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 مقدمة
يف احقاب تارخيية خمتلفة كمركز جتاري مسقط مدينة تارخيية لعبت دورا هاما  دتع

يف منطقة اخلليج منذ العصور اإلسالمية األوىل، وتعترب من أهم املراكز التجارية 

املميز، وتقع فيها قلعيت اجلاللي واملرياني  االسرتاتيجيملوقعها واحمليط اهلندي 

اللتني تشتهر بهما. ونشاهد يف العاصمة مسقط ووالياتها التمازج الرائع بني الرتاث 

احلضاري القديم والطابع العصري احلديث، فرتى فيها املنازل واألسواق القدمية 

واق احلديثة واحملالت والدكاكني الصغرية والطرق الضيقة جبانب املنازل واألس

والشوارع الواسعة مما حيفظ لعمان شخصيتها التارخيية واحلضارية من ناحية ويضفي 

عليها يف نفس الوقت روح العصر واحلداثة من ناحية أخرى )وزارة اإلعالم، 

وهي مبثابة املنطقة املركزية للبالد  ودرة مدنها،السلطنة  وهي عاصمة(. 2013

اريا ففـيها يقع مقر احلكم ومركز اجلهاز اإلداري للدولة، سياسيا واقتصاديا وإد

كما متثل حمافظة مسقط حمورا حيويا للنشاط االقتصادي والتجاري سواء على 

. (2013،)حمافظة مسقطاملستوى احمللي أو يف عالقات السلطنة مع الدول األخرى. 

مدينة جاذبة كما أنها تضم معظم اخلدمات املوجودة بالسلطنة وبسبب ذلك تعترب 

 للسكان من بقية احملافظات األخرى.

فبعض الكتاب يرى أن األسم له جذور وهناك خالف حول معنى اسم مسقط؛ 

وأيضًا يعين بالعربية مكان  ،عربية  ومعناه مرسى أو املكان الذي يتم رمي اهللب فيه

وله  ،السقوط. بينما يرى كتاب آخرون أن االسم له جذور فارسية قدمية ومعناه قوي الرائحة

 -(، ويعزز ذلك أن معنى اسم جمان Moscha Portusمعين فارسي آخر و هو مكان الصيد )

 .,Muscat, Oman: Wikis, (2013)سكان البحر بالعربية و الفارسية  –السومري األصل 
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 :مسقط وتطور العوامل اجلغرافية املؤثرة يف نشأة -1
 املوقع 1.1

تقع حمافظة مسقط على حبر عمان يف اجلزء اجلنوبي من ساحل الباطنة 

وتتصل من الشرق جببال احلجر الشرقي وحمافظيت جنوب ومشال الشرقية ومن 

اهلها  وقد ،(1شكل )الباطنة ومن اجلنوب حمافظة الداخلية   الغرب حمافظة جنوب

هذا املوقع اجلغرايف واالسرتاتيجي اهلام ايضا الن تكون املركز السياسي 

تتوسط مسقط (. و 2013،سلطنة عمان  )حمافظة مسقطواالقتصادي واالداري ل

 200الشريط الساحلي لسلطنة عمان حيث تطل على خليج عمان بساحل طوله 

 – °23.5تي العرض كم يف اجلزء اجلنوبي من ساحل الباطنة، ومتتد بني دائر

،ومن ثم فإن مدار  شرقا °59 -°58مشاال وبني خطي الطول  23.75°

هذا املوقع  . ، وتنحصر بني خليج عمان وجبال احلجر الشرقيالسرطان مير بوسطها

غرايف املميز ملسقط أسهم يف تاري  املالحة العمانية قدميًا كما أسهم حديثًا يف ربط اجل

واملوانئ األخرى السلطنة بالعامل اخلارجي  عن طريق مطار السيب الدولي 

، وعلى املستوى احمللي أصبحت مسقط مرتبطة بكافة أحناء الدولة املوجودة مبسقط

م يف زيادة احلركة السكانية إليها بصورة بشبكة كبرية وعصرية من الطرق مما أسه

مبا  كم مربع 3900وتبلغ مساحة احملافظة حوالي  كبرية وزيادة حجمها السكاني.

 :، وتنقسم مسقط إىل ست واليات هي% من مساحة سلطنة عمان1.3ميثل 

 .(1مسقط، مطرح، بوشر، السيب، العامرات، قريات،  شكل )
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 .موقع حمافظة مسقط , وأقسامها اإلدارية .(1) رقم شكل

 
 الرتكيب اجليولوجي ومظاهر السطح  1.1

تتنوع تضاريس مسقط بني مناطق جبلية وشواطئ رملية وسهلية، ولكن يغلب 

حيث متتد جبال احلجر % من مساحتها 80عليها التكوين اجلبلي املعقد الذي يشكل 

ولقد ساهمت أشكال السطح يف حتديد  ،الشرقي لتغطي مساحة شاسعة من أرض احملافظة

أماكن التوطن السكاني يف مسقط فاجته السكان إىل تعمري املناطق السهلية يف السيب غربًا 

بني صخور نارية قدمية تعود  الصخور هناوتتنوع ومل يتقدم العمران جنوبًا لصعوبة ذلك. 

ر متحولة ؛ مما إىل ما قبل الكمربي وأخرى رسوبية جريية مع تكوينات حبرية وصخو

 .(1995جيعلها متثل متحفًا جيولوجيًا غنيًا ممثاًل لعدة عصور جيولوجية )رضوان، 

ولقد أثرت جيولوجية املنطقة على العمران فيها حيث انتشر يف مناطق الصخور 

بينما كان زحف العمران قلياًل و  ،الصلبة على جوانب األودية ويف سفوح اهلضاب

اطئية الرخوة وذلك بسبب تكلفة البناء املرتفعة اليت اليستطيع مبعثرًا يف املنطقة الش

حتمل تكلفتها إال احلكومة ومثال ذلك ما حدث يف منطقة الصاروج حيث وصل عمق 

أمتار بينما اليزيد عمقه يف مناطق الصخور الصلبة عن مرت أو مرت  8حفر األساس 
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املختلفة وتنوعت  كما ارتبطت أمناط العمران وتوزيعها ووظائفها ،ونصف فقط

 .(1997)منر، باختالف أشكال السطح و تنوعها وارتفاعها من موضع إىل آخر.

 (2شكل ) :(1995)رضوان، وميكن متييز أشكال السطح التالية يف مسقط 

 

 
 .أشكال السطح يف سلطنة عمان .(1) رقم شكل
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  السهل الداخلي وخط الساحل حيث يتسع السهل الساحلي غرب مطرح

ليصبح امتدادًا لسهل الباطنة بينما خيتفي متامًا كلما اجتهنا شرقًا وجنوب شرق،  تدرجييًا

كيلومرت فهو مستقيم قليل التعرجات غربًا وتكثر به شرقُا  200أما خط الساحل بطول 

و جنوبًا اجلروف و اخللجان واجلزر الصخرية ومن ثم املرافئ الطبيعية الصاحلة إلقامة 

 س يف مطرح.املوانئ مثل ميناء قابو

 يلي ذلك جنوبًا حافة جبلية أثرت فيها عوامل التعرية. 

  كما يوجد هناك العديد من األودية اجلافة اليت كثريًا ما تتسبب يف السيول

اجلارفة خاصة بعد حدوث األعاصري املدارية مثل جونو و فيت وتؤدي إىل قطع الطرق 

 وهدم البيوت.

، العمران يف مسقط على النحو التاليو ميكن  إجياز تأثري مظاهر السطح على 

 :(3شكل )

 

 
 .أتثري مظاهر السطح على العمران يف مسقطمنوذج من  .(3) رقم شكل

 جبال

 كثبان رملية

 سهل
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 السهول 

حيث تعترب السهول )الساحلية والداخلية( عامل رئيسي الستيطان السكان 

حيث أنها توفر الرتبة الصاحلة للزراعة كما هو احلال يف قرى اخلوض واألنصاب 

واحلمام وفلج الشام وصنب وييت واحليل الشمالية )حيل العوامر( والغشيبة 

ران بسبب استواء ووادي اللوامي. توفر السهول أفضل األماكن إلقامة العم

السطح، وهذا ما يتضح من امتداد العمران يف منطقة الدراسة يف سهول والييت 

 بوشر والسيب.

وتتكون معظم مساحة املنطقة السهلية اليت تعترب امتداًدا طبيعًيا لسهل 

الباطنة من املراوح الفيضية اليت كونتها األودية املنتشرة يف أرجاء املنطقة واألودية 

إليها من املناطق اجملاورة كوادي مسائل؛ فعلى سبيل املثال يتكون سطح القادمة 

من  -أهم و أكرب واليات مسقط و سلطنة عمان  -األرض يف والية السيب 

مروحة وادي مسائل الفيضية وهي من أهم العوامل اليت وجهت العمران للنمو 

بلغت نسبة والرتكز يف هذه املنطقة دون غريها من مناطق حمافظة مسقط حيث 

% بينما بلغت 59املساحة املبنية واملخططة من مساحة املروحة الفيضية حوالي 

% أما نسبة 31نسبة املساحة اليت مت بناؤها من إمجالي مساحة املروحة حوالي 

% من إمجال مساحة 28.96املساحة املخططة واملعدة للبناء مستقباًل فقد بلغت 

%. 41قية من املروحة اليت مل يتم استغالهلا بعد املروحة أّي أن نسبة املساحة املتب

وتركزت املباني يف منطقة أقدام املروحة واجلانب الغربي منها ومنطقة رأس 

املروحة وذلك بسبب استواء سطح املروحة ودرجة االحندار املنخفضة والسبب 

تكون وبالتالي  ، األخر وهو بناء سد التغذية اجلوفية يف اجلهة الشرقية من املروحة

ساعدة يف انتشار العمران يف والية امل ةدرجة االحندار من أهم العوامل الطبيعي
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السيب إذ تراوحت درجة االحندار ما بني صفر عند ساحل البحر و عشر درجات 

 .عند سفوح مرتفعات اخلوض

 اجلبال 

ُتمثل اجلبال أحد أكرب التحديات  البيئية اليت تواجه االمتداد العمراني 

تعمل على ايقاف التوسع العمراني أو توجيهه يف اجتاهات اجبارية  للمدن حيث

ففي مسقط قامت اجلبال بتوجيه العمران للنمو يف شكل شريطي موازًيا المتداد 

وألن اجلبال هلا تأثري يف تلطيف درجات احلرارة وبصفة خاصة بالقرب  ،اجلبال

من ساحل البحر لذلك نشأت األحياء الراقية يف مرتفعات القرم على اجلروف 

الصخرية املطلة على ساحل البحر، و اجلدير بالذكر أن مسقط املعاصرة تشهد 

متت فيه عمليات حاليًا عمليات تنموية كربى مثل طريق مسقط السريع  و الذي 

ضخمة لتمهيد و تسوية املناطق اجلبلية إلنشاء الطريق و الذي أصبح بدوره عاماًل 

و من املواقع اليت يظهر  ،هامًا لتوجيه النمو العمراني حنو مناطق جديدة يف مسقط

 فيها تأثري اجلبال يف توجيه النمو العمراني يف منطقة الدراسة:

  املساكن  رتفعات اجلبلية إىل إنشاءأدت املقرية اخلوض القدمية: حيث

 عند سفوح اجلبال وحتديًدا عند خمرج وادي اخلوض.

 .قرى والية بوشر: حيث احنسرت املساكن قدمًيا بني السالسل اجلبلية 

  مطرح ومسقط: حيث وجهت اجلبال منو هاتني املدينتني على هيئة

 شريط ضيق وحسرتها بينها وبني البحر.
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 األودية 

على امتداد األودية حيث تنمو  األودية على توجيه النمو العمرانيتعمل 

املستوطنات على ضفاف األودية وعند خمارجها. و تنتشر يف مسقط الكثري من 

األودية ذات األطوال واملساحات املختلفة مثل أودية اخلوض واللوامي 

فاف على ض القدمية والبحائص ووادي عدي والوادي الكبري، حيث قامت القرى

و الدفاع عن املوقع  ةاألودية وبالقرب من خمارجها لعدة اعتبارات منها سهول

 هذه حديًثا بدأتو وجود تربة خصبة وتوفر املياه اجلوفية يف بطون األودية. 

املستوطنات بالتوسع على حساب جماري األودية الصغرية )املسيالت( مع توافر 

و ود وأعمال طمر األودية الصغرية. التقنيات اهلندسية احلديثة مثل إقامة السد

إىل مشكالت ضخمة أثناء األعاصري اليت جماري األودية  يفالعمران  أدى انتشار

يونيو  5 و إعصار فيت يف   2007يونيو  5 ضربت السلطنة مثل إعصار جونو يف

)شكل  حيث جرفت تيارات املياه الغاضبة املساكن و الطرق يف طريقها ،2010

بعد إعصار  مليار دوالر 5خسائر كربى وصلت إىل حوالي  و تسببت يف ،(4

 و يعد ،حالة وفاة 50أكثر من  جونو فضاًل عن اخلسائر يف األرواح و اليت بلغت

التخطيطية الكربى حيث مت جتاهل  األخطاءمن  السماح بالبناء يف جماري األودية

باملياه و بشكل مفاجئ و يف فرتة زمنية حمدودة جدًا  إذا أمتألتتأثري هذه األودية 

بوصة ( خالل إعصار  24) ملليمرت  610حيث بلغت كمية األمطار الساقطة   

 (Azaz, 2010) جونو.
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 .على مسقط (1007أمثلة من اآلاثر التدمريية إلعصار جونو )يونيو  .(4رقم )شكل 
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 املناخ 1.3
على  صحراوي( بسبب موقعها الفلكي)منا  نا  حار وجاف مبتميز مسقط ت

حيث ترتفع درجات احلرارة صيفًا، ويعظم مع صيف طويل وحار جدا  مدار السرطان

كلما  %95مع ارتفاع كبري يف الرطوبة النسبية اليت تصل إىل  مداها الفصلي واليومي

واجلدير (. 1995اقرتبنا من الساحل مما يزيد من وطأة االحساس باحلر  )رضوان، 

بالذكر أن ارتفاع الرطوبة يؤدي إىل حدوث أضرار يف املنازل و بصفة خاصة تلك 

 (.1997الواقعة يف املناطق الساحلية )منر، 

وبارد نوعا ما خصوصا أثناء الليل، وعند هبوب الرياح  دافئ "فهو "الشتاء أما

حوالي  معدل سقوط األمطار السنوي يف مسقطويبلغ  الباردة بنوعيها القارية والبحرية

تسقط و   يف مسقطمنخفضة  فإن معدالت التساقط تكون وبصفة عامة .،سم 10

األمطار يف فصل الشتاء بسبب مرور املنخفضات اجلوية الشتوية القادمة من جهة البحر 

 املتوسط ، ولكنها تتصف بالتذبذب تبعًا لضعف، وقوة تلك املنخفضات اجلوية.

بعض يوضح ( 5يف مسقط، والشكل رقم ) درجات احلرارة( يوضح 1واجلدول رقم )

 عناصر الطقس و املنا  يف مسقط

 
 يف مسقطدرجات احلرارة ( يوضح 1جدول رقم )

 ديسمرب نوفمرب أكتوبر سبتمرب أغسطس يوليو يونيو مايو أبريل مارس فرباير يناير 
 28 32 40 42 42 46 49 47 40 34 32 27 عظمى
 14 19 20 25 26 26 28 24 21 16 14 12 صغرى

 (2013) ،سلطنة عمان ،املصدر: املديرية العامة لألرصاد واملالحة اجلوية
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 .بعض عناصر الطقس و املناخ يف مسقط .(5)رقم شكل 

 
 السكان يف مسقط -1

عصر النهضة، وتولي حضرة صاحب اجلاللة السلطان قابوس بن سعيد  بدايةمع 

، بدأت السلطنة عهد جديد ساد فيه اآلمن واآلمان ، 1970املعظم لسلطة البالد عام 

واإلستقرار، فعمل صاحب اجلاللة، وحرص على حتديث وتغري السلطنة لألفضل، وتنفيذ 

احلياة مما شجع على عودة العمانيني سياسات التطوير، والتعمري، واإلرتقاء بكل مرافق 

املغرتبني للعمل يف شرق أفريقيا)زجنبار( ، ودول النفط اخلليجية األخرى، على العودة مع 

روؤس أمواهلم مما ساهم إىل جانب العائدات النفطية يف سرعة تنفيذ مشاريع تنموية اليت 
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ف البرتول وتدفق ، كما أن اكتشاصبت معضمها على العاصمة مسقط وضواحيها القريبة

 .عائداته  ساهم يف االزدهار االقتصادي للسلطنة مما أدى لزيادة حجم السكان

 تطور حجم سكان مسقط 1.1
منهم  1974عام  766000وتشري التقديرات السكانية أن عدد سكان السلطنة كان 

يف  230000منهم  1981عام  919000ثم وصلوا إىل  ،%8.2يف مسقط بنسبة  63000

يف مسقط بنسبة  256000منهم  1984عام  1190000%، ثم زادوا إىل 25مسقط بنسبة 

حينما قدر جملس التنمية سكان عمان بنحو  1989% عام 20.3ثم شكلوا نسبة ، 22%

شكلوا ما نسبته   622506 وصل عددهم إىل 1993(، ويف عام 1995مليونني )رضوان، 

كان عدد سكان  2003نسمة، ويف 2017591% من عدد سكان عمان البالغ  30.9

. نسمة2331391% من عدد سكان عمان البالغ   27.1شكلوا ما نسبته    631031مسقط

أحتلت املرتبة األوىل بالنسبة لتوزيع سكان السلطنة على  2010و حسب نتائج تعداد 

من  %27.3( نسمة وهو ما ميثل   775.878وبلغ عدد سكانها ) مستوى احملافظات واملناطق

وقد أشارت نشرة إحصائية صادرة عن املركز الوطين لإلحصاء إمجالي سكان السلطنة، 

واملعلومات مؤخرًا أن عدد سكان حمافظة مسقط املسجلني يف اإلدارة العامة لألحوال املدنية  

كان سلطنة عمان الذين بلغ عددهم % من س29.99نسمة وهو ما ميثل  1155645بلغ 

 .(2013)جريدة عمان،  2013العام  3853871

 

 
 .1013وحىت  1974تطور منو سكان مسقط من . (6)رقم شكل 
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 عناصر النمو السكاين 1.1
 الزايدة الطبيعية 1.1.1

، واخنفض إىل 1993يف األلف عام  29.4بلغ معدل املواليد اخلام يف مسقط 

 2003يف األلف يف عام  2.2بلغ معدل الوفيات  ، بينما2007يف األلف يف  25.1

وهو أدنى معدل للوفيات اخلام بني حمافظات و  2007يف األلف يف  1.8واخنفض إىل 

ومن ثم ارتفع مناطق السلطنة نظرًا لتقدم اخلدمات الصحية و توافرها يف مسقط، 

يف عام يف األلف  23.3إىل  2003يف األلف عام  17.9معدل الزيادة الطبيعية من 

 .(2009 ،)الغساني 2007

 اهلجرة 1.1.1
عام  40وبالطبع  ال ميكن تربير هذه الزيادة السكانية الكبرية يف مسقط يف خالل 

تقريبًا بالزيادة الطبيعية وحدها ولكن اهلجرة بنوعيها اخلارجية الوافدة والداخلية بسبب 

األوىل إىل زيادة حتول مسقط إىل قطب تنموي قوي يف السلطنة وذلك يرجع بالدرجة 

 .االنفاق احلكومي يف مسقط على اخلدمات و بصفة خاصة خدمات البنية األساسية

 اهلجرة اخلارجية 1.1.1.1
؛ جند أن نسبة سكان مسقط الوافدين شكلت فالبنسبة للهجرة اخلارجية الوافدة 

( 2)جدول رقم  2010% يف 47.5وزادوا إىل  2003% من إمجالي السكان يف 39.6

 2003% من إمجالي القوى العاملة يف احملافظة عام 61ون حوالي ويشكل الوافد

يف قطاعات اإلنشاءات وجتارة اجلملة و التجزئة  إليهم اجةاحلوذلك نظرًا الستمرار 

، واجلدير بالذكر أن اهلجرة الوافدة إىل واصالح املركبات والصناعات التحويلية

إمجالي الوافدين يف  % من86.5مسقط هي هجرة آسيوية حيث يشكل اآلسيويون 

 (.2009 ،)الغساني، وذلك الخنفاض أجورهم 1993
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 .1010, 1003نسبة العمانيني و نسبة الوافدين يف مسقط فيما بني  .(1جدول رقم )
 نسبة الوافدين وافد نسبة العمانيني عماين السنة
2003 381612 60,4 250461 39,6 
2010 407006 52,5 368872 47,5 

 2010مشروع التعداد العام للسكان واإلسكان واملنشآت  :املصدر
 

 اهلجرة الداخلية 1.1.1.1
برزت ظاهرة نزوح السكان من املناطق الريفية فلقد أما بالنسبة للهجرة الداخلية 

إىل املناطق احلضرية يف سلطنة عمان بشكل ملحوظ يف العقود األخرية ، وخاصة إىل 

إلدارية يف مشال عمان أو جنوبها ، ثم إجتهت املدن الكبرية اليت تعترب عواصم املدن ا

اهلجرة الداخلية يف السنوات األخرية بشكل متزايد حنو مناطق بعينها مثل حمافظيت 

مسقط وظفار، وذلك بسبب التنمية الشاملة وتركز اخلدمات، وتوجيه نسب مرتفعة 

فرص العمل من اإلستثمارات املختلفة إىل تلك احملافظات ، مما ترتب على ذلك زيادة 

، وزيادة احلاجة إىل األيدي العاملة يف خمتلف اجملاالت واليت  جذبت إليها السكان من 

تيارات اهلجرة الداخلية إىل مسقط تعترب أكرب تيارات  وتعد خمتلف املناطق يف السلطنة.

%( من 51تستقطب ) ااهلجرة الداخلية يف سلطنة عمان على اإلطالق، حيث أنه

، والواقع أن حمافظة 2003%( عام 60و ) 1993حجم اهلجرة الداخلية يف عام 

وفدت إليها أعداد  2003و 1993مسقط خالل السنوات العشر السابقة لتعدادي 

حيث يتضح أن حمافظة مسقط أكثر مناطق السلطنة كبرية من املهاجرين العمانيني، 

% من حجم اهلجرة الداخلية الصافية يف 83.7طبت جذبًا للهجرة الداخلية حيث استق

وتتمثل مصادر هذه اإلمدادات . 2003% يف 98.2وزادت إىل  1993السلطنة عام 

البشرية يف التيارات القادمة من حمافظات ومناطق السلطنة املختلفة ويعترب التيار القادم  

 (2009 ،ساني)الغ.من حمافظة الباطنة أكرب تيارات اهلجرة القادمة إىل مسقط
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  كثافة السكان 1.1.3
وهي أعلى  2003يف عام  ²نسمة/ كم 162وتبلغ كثافة السكان يف مسقط 

الكثافات على مستوى السلطنة لكونها العاصمة ووجود اخلدمات وتوافرها بها 

واستقطابها السكان على املستوى احمللي و العمالة الوافدة على املستوى الدولي، 

% من مساحة السلطنة، أما على مستوى 1.3اليت تشكل  باإلضافة إىل صغر مساحتها

 1993يف والية مطرح عام  ²نسمة /كم 1512واليات مسقط  فتصل الكثافة إىل 

وذلك لكونها املركز التجاري و املالي  2003عام 1335 ²واخنفضت إىل  نسمة /كم

ها التجاري للدولة وتركز معظم اخلدمات العامة بها وقدم استقرار السكان بها وازدهار

 (2009 ،)الغساني.% من مساحة احملافظة2.9وصغر مساحتها اليت متثل 

 توزيع السكان 1.1.4
يعد توزيع السكان يف مسقط غري متجانس حيث بلغت نسبة الرتكز السكاني 

، ومن املعروف أن التوزيع السكاني 2003% يف عام 56.5و 1993% يف عام 52.5

يكون مثاليًا إذا كانت نسبة الرتكز تساوي صفرًا، ويؤكد ذلك منحنى لورنز حيث يتبني 

زادوا إىل  1993% من مساحتها عام 27% من سكان مسقط يرتكزون يف 80أن حوالي 

 .2003% من مساحتها عام 27% من سكان مسقط يرتكزون يف 83.5

 العمراين ملسقط نموالمراحل  -3

 مرحلة العصور القدمية 3.1

تعد منطقة و ،ويعتقد أنه كان هناك عمران قديم يف القرن الثالث قبل امليالد

رأس احلمراء يف منطقة القرم من أوىل مراكز العمران يف مسقط وذلك لغناها باملوارد 

الزراعية و املعدنية ووفرة األمساك بها، وتواجدت مراكز العمران على شكل تالل 

مرتًا متاثل تلك املوجودة يف مناطق احلضارات  20-15شبه دائرية يرتاوح قطرها بني 
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ودملون و سيالن، وقامت مراكز عمرانية أيضًا يف جربو والوشيل  القدمية مثل اهلند

 (.1997)منر،  ومطرح ووادي عدي

 مرحلة العصور الوسطى 3.1
ويف فرتة  ،ونتيجة إلزدهار التجارة يف مسقط سيطرت الربتغال عليها واحتلتها

على  1589و ،1588االحتالل الربتغالي  مت بناء قلعيت اجلاللي و املرياني  عامي 

قافة عام ثرتتيب، كما بنوا حصن مطرح، كما أنشأ الربتغاليون مركزًا للتعليم و الال

وتشري املصادر إىل أن مسقط يف العصر اليعربي كانت مدينة كبرية و كثيفة السكان  ،1610

ذات تصميم معماري مجيل مثل ومنازهلا  ،كما وصفت بإنها مدينة مجيلة وأنيقة جدًا

س،وبيت السيد نادر، وبيت السيد شهاب، وبيت جزيرة، بيت فرنسا،وبيت السيد عبا

 (.1984 ،)الندنويوجد فيها سوق قدمية للخيول و البلح  ،وبيت حمجوب

 1970مرحلة العصور احلديثة قبل  3.3
( يف بداية القرن التاسع عشر بإنها 1981 ،وصفت مسقط يف دليل اخلليج )نيبور

متتد حوالي نصف ميل من الشرق إىل الغرب، كما أنها متتدحوالي ربع  كانت مدينة كبرية

مكتظة  كيلومرت مربع(، وهي 0.32فدان أو  77ميل من البحر إىل الداخل )مبساحة تقديرية 

بالسكان حتيط جبوانبها اجلبال املرتفعة، وتقرتب حدودها األمامية من امليناء، أما من الداخل 

مساحته  ميدان لشبونة مغطى بالكامل بأحواض امللح، وكانت فكان يوجد بها سهل تساوي 

 .هناك أيضًا مياه عذبة يستخدمها السكان وتقع جبوارها حدائق الفواكه و البساتني و النخيل

واملدينة مسورة من اجلانبني اجلنوبي و الغربي، وكانت املنازل تتكون من طابقني مبنية من 

اجلص، وكانت احملالت العمرانية متتد على طول  احلجارة أو الطني وحمالة بزخارف من

 ،الشاطئ من الشرق للغرب وهي حملة مغاد، وحملة بنيان، وحملة  وجلات، وحملة السوق

منزل يف كل  100-30وكان عدد املنازل يرتاوح  ،وحملة البحارنة،وحملة وادي العود
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منزل وسبعة أحياء  300عن  على مايزيد 1900وقد اشتمل قلب املدينة يف عام  ،.حملة

(. وقدر عدد 1981 ،)نيبور ،كانت تقطنها جمموعات سكانية خمتلفة هلا نشاطات متباينة

 ، والشكل التالي(1981نسمة )شولتز،  8000بنحو  1900سكان مسقط فيما بعد عام 

 .1970عام قبل مسقط  خريطةيوضح  (7رقم )

 

 
 .(1981) ,املصدر: شولتز1970-خريطة مسقط قبل عام  .(7)رقم شكل 
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 1990وحىت  1970مرحلة العصور احلديثة من  3.4
والنمو االقتصادي والتطور الكبري  ،وبداية عصر النهضة  1970عام بعد 

 1500فلقد اتسعت الرقعة املبنية من يف حجم سكان مسقط زادت مساحة مسقط 

، وكان (1995)رضوان،  1989هكتار عام  15000إىل  1970هكتار عام 

نسمة عام  405000ذلك نتيجة النمو السكاني ملسقط الذي وصل إىل أكثر من 

؛ فقد وصل عدد املنازل يف  كما زاد عدد املنازل و األحياء السكنية ،1989

 73بعد أن كان عددها ال يتجاوز  1976زاًل عام من 180األحياء السكنية إىل 

كما زادت مساحة وعدد املباني احلكومية حيث كان   ،1970منزاًل يف عام 

(، 1981)شولتز،  1976مبنى يف  47أصبحت  1970مبنى يف  23عددها 

زاد عدد املباني واملساكن مبقدار أربعة أضعاف عما كانت  1985وحبلول عام 

زاد ارتفاع الطوابق، وزاد عدد الغرف مبقدار ستة أضعاف ، كما 1976عليه يف 

، وزادت مساحة املباني واملرافق واخلدمات املختلفة 1976عما كانت عليه يف 

كما حدث تغري يف االمتدادات  ،،1976مبقدار مرة و نصف عما كانت عليه يف 

معات العمرانية  و بعد أن كانت ممثلة يف بضعة حارات و أحياء غري خمططة وجت

متباعدة اتسعت أفقيًا ورأسيًا يف ختطيط حضري حديث و متقدم، كم مت إعادة 

ختطيط الكثري من املناطق السكنية القدمية. ولقد منحت بلدية مسقط املواطنني 

قطعة أرض للبناء عليها بعد أن مت تزويدها خبدمات البنية األساسية من  54644

نت نسبة كبرية من هذه القطع خمصصة كهرباء و ماء وطرق و شبكة تليفونات. وكا

 2020لألغراض التجارية، و 3840قطعة أرض(، و  48784للمباني السكنية )

% من مساحة العاصمة اليت 6.5لألغراض الصناعية، وكل هذا مل يشكل سوى 

واجلدير بالذكر أن السيب كان بها أكرب مساحة  ،يغلب عليها الطابع املتضرس
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والشكل  (.1995)رضوان،  1989قط عام سكنية تشكل نصف مساحة مس

 .1990خريطة مسقط عام يوضح  (8) التالي

 

 
 .1990خريطة مسقط عام  .(8)رقم شكل 

 مع تعديالت كارتوجرافية من املؤلف Muscat Municipalityاملصدر: 
 

  1990 بعد عام مرحلة العصور احلديثة من 3.5

النمو العمراني ملسقط النمو الشريطي كان هو اخليار الوحيد املتاح أمام 

حني مت إنشاء  1975و لقد بدأ هذا االجتاه منذ  ،بسبب تأثري مظاهر السطح
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الطريق املزدوج بداية من كورنيش مطرح اجلديد و حتى منطقة روي، ثم استمر 

هذا االجتاه الشريطي عن طريق إنشاء الطريق الرئيسي يف مسقط املسمى شارع 

الرئيسي الذي يربط بني مجيع املراكز احلضرية السلطان قابوس الذي شكل احملور

واملراكز الفرعية بداية من مطرح مبحافظة مسقط إىل آخر مدينة تقع مشال حمافظة 

 الباطنة.

وقد قسم هذا املمر املناطق احلضرية إىل قطاعات خطية منفصلة حبدود 

 واضحة جدًا. و ساهم هذا الطريق السريع إىل حد كبري يف  النمو العمراني

الشريطي على جانبيه. و أكرب املشاكل التخطيطة اليت حدثت يف هذا االجتاه هو 

حتويل استخدامات األرض إىل االستخدامات التجارية األمر الذي أدى إىل خلق 

العديد من املشاكل مثل تدهور األسواق التقليدية من جهة وزيادة االختناقات 

 املرورية من جهة أخرى.

اجته النمو العمراني يف مسقط إىل اجلزء الغربي  ومنذ مطلع التسعينات،

حيث والية السيب اليت تشهد منوا سريعا جدا  ملواجهة الطلب املتزايد على 

و تعد قطع األراضي الكبرية رخيصة الثمن هي العوامل الرئيسية اليت  ،األراضي

أن  ساهمت إىل حد كبري يف جذب الناس لإلقامة واالستثمار يف والية السيب. كما

ساهم أيضا يف  1986منطقة اخلوض يف عام  افتتاح جامعة السلطان قابوس يف

( يوضح أمناط 9شكل ) ،زيادة الطلب على السكن والعمل يف والية  السيب

 .استخدام األرض يف والية السيب
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 .يوضح أمناط استخدام األرض يف والية السيب .(9)رقم شكل 

 
و لقد زادت أسعار األراضي يف منطقيت اخلوض و املواحل القريبتني من اجلامعة 

أكثر من عشر مرات يف خالل السنوات العشر املاضية. و لقد أدى هذا النمو السكاني 

السريع يف السيب إىل زيادة حركة املرور و زيادة الضغط على شبكات الشوارع احمللية. 

مات اليومية يف املنطقة ونتيجة لذلك، مت إنشاء طرق وأصبح االزدحام املروري من الس

جديدة وتوسيع بعض الشوارع املوجودة، و لكن كل ذلك مل يؤدي للتخفيف من 
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حدة االزدحام املروري وخاصة داخل احلي التجاري. و اجلدير بالذكر أن املساكن يف 

، 2010من إمجالي سكان مسقط وفقا لتعداد عام  ٪39والية السيب تضم أكثر من 

و لذلك مل يكن هناك خيار آخر سوى بناء طريق سريع جديد للحد من االزدحام 

املروري على شارع السلطان قابوس. و مت البدء يف إنشاء طريق مسقط السريع يف أواخر 

و يتكون هذا الطريق من ست حارات، و يبدأ الطريق من القرم يف اجلزء  2010عام 

 .(10منطقة حلبان يف نهاية والية السيب شكل  ) الشرقي حنو املناطق الغربية حتى

 

 
 .طريق مسقط السريع .(10)رقم شكل 

 
ومن املخطط له امتداده إىل األجزاء الشمالية األخرى من واليات ساحل 

وعلى الرغم من أن هذا الطريق قد اجتذب جزء كبري من  حركة املرور يف  .الباطنة

مثل طريق السلطان قابوس إال أنه لن يستطيع معاجلة مشكلة الزيادة   الطرق املزمحة

املطردة يف عدد السيارات، و حاليًا حتول الطريق إىل طريق مزدحم جدًا خاصة يف 

أوقات الذروة املعروفة يف مسقط، و بالتالي فإن حل مشكالت االزدحام املروري جيب 
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ري ضمن ختطيط إقليمي على أن يكون جزء رئيسي من خطة إلدارة النمو احلض

 مستوى الدولة.

 مشكالت النمو احلضري احلايل يف مسقط  -4
 ارتفاع أسعار األراضي •

 ارتفاع قيمة اإلجيارات السكنية •

  Urban Primacy“  باهليمنة احلضرية” زيادة نفوذ وهيمنة مسقط فيما يسمى  •

نتيجة تركز معظم اخلدمات مبسقط وما يؤدي إىل من استمرار جاذبية مسقط للهجرة 

اهليمنة احلضرية تعين سيطرة مدينة أو أكثر على بقية الداخلية من باقي احملافظات. و 

مدن الدولة من خالل حجمها السكاني، ووظائفها و نصيب هذه املدينة من عناصر 

االقتصادية واالجتماعية والسياسية للدولة و تأثريها يف البنية األساسية، ومظاهر احلياة 

 باقي املدن، ومدى العالقة املتبادلة بينها وبني املدن األخرى يف الدولة. 

زيادة احلركة من و إىل مسقط خاصة يف نهاية األسبوع و العطالت الرمسية مما  •

 .عاميعد سببًا رئيسيًا يف ارتفاع عدد حوادث املرور يف السلطنة بشكل 

 مستقبل النمو احلضري يف مسقط -5

على  2023عام نسمة  1101313من املتوقع أن يصبح عدد سكان مسقط 

مية عمرانية رأسية وأفقية استمرار النمو السكاني يستتبعه تنو  .%3.2أساس معدل منو 

هل سيستمر النمو احلضري يف مسقط إىل ماال نهاية يف  :السؤال هنا و يأتي ،بالطبع

سواء كانت هذه العوامل طبيعية أو بشرية؟ و االجابة  ضوء العديد من العوامل احملددة

لكل مدينة طاقة استيعابية حمددة على تقول أن  من الناحية التخطيطيةعلى هذا السؤال 

السماح بالنمو إىل ما ال  م ال ميكنأساس معايري ختطيطية لكل اخلدمات يف املدينة ومن ث
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نهاية يف ضوء مفهوم التنمية املستدامة، و هذا ينقلنا إىل النقطة اهلامة و األخرية أال و 

 هي كيفية إدارة النمو احلضري املستقبلي يف مسقط.

 إدارة النمو احلضري املستقبلي يف مسقط -6
 :التجارب الدولية يف هذا اجملال ال خترج عن واحد من

 منهج احللول اجلذرية -1
 )نقل العاصمة أو إنشاء عاصمة جديدة( 

 منهج احللول التدرجيية  -1
 )العمل على التوازن العمراني عن طريق تطبيق التخطيط الوطين و اإلقليمي( 

وبالنسبة  ملنهج احللول اجلذرية  )نقل العاصمة أو إنشاء عاصمة جديدة( فقد مت 

 تطبيقه يف البلدان التالية:

 باكستان: من كراتشي إلي اسالم أباد •

 تنزانيا: من دار السالم الساحلية إلي دودوماه •

 الربازيل: من ريودي جانريو إلي نيو برازيليا •

 من الجوس إىل أبوجا :نيجرييا •

 كازاخستان من مدينة أملاتي إلي مدينة أستانا •

 التفكري يف نقل العاصمة اليمنية من صنعاء إىل عدن  •

فيبدو أنها تبنت منهج احللول التدرجيية )العمل على التوازن  عمانسلطنة  أما 

العمراني عن طريق تطبيق التخطيط الوطين و اإلقليمي( عن طريق إنشاء إنشاء اجمللس 

والذي تنص الفقرة الثالثة من املادة الثالثة   .2012األعلى للتخطيط يف سلطنة عمان 

من مرسوم تأسيسه بوضع االسرتاتيجية العمرانية للسلطنة  وإقرار السياسة العامة 

للتخطيط العمراني يف ضوء خطط التنمية املعتمدة ووفقًا لإلعتبارات االقتصادية و 

 (11االجتماعية و البيئية. شكل )
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 .من مرسوم إنشاء اجمللس األعلى للتخطيطاملادة الثالثة   .(11)رقم شكل 

 

 اخلالصة
مسقط مدينة تارخيية لعبت دورا هاما يف احقاب تارخيية خمتلفة كمركز  دتع

جتاري منذ العصور اإلسالمية األوىل، وتعترب من أهم املراكز التجارية يف منطقة اخلليج 

املميز، ونشاهد يف العاصمة مسقط ووالياتها  واحمليط اهلندي ملوقعها اإلسرتاتيجي

التمازج الرائع بني الرتاث احلضاري القديم والطابع العصري احلديث، و هي عاصمة 

وهي مبثابة املنطقة املركزية للبالد سياسيا واقتصاديا وإداريا  ،السلطنة و درة مدنها

حمافظة مسقط حمورا  ففـيها يقع مقر احلكم ومركز اجلهاز اإلداري للدولة، كما متثل

حيويا للنشاط االقتصادي والتجاري سواء على املستوى احمللي أو يف عالقات السلطنة 

مع الدول األخرى. كما أنها تضم معظم اخلدمات املوجودة بالسلطنة مما أسهم يف زيادة 

احلركة السكانية إليها بصورة كبرية وزيادة حجمها السكاني. وتبلغ مساحة احملافظة 
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% من مساحة سلطنة عمان، وتنقسم مسقط إىل 1.3كم مربع مبا ميثل  3900ي حوال

تتنوع و مسقط، مطرح، بوشر، السيب، العامرات، قريات.   :ست واليات هي

تضاريس مسقط بني مناطق جبلية وشواطئ رملية وسهلية، ولكن يغلب عليها 

أشكال السطح % من مساحتها،  ولقد ساهمت 80التكوين اجلبلي املعقد الذي يشكل 

يف حتديد أماكن التوطن السكاني يف مسقط فاجته السكان إىل تعمري املناطق السهلية يف 

السيب غربًا ومل يتقدم العمران جنوبًا لصعوبة ذلك. و تتميز مسقط مبنا  حار وجاف 

)منا  صحراوي( بسبب موقعها الفلكي على مدار السرطان مع صيف طويل وحار 

، ويبلغ معدل سقوط وبارد نوعا ما خصوصا أثناء الليل دافئ "فهو "جدا، أما الشتاء

مع بداية عصر النهضة، وتولي حضرة سم، و  10األمطار السنوي يف مسقط حوالي 

، بدأت 1970صاحب اجلاللة السلطان قابوس بن سعيد املعظم لسلطة البالد عام 

حب اجلاللة، السلطنة عهد جديد ساد فيه اآلمن واآلمان ، واإلستقرار، فعمل صا

وحرص على حتديث وتغري السلطنة لألفضل، وتنفيذ سياسات التطوير، والتعمري، 

واإلرتقاء بكل مرافق احلياة مما شجع على عودة العمانيني املغرتبني للعمل يف شرق 

أفريقيا)زجنبار( ، ودول النفط اخلليجية األخرى، على العودة مع روؤس أمواهلم مما 

ات النفطية يف سرعة تنفيذ مشاريع تنموية اليت صبت معضمها ساهم إىل جانب العائد

، كما أن اكتشاف البرتول وتدفق عائداته  على العاصمة مسقط وضواحيها القريبة

وتشري التقديرات ساهم يف االزدهار االقتصادي للسلطنة مما أدى لزيادة حجم السكان. 

يف مسقط  63000هم من 1974عام  766000السكانية أن عدد سكان السلطنة كان 

أحتلت مسقط املرتبة األوىل بالنسبة لتوزيع سكان السلطنة  2010ويف  ،%8.2بنسبة 

( نسمة وهو ما ميثل   775.878على مستوى احملافظات واملناطق وبلغ عدد سكانها )

وبالطبع  ال ميكن تربير هذه الزيادة السكانية من إمجالي سكان السلطنة.  27.3%
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عام تقريبًا بالزيادة الطبيعية وحدها ولكن اهلجرة  40الكبرية يف مسقط يف خالل 

بنوعيها اخلارجية الوافدة والداخلية بسبب حتول مسقط إىل قطب تنموي قوي يف 

السلطنة وذلك يرجع بالدرجة األوىل إىل زيادة االنفاق احلكومي يف مسقط على 

 162وتبلغ كثافة السكان يف مسقط ية. اخلدمات و بصفة خاصة خدمات البنية األساس

وهي أعلى الكثافات على مستوى السلطنة لكونها  2003يف عام  ²نسمة/ كم

العاصمة ووجود اخلدمات وتوافرها بها واستقطابها السكان على املستوى احمللي و 

% 1.3العمالة الوافدة على املستوى الدولي، باإلضافة إىل صغر مساحتها اليت تشكل 

حة السلطنة، و يعد توزيع السكان يف مسقط غري متجانس حيث بلغت نسبة من مسا

. ويعتقد أنه كان هناك 2003% يف عام 56.5و 1993% يف عام 52.5الرتكز السكاني 

وتعد منطقة رأس احلمراء يف منطقة القرم من  ،عمران قديم يف القرن الثالث قبل امليالد

باملوارد الزراعية و املعدنية ووفرة األمساك  أوىل مراكز العمران يف مسقط وذلك لغناها

ويف فرتة  ،بها، ونتيجة إلزدهار التجارة يف مسقط سيطرت الربتغال عليها واحتلتها

على  1589و ،1588االحتالل الربتغالي  مت بناء قلعيت اجلاللي و املرياني  عامي 

يم و القافة عام الرتتيب، كما بنوا حصن مطرح، كما أنشأ الربتغاليون مركزًا للتعل

وتشري املصادر إىل أن مسقط يف العصر اليعربي كانت مدينة كبرية و كثيفة  ،1610

و وصفت مسقط يف دليل اخلليج  ،السكان كما وصفت بإنها مدينة مجيلة وأنيقة جدًا

( يف بداية القرن التاسع عشر بإنها كانت مدينة كبرية متتد حوالي نصف 1981 ،)نيبور

ىل الغرب، كما أنها متتدحوالي ربع ميل من البحر إىل الداخل ميل من الشرق إ

كيلومرت مربع(، وهي مكتظة بالسكان حتيط  0.32فدان أو  77)مبساحة تقديرية 

وبداية   1970بعد .  و جبوانبها اجلبال املرتفعة، وتقرتب حدودها األمامية من امليناء

جم سكان مسقط زادت مساحة والنمو االقتصادي والتطور الكبري يف ح ،عصر النهضة
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هكتار عام  15000إىل  1970هكتار عام  1500مسقط فلقد اتسعت الرقعة املبنية من 

 405000وكان ذلك نتيجة النمو السكاني ملسقط الذي وصل إىل أكثر من  ،1989

وستكون املراحل  ،والزالت مسقط تنمو سكانيًا ومن ثم عمرانيًا .1989نسمة عام 

ولكن يبقى  .عمراني ملسقط موضوعًا لدراسة أخرى الحقة مبشيئة اهللالتالية للنمو ال

ما هو مستقبل النمو احلضري يف مسقط يف ضوء استمرار الزيادة  :السؤال اجلوهري

 السكانية الكبرية املتوقعة يف مسقط؟؟!!.

إن استمرار النمو السكاني يستتبعه تنمية عمرانية رأسية وأفقية بالطبع، و هل 

سيستمر النمو احلضري يف مسقط إىل ماال نهاية يف ضوء العديد من العوامل احملددة؟؟. 

من الناحية التخطيطية لكل مدينة طاقة استيعابية حمددة على أساس معايري ختطيطية 

والسؤال م ال ميكن السماح بالنمو إىل ما ال نهاية. لكل اخلدمات يف املدينة ومن ث

املنطقي التالي سيكون حول كيفية إدارة النمو احلضري املستقبلي يف مسقط. وهناك 

وهو )نقل العاصمة أو إنشاء عاصمة  ،احللول اجلذريةالعديد من الدول تبنت منهج 

دو أنها تبنت منهج جديدة( مثل باكستان ونيجرييا والربازيل وغريها. أما عمان فيب

احللول التدرجيية )العمل على التوازن العمراني عن طريق تطبيق التخطيط الوطين و 

. 2012اإلقليمي( عن طريق إنشاء إنشاء اجمللس األعلى للتخطيط يف سلطنة عمان 

والذي تنص الفقرة الثالثة من املادة الثالثة من مرسوم تأسيسه بوضع االسرتاتيجية 

لطنة  وإقرار السياسة العامة للتخطيط العمراني يف ضوء خطط التنمية العمرانية للس

 املعتمدة ووفقًا لإلعتبارات االقتصادية و االجتماعية و البيئية.

 لطفي عزازمت حبمد اهلل.............. 
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 مسقط، دراسة جغرافية، القاهرة.

اجلزء األول،  –مقدمة جغرافية  -(، سلطنة عمان1981) ،فريد ،شولتز [6]

 جامعة جوتينجن، أملانيا.

وزارة  -1856(، عمان مسريًا ومصريًا منذ 1984) ،روبرت جريان ،الندن [7]

 سلطنة عمان–الرتاث القومي 

– 9/9/2013بتاري  – 11787العدد –(2013سلطنة عمان ) ،جريدة عمان [8]

 الصفحة السادسة

(، مسقط عاصمة عمان: دراسة يف جغرافية 1997) ،منر، عبد احلميد حممود [9]

 احلضر، أربد، مؤسسة العلماء.

 



 2481 يف جغرافية العمران احلضري"مسقط "دراسة 

 سلطنة عمان–وزارة الرتاث القومي  -(، دليل اخلليج 1981) ،نيبور [10]

 (، 2013) ،سلطنة عمان -وزارة اإلعالم [11]
http://www.omanet.om/arabic/regions/muscat1.asp?cat=reg 
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Abstract. Urban Settlements Geography investigates both population and urban cirbaf of the city. 

Therefore, the first part of this study may focus on the geographical factors affecting the emergence of 

Muscat and stages of urban development. While the second part of this study will focus on the population 

of Muscat in terms of population growth, elements of population increase distribution and analysis of this 
distribution. The third and final part of the study will focus on stages of urban development, and study 

trends and rates of urban growth by Available historical evidences and recent data. 
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