES. TUPRUQ, DRAFT FINAL, 
REPORT ON THE MASTER PLAN, TRIPOLI, 1995, P, 30 

من أمجايل مساحة  %4153ستعمال السكين اليت بلغت نسبتها  استعماالت األرض كانت لصاحل االأعلى نسبة مساحة يف
هكتار، وعادة ما تشكل نسبة مساحة االستعمال  646من واقع مساحة مطلقة وصلت إىل  ،استعماالت األرض املبنية ابملدينة

خدمة يعة االستعمال السكين الذي يقدم ومرد ذلك إىل طب ،رىاالستعماالت احلضرية األخالسكين القسم األكرب يف املدن بني ابقي 
 خاصة للسكان على خالف ابقي االستعماالت احلضرية األخرى اليت يشرتك السكان يف الوظائف اليت تقدمها. 

عام املبنية ابملدينة  األرضمن أمجايل مساحة استعماالت  %1351بلغ معدل النمو السنوي يف مساحة اخلدمات االجتماعية 
  .يف ذات السنة %552هكتار بلغ معدل النمو السنوي بذلك  12651من واقع مساحة وصلت إىل  (م 1551)

 

 م 0551استعماالت األرض ابملدينة عام ( 4)شكل رقم 

تونس، ابلتعاون مع  ،ديوان قيس األراضي ورسم اخلرائط ،ملنطقة الدراسة جويةصوره  :من عمل الباحث اعتمادا على املصدر:
 م.  1551عام  ،109111لحت إشراف مصلحة املساحة قسم املساحة اجلوية، مقياس  ،املكتب االستشاري اهلندسي للمرافق

 141إىل  (م 1566) هكتار عام 1955وكنتيجة لتنفيذ العديد من حمتوايت خمطط املدينة ربت مساحة الطرق ابملدينة من 
. أما ابلنسبة لالستعمال الصناعي فكانت %3259ساحة الطرق حوايل بلغ معدل النمو السنوي يف م (م 1551) هكتار عام

هكتار، ومرد ذلك إنشاء  12653تطورت مساحة هذا االستعمال إىل حوايل  (م 1566)هكتار يف عام  2953مساحته تقدر بنحو 
 بتلك الفرتة.   ابملخطط مشال غرب املدينة (ابملدينة الصناعية)املنطقة املعروفة 

من إمجايل املساحة املشيدة ابملدينة بسبب حظر النشاط  %152ة النسبية يف مساحة االستعمال التجاري إىل تدنت األمهي
 1153فلم تتعد مساحة االستعمال التجاري ابملدينة  ،االقتصادي اخلاص ولحمل الدولة مسؤولية أتمني السلع االستهالكية للمواطن

. بينما يعد االستعمال الرتفيهي من أبرز %554بذلك بلغ معدل النمو يف االستعمال التجاري  ،(م 1551) هكتار عام
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إىل  (م 1566)هكتارات عام  3اخل خمطط املدينة حيث ارتفعت من كبرية يف املساحة دعماالت احلضرية اليت حققت زايدة  االست
لذا يعد معدل  ستعماالت األرض املبنية ابملدينةحة امن أمجايل مسا %254شكلت نسبتها حوايل  ،(م 1551) هكتار سنة 33

 . %4156النمو السنوي ملساحة هذا االستعمال هي األعلى بني معدالت النمو األخرى إذ بلغت 
 (4101-0551) :املرحلة الثانية-ب

 ،ألغلب املدن الليبيةنتيجة لالنتقادات اليت وجهت ملرحلة التخطيط احلضري األوىل كوهنا أخفقت يف معرفة إمكانيات النمو 
كانت مدينة طربق استثناء كما أسلفنا الذكر فتأخرت مرحلة   (م 1561) أقتضي احلال إعداد مرحلة أخرى للتخطيط احلضري عام

ترتب على ذلك التأخري يف وضع املخطط يف موعده العديد من املشاكل احلضرية ابملدينة لعل ، مما (م 1551) التخطيط هبا حىت عام
 هي: برزها أ

 2419م إىل  1513مسكن عام  951من  عددها حماذية حلدود خمطط املدينة وارتفاع (منو عشوائي)ظهور مساكن هامشية  -
  .(6)للفرتة ذاهتا %651إىل  %952م فارتفع بذلك معدل النمو العشوائي من  1559مسكن عام 

 الصاحلة العذبة املياه من املدينة سكان احتياجات ةتغطي عن املياه لحلية حمطة عجزت ما بعد مائية ألزمة طربق مدينة تعرض -
 للشرب. 

 املدينة.  لسكان الالزمة لطبيةا خدماهتا أداء عن سابقا احلرية مستشفى توقف -

 م 4104استعماالت األرض عام  (3) جدول رقم

 معدل النمو % ابهلكتار املساحة االستعمال نوع
 1 1259 1646 السكين
 653 253 45 التجاري

 151 659 146 مات اجتماعيةخد
 151- 456 116 الصناعة

 151- 354 1659 االستعماالت اخلاصة
 152 159 39 املنتزهات واملالعب

 151 152 16359 الطرق
 3- 2 43 املرافق العامة

 3 111 2265 املبنية املساحة جمموع
 - - 1993 فضاء أراضي
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 - - 3622 املدينة مساحة إمجايل

 اسة امليدانية.املصدر: الدر 

إىل  (م 1551) عام (5)هكتار 1369يظهر أن مساحة املدينة املبنية زادت من  (3) ومن خالل األرقام الواردة يف اجلدول رقم
يف السنة، ورغم النشاط اإلسكاين الذي شهدته املدينة يف السنوات األخرية  %3امعدل منو بلغ  (م 2112) هكتار سنة 2265

صرفية املتمثلة يف منح القروض السكنية، إال أن معدل النمو السنوي يف مساحة االستعمال السكين ابملدينة مل يزد نتيجة للتسهيالت امل
يف السنة ويرجع ذلك إىل أتخر منح القروض من تاحية وإقامة مساكن حديثة بدل أخرى متهالكة من تاحية أخرى، وجاء  %1عن   

هكتار عام  646بعد أن كانت حوايل  (م 2112) هكتار عام 1646لسكين بلغت  معدل النمو من واقع مساحه يف االستعمال ا
ة املبنية وهي نسبة من أمجايل مساحة املدين %1259 (م 2112) وبذلك بلغت نسبة مساحة االستعمال السكين عام (م 1551)

لة على عدم التجانس يف معدالت النمو ا ويشري ذلك إىل أن نسبة االستعمال السكين ابملدينة هو السائد ويف ذلك دالمرتفعة جد
 السنوي الستعماالت األرض احلضرية أبمناطها املختلفة ابملدينة. 

 4104 استعماالت األرض احلضرية ابملدينة عام (3) شكل رقم

 

 2112الدراسة امليدانية عام  :املصدر

احلضرية األخرى كما هو ابجلدول رقم  األرضماالت ابستثناء االستعماالت احلضرية اآلنفة الذكر فأن معدالت النمو لباقي استع
معدل النمو يف مساحة اخلدمات االستعماالت ففي حني مل يتجاوز  جاءت متواضعة، بألن معدل النمو سجل ابلسالب يف بعض (3)

 116ىل تقلصت مساحة االستعمال الصناعي إ (م 2112) هكتار عام 146يف السنة بعد أن وصلت املساحة  %151االجتماعية 
 %151هكتار لذا جاء معدل النمو ابلسالب والذي بلغ  12653 (م 1551) ا بعد أن كانت املساحة تبلغ عامهكتار يف السنة ذاهت

ويؤل ذلك إىل توقف العديد من املصانع العامة بتلك الفرتة ابرزها مصنع األحذية واملالبس إضافة إىل انتقال بعض  م( 2112) سنة
 حدود املدينة يف املنطقة املعروفة ابجلالء غرب املدينة مباشرة. الصناعات إىل خارج 
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 م( 1551) هكتارات عن عام 455فلم يبلغ مقدار الزايدة سوى ة االستعمال الرتفيهي أفضل حاال مل يكن التطور يف مساح
يف السنة، كما  %153بلغ معدل النمو السنوي بذلك  (م 2112) هكتار عام 3455فوصلت بذلك مساحة هذا االستعمال إىل 

من إمجايل مساحة %951إىل  (م 1551) عام %1152اخنفضت أيضا األمهية النسبية ملساحة الطرق داخل املدينة حيث تدنت من 
بعد أن بلغ إمجايل مساحة الطرق ابملدينة  %1فلم يتجاوز معدل النمو السنوي يف هذا االستعمال  (م 2112) املدينة املبنية عام

 يف السنة ذاهتا. هكتار  16359

 0588استعماالت األرض يف املخطط الشامل لعام ( 2)جدول رقم 

 النسبة املساحة نوع االستعمال

 3659 351 السكين

 3 25 التجاري

 14 142 جتماعيةاالدمات اخل

 16 161 املناطق الرتفيهية

 353 34 املناطق الصناعية

 15 165 الطرق

 651 64 املناطق اخلاصة

 151 2 امةمرافق ع

 111 1111 املبنية املساحة

 - 495 مناطق غري صاحلة للتوسع

 - 1411 ساحةامل إمجايل

 املصدر: 

 DOXIADIS ASSOCIATES, TPBRUK REPORT ON THE MASTER PLAN 1967, P189.  
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 تقييم عمليات التخطيط احلضري: .9

من خالل املقارنة  ،ري والتطبيقي يف عملية التخطيط احلضريسنكشف عن التناقض بني اجلانب النظيف هذا اجلزء من البحث 
من مساحات الستعماالت األرض احلضرية ومعدل نصيب الفرد املفرتض من تلك املساحات اليت متثل األسس النظرية بني ما مقرتح 

 طبيقي لتلك املخططات. وبني الوضع القائم هلا يف سنة اهلدف اليت تتجسد يف اجلانب الت ،العمرانية املدينة خمططات يف
 (0588-0598)تقييم املخطط الشامل األول: -أ

وعلى أساس معدل الزايدة السنوية غري الطبيعية يف سكان املدينة  %259بناء على معدل النمو السكاين الطبيعي املتوقع البالغ 
 إال أن %4و سكاين عام قدر حبوايل وفق معدل من ،نسمة 92311قدر حجم السكان ابملدينة لسنة اهلدف حبوايل  %159البالغ 

قل بكثري من الواقع حيث وصل عدد السكان يف املدينة وقبل سنة اهلدف أبربع سنوات إىل أحلجم السكان كانت توقعات املخطط 
 يف السنة.  %159بلغ  منو امعدل (م 1551) عام (11)نسمة  62111 م زاد العدد إىل  م( 1564) نسمة عام 62631

قدرها  للمدينة مبنية مساحة فيه خصص (م 1566) لعام طربق ملدينة شامل خمطط وضع املتوقع السكاين حلجما أساس وعلى
 حددت السكين، لالستعمال املبنية املدينة مساحة إمجايل من %3659حوايل  واقرتح (4) رقم ابجلدول مبني هو كما هكتار، 1131
 إمجايل من %14 قدرها بنسبة هكتار 142  االجتماعية اخلدمات نصيب كان حني يف هكتار، 351 بنحو مساحته
 االستعمال مساحة شكلت بينما التوايل، على والطرق الرتفيه خلدمات هكتار 165و  161 حوايل وخصص املشيدة املدينة مساحة
 هكتار.  34قدرها  مساحة الصناعية املنطقة مثلت حني يف هكتار 25 التجاري

، ذلك من تاحية النمو (م 1566)توقعات خمطط شركة دوكسيادس لعام ي امدينة طربق فاق واملالحظ أن واقع النمو احلضر 
تبني أن  (9)فمن خالل بياتات اجلدول رقم  ،ومن تاحية التوسع املكاين للمدينة من جانب آخر ،السكاين من جانب كما ذكر آنفا

هكتار بلغت املساحة  1111ففي حني كانت املساحة املفرتضة  هكتار 394مساحة املدينة املبنية جتاوزت املساحة املستهدفة حبوايل 
من إمجايل املساحة املستهدفة وامقارنة  %139هكتار فبلغت بذلك نسبة املساحة املشيدة القائمة فعال حوايل  1369املستغلة فعال 

ا مطبق منها على ارض الواقع ابملدينة تبني األرقام الواردة بذات اجلدول اخلاصة امساحة استعماالت األرض ونصيب الفرد منها نظراي وم
 ما يلي: 

  هكتار يف حني كانت  646حيث بلغت  ن قيمة املساحة املقرتحة ابملخططعمساحة االستعمال السكين القائمة زادت
لغت ب مساحة االستعمال السكين املطبقة أي أن نسبة (11)هكتار نتيجة للنمو العشوائي خارج حدود املخطط  351املستهدفة 
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يف حني كان املستهدف  2م 1651املساحة املقرتحة، زاد بذلك نصيب الفرد من املساحة القائمة فبلغ  إمجايلمن  169%
 لكل شخص.   2م 1459

 من الفرد نصيب بذلك يتعد فلم ابملخطط املستهدفة املساحة من %61 سوى القائمة التجاري االستعمال مساحة تشكل مل 
 املدينة. خمطط حسب 2م959إىل  صلت أن املفرتض كان الذي لوقتا يف 2م 252 املساحة هذه

 نصيب أن إال ابملخطط هلا املخصصة املساحة من %65 قدرها نسبة مثلت فعال املطبقة االجتماعية اخلدمات مساحة أن رغم 
 السكاين احلجم إىل ذلك ويؤل .2م 21 حبوايل حدد والذي ابملخطط مأمول هو كما ليس 2م 19 يتجاوز مل املساحة من الفرد

 ابملخطط.  املقرتح السكاين احلجم فاق الذي ابملدينة الكبري

 احلضرية  األرضمن مساحة استعماالت  واملستهدف القائم (9)جدول رقم 
 ونصيب الفرد منها يف املخطط الشامل األول

 نوع االستعمال
  0551 عام  0588 عام

 نسبة القائم من
 املستهدف

  0551 عام  0588 عام

املستهدف 
املستهدف  الفرد نصيب ابهلكتار القائم ابهلكتار

 ابملرت املربع
الواقع  يف الفرد نصيب

 ابملرت املربع

 1651 1459 %169 646 351 السكين

 2 959 %61 1153 25 التجاري

 19 21 %65 12651 142 جتماعيةاالدمات اخل

 1956 3151 %61 12653 161 املناطق الرتفيهية

 4 659 %51 33 34 الصناعية املناطق

 11 36 %14 141 165 الطرق

 16 1252 %231 146 64 املناطق اخلاصة

 16654 15353 %139 1369 1111 املبنية املساحة

  (4-2) الباحث اعتمادا على بياتات اجلدولني رقم إعداد املصدر:
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  161أن املساحة املطلوبة حسب خمطط املدينة هي هكتار ابملدينة رغم  12653بلغت مساحة االستعمال الرتفيهي احلقيقية 
االستعمال إال أن من إمجايل املساحة املخصصة هلذا  %61هكتار ورغم أن نسبة املساحة املنفذة فعال هلذا االستعمال بلغت 

 الذكر.  أسلفنايتجاوز نصف املساحة املستهدفة تقريبا ومردة حجم السكان غري املتوقع كما نصيب الفرد مل 

 هكتار وابلتايل بلغت  33هكتار ووصل القائم منها على الواقع إىل  34د يف خمطط املدينة للمنطقة الصناعية مساحة قدرها حد
 2م4مما انعكس ذلك على نصيب الفرد فحسب عدد السكان مل يتعد  %51نسبة ما نفذ من املساحة املقرتحة هلذا االستعمال 

 لكل فرد.  2م659رغم أن املستهدف كان 

 منها املطبق حني يف هكتار 165والبالغة  ابملخطط املفرتضة املساحة مجلة من %14حوايل  القائمة الطرق مساحة نسبة لغتب 
 بلغ إذ للمخطط وفقا املفرتض إىل االستعمال هذا من للفرد املخصصة املساحة تصل مل لذلك هكتار 141 عن يزد مل فعال

 . 2م36هو  فاملستهد بينما 2م11الواقع  يف الفرد نصيب

 م0551 -0588( نسبة استعماالت األرض احلضرية القائمة إىل املستهدفة عامي 2رقم )شكل 

 
 9اعتمادا على بياتات جدول رقم  : عمل الباحثاملصدر

 م 1566 عام ينةاملد خمطط يف املخصصة املساحة ضعف من أكثر العسكرية لألغراض اخلاصة األرض استعماالت نسبة فاقت 
 القومي ألمنا لظروف ختضع ابملدن األمنية لألغراض األرض استخدامات هيمنة ولعل .م 1551 عام %231بلغت  حيث
وتعد مدينة طربق ضمن تلك النواحي  (12)عليها املتنازع القريبة من احلدود مناطق يف كثيف االستعمال هذا يكون ما فعادة للدول

 مدينة طربق بشكل عام   علىم انعكست نتائجه على مظهر األرض األمين  1511اليت شهدت صراع على احلدود مع مصر عام 

 (4101-0551): الثاين الشامل املخطط تقييم-ب

 وفق الثاين الشامل املخطط توقعات حسب م( 2111) عام حبلول نسمة 216911حبوايل  طربق مدينة يف السكان عدد قدر
 عدد أن إذ كبري بقدر فيه مبالغ كان الفرتة تلك خالل السكان لنمو املخطط توقعات أن إال %456قدره  متوقع سنوي منو معدل

  (13)(م 2111) عام نسمة 115512يفوق  مل قطرب  مدينة يف السكان
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 م 4101لعام  الشامل املخطط يف األرض استعماالت( 9)رقم  جدول

 النسبة املساحة نوع االستعمال

 61 2266 السكين

 9 111 التجاري

 6 319 جتماعيةاالدمات اخل

 9 159 املناطق الرتفيهية

 656 291 املناطق الصناعية

 11 361 الطرق

 254 61 ناطق اخلاصةامل

 2 19 مرافق عامة

 111 3191 املبنية املساحة

 - 415 مناطق غري صاحلة للتوسع

 - 4111 إمجايل املساحة

 املصدر: 

 ENGINEERING CONSULTANT OFFICE UTILITIES. TUPRUQ, DRAFT FINAL, 
REPORT ON THE MASTER PLAN, TRIPOLI, 1995, P, 137-153.  
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 املختلفة األرض استعماالت مساحة من الفرد نصيب أن إال ابملخطط، املتوقع احلجم إىل يصل مل املدينة انسك حجم أن ورغم
 مل إن الكثري أن على واضحة داللة ذلك ويف السكين، االستعمال ابستثناء الحقا سيتضح كما املدينة خمطط يف املقرتح من أقل كان
 التنفيذ.  إىل سبيلها دجت مل الثاين املدينة خمطط حمتوايت أغلب يكن

 االستعمال نسبة فيها شكلت املدينة يف املبنية املساحة إلمجايل هكتار 3191 حوايل (م 2111) لسنة املدينة خمطط يف خصص
 هكتار 111 حبوايل فقدرت التجاري لالستعمال خصصت اليت األراضي مساحة أما ،(6)رقم  ابجلدول كما   %61السكين 
 159  قدرها مساحة له اقرتح الرتفيهي واالستعمال هكتارات، 319 مساحتها بلغت االجتماعية للخدمات خصصت اليت واألراضي
 التوايل.   على هكتار 391و  361 بلغت مساحة الصناعية واملنطقة للطرق خصص حني يف هكتار،

  مساحة استعماالت األرض احلضرية واملستهدف من القائم (7)جدول رقم 
 يف املخطط الشامل الثاين ونصيب الفرد منها

 نوع االستعمال
  4104 عام  4101 عام

 نسبة القائم من
 املستهدف

 4104 عام 4101 عام

املستهدف 
 ابهلكتار

 القائم
 ابهلكتار

املستهدف ابملرت  الفرد نصيب
 املربع

الواقع  يف الفرد نصيب
 ابملرت املربع

 145 116 12 1646 2266 السكين

 454 6 26 45 111 التجاري

 1354 14 4659 146 319 جتماعيةاالدمات اخل

 3 5 16 39 159 املناطق الرتفيهية

 556 1159 4254 116 291 املناطق الصناعية

 19 1159 43 163 361 الطرق

 1 4 51 16 61 املناطق اخلاصة

 119 113 61 2265 3191 املبنية املساحة

  (6-3) رقم دولنياجل بياتات على اعتمادا الباحثإعداد  املصدر:
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 الثاين الشامل ابملخطط املختلفة األرض الستعماالت مساحات من أقرتح ما على وبناء الذكر السكانية السابقة للمعطيات ووفقا
 االيت:    مالحظة لنا ميكن (1) رقم ابجلدول الواردة البياتات خالل ومن

 هكتار إي أن مساحة  2265يف حني كان القائم منها فقط  هكتار 3191يف خمطط املدينة حبوايل  املبنية املساحة حددت
على خالف  2م119من املساحة املستهدفة لذلك كان نصيب الفرد من هذه املساحة  %61املدينة املشيدة فعال مل متثل سوى 
له وفق املخطط  من املساحة العمرانية املخصصة %61أي امعىن أن الفرد مل ينل سوى  2م 113ما مت ختصيصه ابملخطط والبالغ 

 احلضري املعد. 

 إضافة إىل ما شهدته املدينة من نشاط إسكاين ملحوظ خالل العشر  ،نتيجة لعدم بلوغ السكان إىل احلجم املتوقع كما ذكرتا آنفا
كل ذلك انعكس على نصيب الفرد من   ،السنوات الفائتة الناجم من التسهيالت املصرفية املتمثلة يف منح القروض للمواطنني

بينما املستهدف  2م 145مساحة االستعمال السكين فقد زاد نصيب الفرد ابملدينة على ما مت اقرتاحه ابملخطط حيث بلغ احلايل 
فقط من املساحة املخصصة هلذا االستعمال امخطط  %12لكل شخص رغم أن املساحة املنفذة مل تشكل سوى  2م 116

 سلفنا الذكر. أكما   2111جم املرجح  ابملخطط احلضري عام املدينة ومرد ذلك أن عدد السكان مل يصل إىل احل

 مل املساحة واقع أن إال التجاري لالستعمال هكتار 111 قدرها مساحة خصص (م 2111) لعام املدينة خمطط أن من ابلرغم 
 نصيب بلغ لكلذ ونتيجة املستهدفة املساحة قيمة من %26االستعمال  هذا من القائم نسبة بذلك شكلت هكتار 45 يتجاوز

  .2م 6يكون  أن ابملخطط املأمول حني يف 2م 454 املساحة هذه من الفرد

 ابملدينة املنفذة املساحة بلغت حيث املقرتحة املساحة من %4659إال  ابملدينة االجتماعية اخلدمات مساحة نسبة تشكل مل 
 أن إال ذلك ورغم هكتار 319ايل حو  (م 2111) عام خمطط حسب هلا خمصص كان الذي الوقت يف هكتار 146حوايل 
 حسب ذلك 2م 14ميثل  والذي ابملخطط مقرتح ما تقريبا مياثل وهو 2م 1354بلغ  ابملدينة املساحة هذه من الفرد نصيب
 ابملخطط.  االجتماعية للخدمات املخصصة املساحة

 م 4104-4101عامي  املستهدفة من القائمة احلضرية األرض استعماالت ةنسب (9) رقم شكل
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 (1إعداد الباحث اعتمادا على بياتات اجلدول رقم ) املصدر:
 منها يطبق مل املساحة هذه أن والواقع هكتار 159 حنو الرتفيهي االستعمال مساحة تبلغ أن فيلزم املدينة امخطط ورد ملا وفقا 

امخطط املدينة،  توفرها واجبال املساحة من فقط %16قدرها  هذه املساحة نسبة جسدت ابملدينة هكتار 39قدره  ما سوى
 فاملفرتض املخصصة املساحة وحسب حني يف 2م 3يتجاوز  مل االستعمال هذا من الفرد نصيب فإن( 1)  رقم ابجلدول هو وكما

 . 2م 5تبلغ  أن

 هذه من فعال املنفذ أن إال الصناعية للمنطقة هكتار 291 قدرها مساحة خصصت (م 2111) لسنة طربق مدينة خمطط يف 
 يف املستهدفة املساحة من %4254 سوى املساحة هذه من القائم نسبة تشكل مل وابلتايل هكتارات 116عن  تزد مل ساحةامل

 املدينة.  خمطط

 بلغ املساحة هذه خالل ومن %43حوايل  املقرتحة املساحة إىل نسبتها بلغت هكتار 163ابملدينة  الطرق مساحة وصلت 
 حددت مساحة واقع من ذلك 2م 1159تبلغ  أن املفرتض كان الذي الوقت يف 2م 19حوايل  ابملدينة منها الفرد نصيب
 هكتار.  361حبوايل  قدرت واليت (م 2111) عام املدينة امخطط

 لنتائجا

توايت من خالل هذه الورقة البحثية مت الكشف عن عدم التجانس النسيب بني األسس النظرية واجلوانب التطبيقية العملية حمل
وفشل املخططات يف معرفة  ،ومرد ذلك التقصري يف تنفيذ الكثري من حمتوايت تلك املخططات من تاحية ،املخططات احلضرية ابملدينة

 إمكانيات منو املدينة من تاحية أخرى وميكن تلخيص أبرز نتائج هذا البحث يف التايل: 

نسمة  92311ففي حني قدر عدد سكان املدينة حبوايل  ،ملدينة طربق مل ينجح املخطط الشامل األول يف معرفة إمكانيات النمو .1
نسمة ذلك سنة  62631وصل عدد السكان ابملدينة وقبل أربع سنوات من سنة اهلدف إىل  ،سنة اهلدف (م 1566) عام

 (م 1564)
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فعلى الرغم من  ،%139لزايدة الشامل األول حيث شكلت نسبة ا يف الواقع عن احملدد وفق املخطط زادت مساحة املدينة املبنية .2
 هكتار.  1369هكتار وصلت مساحة املدينة إىل  1111ية للمنطقة املبنية تقدر حبوايل أن املخطط خصص مساحة أمجال

ابستثناء االستعمال السكين مل تصل مساحات األرض املختلفة وال معدل نصيب الفرد منها يف الواقع إىل املستهدف ذلك بناء  .3
 أسس نظرية يف املخطط الشامل األول للمدينة. على ما ورد من 

ففي حني قدر عدد سكان املدينة يف سنة اهلدف  ،يف توقعاته خبصوص إمكانيات منو املدينة مل يوفق املخطط الشامل الثاين أيضا .4
 نسمة عام 111342بلغ عدد سكان املدينة وبعد سنة اهلدف بعامني حوايل  ،(م 2111) نسمة عام 216911حبوايل 

 .(م 2112)

مساحة بلغت قيمتها  (م 2111)هكتار بينما حدد خمطط سنة  2265حوايل  (م 2112) بلغت مساحة املدينة املشيدة عام .9
وابلتايل اخنفض معدل نصيب الفرد من هذه املساحة  %61هكتار شكلت بذلك نسبة املساحة املبنية القائمة فقط  3191

 لكل فرد.  2م 113املخطط أن تصل إىل يف حني كان املفرتض حسب  2م 119حبيث بلغ 

ابستثناء االستعمال السكين مل تصل مساحات استعماالت األرض املختلفة ابملدينة إضافة إىل معدل نصيب الفرد منها إىل ما مت  .6
 اقرتاحه وفق املخطط الشامل الثاين ابملدينة. 

 قائمة املراجع واملصادر: 

 . 15 ص ،م 2111دار النهضة العربية،  ،بنغازي، 1 ط ،دراسات حضرية ،سعد خليل القزيري .1

 31 ص ،1555مصراته،  ،، دار النشر والتوزيع1 ط ،التخطيط احلضري ،علي احلوات .2

 م.  2116-م  1594حسبت من فبل الباحث اعتمادا على تعددات السكان العامة عامي  .3

 . 13-12 ص م، 1536، 39 العدد ،""طربق" جملة ليبيا املصورة سليمان منصور احلداد، .4

 تشمل اخلدمات االجتماعية اخلدمات الصحية والتعليمية والثقافية والدينية واإلدارية.  .9

 يقصد ابملرافق العامة املباين املخصصة خلدمات للكهرابء وصهاريج املياه وحمطات معاجلة مياه الصرف الصحي وغري ذلك.  .6

 داخل خمطط املدينة.األراضي الزراعية املنتشرة  تتمثل أراضي الفضاء يف العديد من األودية واملنحدرات وبعض .1
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 من حساب الباحث اعتمادا على: .6

 1559-1513 تعدادات املباين عامي للمعلومات، العامة اهليئة . 

 911101 مقياس ،1551 للمدينة، جوية صورة . 

 . (2) رقم اجلدول على ابالعتماد اجلزء هذا يف الواردة م 1551بسنة  اخلاصة األرقام .5

11. ENGINEERING CONSULTANT OFFICE UTILITIES. TUPRUQ, DRAFT FINAL, 

REPORT ON THE MASTER PLAN, TRIPOLI, 1995, P, 12  11 ص املدينة، تنمية مراحل راجع.     

 يف اللييب، األمين األرض مظهر يف دراسة األرض: استعماالت على القومي األمن اعتبارات انظر "أثر املعلومات من للمزيد .11
 قاريونس، جامعة منشورات ،1 ط البشرية، ليبيا جغرافية يف تطبيقية دراسات العبيدي، فرج سامل احلداد، يوسف عوض تابك

 م.  2112 بنغازي،

 / طربق املدين السجل .12

  (1) شكل رقم .13
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