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 الملخص
 عقود الثالث خالل املدين  شهدت حاث  م(1917-1966) بني م، الفرتة خالل شح،ت مبدين  العماانا  التطورات رصد إىل الدراس  هذه تسعى
 بعد عن االستشع،ر وتقنا،ت GIS اجلرغاايا  املعيوم،ت نظم عيى وب،العتم،د  هب، االرض استخدام،ت عيى أثا العماانا  بناته، يف لبريا   توسع،   األخرية

Remote Sensing  من مبجموع  متأثاة التخطاطا  املااحل من ب،لعديد مات شح،ت مدين  أن  أمهه، النت،ئج من مجي  اىل الدراس  توصيت 
 س،عدت اليت البشاي  احملددات أهم من السك،ين النمو ويعد  هكت،ر 751.87 حنو امج،لا  مس،ح  شرغيت حىت( وبشاي  طباعا ) اجلرغاايا  احملددات

 الطيب وتزايد العماان وتوجاه متدد يف اسهمت اليت الداخيا  والشوارع رئاسا  وحم،ور طاق شبك  وجود اىل ب،إلض،ي  ليمدين   العماانا  الكتي  منو عيى
 وتداخل  يالعشوائ النمو مثل العماانا  املش،لل من العديد تواجه شح،ت مدين  ان الدراس  اوضحت لم، .احلضاي  األرض استخدام،ت عيى

 واملقرتح،ت التوصا،ت من جمموع  الدراس  وضعت النه،ي  ويف  املدين  متاز اليت املهم  األثاي  املواقع عيى التعدي اىل ب،إلض،ي   ب،ملدين  االستخدام،ت
 .ليمدين  العمااين الوضع ولتحسني املش،لل تيك ملواجه 

 .منو عمااين  شح،ت  دراس  جرغاايا   االستشع،ر عن بعدالكلمات الدالة: 
Abstract 

This study aims to monitor the constructional development in Shahat city of during (1966-1917), when the city 

set of during the three last decades a large expansion in constructional buildings, which affected the using of the 

land inside the city. Depending on the geographical information systems and the techniques of remote sensing, 

the study arrived to some groups of results, the important of these results are; Shahat city passed before with 

many of planning stages which affected with groups of geographical determinations (natural and human) and it 

took up a total area (751.87 hectares). The growth population is consider one of the important of the human 

determinations which helped for growing the block constructional of the city, addition to a net road and 

important modifications and interior streets which took part in expansion and guiding the construction in the cit. 

The study also showed that Shahat city faces a lot of constructional problems such as the randomly growth and 

the overlapping uses in the city, addition to the transgression on the important archeological sites which single 

out and distinguish the city. Finally, and in the end the study put and suggested some groups of 

recommendations and suggestions to overcome the previous problems and improve the constructional situation 

in the city. 

Keywords: Constructional Development, Shahat, Geography Study, Remote Sensing.     
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 مقدمة    . ال1

 تتمتع ل،نت يإذا  وظ،ئفه، تعددت املدين  حجم زاد وليم،  لسك،هن، تقدمه، اليت ب،لوظاف  مدين  أي يف العمااين التوسع يتأثا
 ترغ،در حاث  ياه، األرض استخدام،ت وتطور العمااين النمو عيى ينعكس سوف ذلك يإن لبري؛ ونفوذ لبرية إقياما  بوظاف 

 لألراضي العق،رات مث،نأ ارتف،ع بسبب اجمل،ورة واألري،ف الضواحي ب،جت،ه املدين  مالز ش،سع  يض،ءات تتطيب اليت الوظ،ئف
 (.2013  عا،صاة) املستقبل يف وتوسعه، املدين  تطور يف س،عد مم، البائا  الضوابط وبسبب  احلضاي 

 الواسع  واجزائه، من،طقه، بعض يف البرتول التش،ف بعد خ،ص  العشاين القان من الث،ين النصف منذ لابا، شهدت
 من املاتفع  املعدالت تيك إرج،ع وميكن املستقبل  يف زي،دة يف املعدالت هذه تستما أن املتوقع ومن التحضا  من ماتفع  معدالت

 املن،طق من املستماة اهلجاة ولذلك ليسك،ن الطباعي والنمو االقتص،دي النمو أمهه، من العوامل من العديد إىل احلضاي النمو
 برغاض األراضي مس،ح،ت عيى الطيب زي،دة الع،دة يف احلضاي  ليمن،طق واملطاد السايع النمو عن وينتج املدن  إىل الن،ئا 

 وغريه،  الرتياها  واألنشط  املفتوح  املن،طق وحىت والصن،عا  التج،ري  واألنشط  اإلسك،ن مثل املختيف  لالستخدام،ت ختصاصه،
 استخدام،ت توزيع يتم لم، خمطط  غري بشكل املدن هذه تنمو ع،م  بصف  املدن إلدارة يع،ل  إداري  نظم وجود عدم ظل ويف

 .اليابا  املدن داخل الوظافا  املش،لل من العديد خييق م، وهو عشوائي بشكل هب، األرض
 يف توسع احدثت مم، خص،ئصه، يف الترغري نتاج  سايع عمااين تطور شهدت اليت اليابا  املدن من شح،ت مدين  عدت  

 تويري السكنا  الوحدات إلنش،ء ش،سع  مس،ح،ت سنوي،   يتطيب احلضايني السك،ن زي،دة أن املفاوض من إذ  العمااين هاكيه،
 يف زي،دة يعين وهذا  احل،لا  حدوده، خ،رج ليمدين  العماانا  ليكتي  املك،ين اجمل،ل توسع يعين ي،لتوسع  األس،سا  اخلدم،ت

 .ليمدين  األرض استخدام،ت
 من العديد خالل من وذلك  "شح،ت مبدين  األرض استخدام،ت عيى العمااين النمو اثا" يف ليبحث الدراس  هذه وج،ءت
  شح،ت مدين  يف احلضاي العمااين والنمو العماان  تطور ومااحل الدراس   منطق  حتديد تن،ولت حاث الائاسا  النق،ط

 الدراس  تطاقت مث شح،ت  مبدين  واجت،ه،ته العمااين النمو يف املؤثاة احملددات دراس  مث هب،  احلضاي  األرض واستخدام،ت
 والتوصا،ت  النت،ئج أهم عاض مث شح،ت  مبدين  األرض واستخدام،ت العماانا  التنما  مستقبل ودراس   العمااين النمو معوق،ت
 .ب،ملدين  النمو ومستقبل الائاسا  األرض واستخدام،ت العمااين ليتطور الع،م  الصورة تتضح حىت وذلك
  البحث مشكلة. 1.1
 اإلج،ب  خالل من وذلك شح،ت مبدين  األرض استخدام،ت عيى العمااين النمو اثا عيى التعاف حول الدراس  مشكي  تتبيور
 : ادآتا  األسئي  عيى

 ليمدين ؟ العمااين التطور مااحل هي م، -
 ب،ملدين ؟ األرض استخدام،ت توزيع جت،نس مدى م، -
 شح،ت؟ مبدين  العمااين والتوسع األرض استخدام،ت مستقبل هو م، -
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 وأهميـته البحـث افدهـ. أ2.1

 :ييي لم، األهداف من العديد حتقاق إىل البحث يهدف
 تطوره، ومااحل العماانا  ليكتي  احلضاي النمو يرتات دراس  لرغاض شح،ت ملدين  العمااين التطور مااحل عيى التعاف -

 .الااهن الوقت وحىت نشأهت، منذ
 . ب،ملدين  املنتشاة األرض استخدام،ت أهم وحتيال حتديد -
 .ب،ملدين  األرض واستخدام،ت التنما  مستقبل عن يضال    العمااين النمو معوق،ت دراس  -

 لألنشط  املك،ين االختالف أشك،ل أحد يعد ألنه بل يحسب توزيعا،   مظهاا   لكونه لاس املوضوع هذا أمها  وتكمن
 املؤثاة واالقتص،دي  االجتم،عا  القوى من لبرية جمموع  تف،عل نت،ج االرض الستخدام املك،نا  األمن،ط وتعترب املدين   داخل

 وظافا،   املدين  تالاب يهم يإن ذلك اىل ب،إلض،ي  مت،رسه،  اليت الوظ،ئف ألمها  منطقي وانعك،س  (,1981Carter) والفع،ل 
 مستوى وارتف،ع الدخل زي،دة ج،نب اىل السك،ن زي،دة أن يف شك وال(. 1985  إمس،عال) االرض استخدام خايط  عيى يعتمد

 والرتياها  التج،ري  االنشط  مثل االخاى واالستخدام،ت السكنا  االستخدام،ت عيى الطيب زي،دة يف األلرب األثا له معاشتهم
 عماانا  تطورات الطويل ت،رخيه، عرب ش،هدت اليت املهم  املدن من شح،ت مدين  وتعد(. ,1985Fabos) واملواصالت والطاق
 .العمااين منوه، واجت،ه،ت ياه، األرض استخدام عيى انعكست لثرية
 البحث وأسلوب منهجية. 3.1

 والتطور االرض الستخدام،ت املك،نا  اخلص،ئص إبااز هبدف الدراس  اهداف لتحقاق من،هج عدة عيى الدراس  هذه عتمدتا
 بعد عن االستشع،ر تقنا،ت عيى االعتم،د األما تطيب ومفصي  دقاق  با،ن،ت عيى احلصول وألجل  شح،ت ملدين  العمااين

(Remote Sensing )جرغاايا  معيوم،ت ونظ،م (GIS)وحىت امل،ضي خالل ب،ملدين  حدثت اليت املك،نا  الترغريات لاصد ؛ 
 عياه تقوم الذى واألس،س الزاوي  حجا تعد اليت املادانا  ب،لدراس  استع،ن  إىل ب،إلض،ي (  2017-1966) الااهن الوقت

 .خ،ص  بصف  العماانا  والدراس،ت   ع،م  بصف  اجلرغاايا  الدراس،ت

 . الموقع الجغرافي والخصائص العامة لمنطقة الدراسة2
 للمدينة والفلكي الجغرافي الموقع. 1.2
 عيى لم12 مبس،ي  الباض،ء مدين  شاقي األخضا اجلبل اقيام نط،ق يف لابا، من الشاقا  الشم،لا  املنطق  يف شح،ت مدين  تقع

 أسم القدمي  العصور يف عياه، يطيق ول،ن البحا  سطح مستوى يوق تقايب ، مرت 600 اىل يصل ارتف،ع عيى لإلقيام الث،نا  احل،ي 
 وغريه، ...  والبازنطا  والاوم،نا  اإلغايقا  العصور من األثاي  الكنوز من الكثري هب، يوجد حاث ب،لاون،نا  ( Creeny) لرييين
 (.1) شكل  اليابا  املدن ب،قي عن هب، تفادت وحاوي  من،خا  خبص،ئص املدين  تتماز لم،
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 شح،ت مبدين  األحا،ء وتقسام والفيكي اجلرغاايف املوقع .1 شكل

 -:عيى اعتم،دا   الب،حث اعداد من: املصدر 
 (. ARC GIS 10.2) بان،مج ب،ستخدام احداثا،هت، ضبط بعد( Google Earth v.7) لربن،مج  حاملت، الفض،ئا  الصور -
 (.2017) شح،ت املن،زل وتاقام واألحا،ء الشوارع لتسما  الفنا  اليجن  -

  المـديـنـة نشـأة. 2.2
 اسسه، اليت الت،رخيا  ليمدين  امتداد وهي تقايب ،؛ عقود مخس  من أللثا شح،ت ملدين  احلديث العمااين التجمع نشأة بداي  ياجع

 عند تأسست إغايقا  لمستعماة  (لرييين) ب،سم الت،رخيا  الوث،ئق يف إلاه، اإلش،رة مت حاث املاالد؛ قبل الس،بع القان يف اإلغايق
 عن لثريا   خمتيف،   يكن مل الذي ومن،خه،  الطباعا  ليبائ  ونظاا    ليسك،ن  هجاة عنه، نتج( ثريا) جزياة يف السك،نا  األزم  نشوء
 زراع  عيى أس،سي بشكل ق،ئم  اقتص،دي  بق،عدة السنني ملئ،ت مزدهاة مستعماة منه، جعل مم، اجلادة  وت ابته، اإلغايقا  املدن

 عيى اإلغايق الاوم،ن أعقب وعندم،  العيم جم،ل يف وازدهات احلاوان،ت  تابا  إىل ب،إلض،ي   االقتص،دي السيفاوم ونب،ت احلبو،
 أدت الطباعا  والكوارث األحداث من الكثري عياه، وتع،قبت  التحصان،ت بعض إجااء سوى ه،مع،مل من شيء يترغري مل حكمه،

 .اإلسالمي الفتح دخيه، حىت اضمحالهل، إىل
 -الباض،ء( السايع) الائاسي الطايق مبوازاة  القدمي  املدين  من اجلنو، اىل ومنت املدين  تطورت يقد احل،يل الوقت يف أم، 

 طوبوغاايا  اثات ولقد ليمدين   واحلديث  القدمي  التنما  من لل يف أثات اليت الائاسا  العوامل اهم من الطاق شبك  وت عد درن ؛
 ينقسم هكت،ر  751.87 يع،دل م، وهو  *(2لم 7.52) تبيغ امج،لا  مس،ح  املدين  وتشرغل  وتوسعه، موريولوجاته، يف املدين 

 شح،ت مدين ) القدمي  املدين  من مب،شاة اجلنو، اىل يقع الث،ين واجلزء تقايب ، ( 2لم 1.5) قوريين القدمي  املدين  االول ينأجز  اىل
 .تقايب ،( 2لم 6.02) مس،حته، وتبيغ  (احل،لا 

حتديد حدود املدين  وتقسام  يف(  arc gis 10.2( لتوضاح تيك احلدود ب،ستخدام بان،مج )Google Eart V. 7بان،مج ) يفعيى الصور الفض،ئا  املت،ح   االعتم،دمت * 
 .م2010 التخطاطي بنرغ،زي إقيام  لابا،  مشاوع اجلال الث،لث ليمخطط،ت  العماايناىل االستع،ن  مبخطط،ت اجلال الث،لث ليمدن الص،درة عن مصيح  التخطاط  ب،إلض،ي األحا،ء  
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 شحات مدينة في العمراني النمو تطور. 2.2
 وميكن النمو  لفرتات املص،حب  االرض واستخدام،ت هب، العمااين ليتطور الزمنا  املااحل من ب،لعديد شح،ت مدين  مات      
 من الستانا،ت منتصف منذ بدأت(  2) والشكل  (1) ب،جلدول موضح هو لم، رئاسا  مااحل 4 اىل الفرتات تييك تقسام
 ع،م وحىت( واأللواخ الكهوف سك،ن تستوعب مس،لن بن،ء الدول  قارت عندم، احلديث العماان نشأة بداي ) العشاين القان

 :م2017
 (: 1980-1966) من الفترة خالل االولى المرحلة -

 يف آنذاك والتنما  التخطاط وزارة شاعت حاث( 1966) ع،م منذ بدأ احلديث شح،ت مدين  ت،ريخ أن القول ميكن
 تنظام هبدف وذلك ليمخطط،ت  األول اجلال مشاوع اسم عياه أ طيق النط،ق واسع حضاي ختطاط بان،مج وضع

 .اجملتمع شاائح من ممكن عدد أللرب مت،ح  النفطا  الثاوات من االستف،دة وجعل احلضاي التوسع

 ل،ن اليت اليابا   لألسا مؤقت لحل اعتربت حاث املخطط  املس،لن ظهور بداي ( م1966-1965) ع،م يعد
 يرتة خالل جوهاي بشكل ب،ملدين  احلضاي  التنما  إع،دة وبازت القدمي   املدين  وشوارع األودي  من،طق يف تقطن

 اجلال مشاوع) ليمدين  ونواة رئاسي لمالز منزال   100 حنو بن،ء مت حاث الشاقي واجلنو، الشاق اىل السبعانا،ت
 (.2009  مستدام ملستقبل الث،لث

 م(2017-1966) الفرتة خالل شح،ت مدين  يف الترغري ومقدار العماانا  املس،ح  تطور. 1 جدول
 مقدار التغير % مقدار التغير بالهكتار المساحة بالهكتار السنة

1966 – 1980 176.6 0 0.0 
1995 272.5 93.9 12.5 
2010 406.3 133.8 17.8 
2017 601.9 195.6 26.0 

 0.0 0 149.9 املدين  القدمي 
 0.0 0 751.8 اإلجمالي

 -:با،ن،ت عيى اعتم،دا   الب،حث اعداد من اجلدول: املصدر      
 ARC GIS) بان،مج ب،ستخدام( Google Earth.v.7) بان،مج من الفض،ئا  الصور من املنتج  اخلاائط من ومس،حته، الطاق اطوال قا،س،ت -

 .اجلرغاايا  احداثا،هت، ضبط بعد( 10.2
 (.2010) التخطاطي بنرغ،زي إقيام  الث،لث اجلال مشاوع  العمااين التخطاط مصيح  -لابا، -
      

 ياه، ظهات هكت،را   176.6 حنو بيرغت  الفرتة تيك يف املخطط،ت حسب املدين  مس،ح  أن الس،بق العاض من يتضح
 واإلقياما   واحمل،ور الداخيا  الطاق شبك  وجود عن يضال   واالداري   واخلدما   والصن،عا ؛ السكنا ؛ االستخدام،ت من العديد
 األحا،ء وهى يقط األحا،ء أربع  عيى الفرتة تيك يف املدين  تقسام ومشل  احل،يل املدين  مالز امتداد عيى وجوده، وأقتصا

 .األرض استخدام،ت مجاع تضم( احلاي  الدين  صالح العاوب   الصداق  )
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  (م2017-1966مدين  شح،ت خالل الفرتة ) يفتطور املس،ح  العماانا   .2 شكل

 (.ARC GIS 10.2) بعد ضبط احداثا،هت، ب،ستخدام بان،مج (Google Earth v.7)بان،مج  يفالصور الفض،ئا  املت،ح   اعتم،دا  عيىاملصدر: من اعداد الب،حث 

  (:1995-1980) من الفترة خالل الثانية المرحلة -

 الث،ين اجلال مشاوع ضمن األجل طويي  مفّصي  ياعا  وإقياما  وطنا ؛ خمطط،ت ماة ألول أعدت املاحي  هذه يف
 املدين  تنما  برغاض الكبرية السكنا  املش،ريع خالل من الش،مي  التنما  لنشأة احلقاقا  البداي  تعترب وهي  ليمخطط،ت

  دولسا،دس مؤسس ) الشاقي والشم،ل الشاقي اجلنو، ب،جت،ه الصن،عا  واجملمع،ت املدين   وشاق جنو، خ،ص 
 عن هكت،را   93.9 اىل وصل العماانا  الكتي  يف زي،دة مبقدار هكت،را   272.5 املدين  مس،ح  ياه، وصيت  (1984

 العماانا  الكتي  واصيت الفرتة تيك وىف  احل،يل الوقت يف املدين  حجم من% 12.5 يوازى م، وهو هل،  الس،بق  الفرتة
 .القدس حي من األجزاء وبعض احلاي   حي يف الزي،دة ومتثيت املدين   يف الائاسا  الطاق مع مت،شا ، اجلنو، يف منوه،

 (:2010-1995) من الفترة خالل الثالثة المرحلة -
 وهو هكت،را   133.8 بيغ الس،بق  الفرتة عن زي،دة مبقدار هكت،ر  406.3 إىل الفرتة هذه يف املدين  مس،ح  وصيت

 مبد ميحوظ عمااين وتوسع منو املدين  شهدت الفرتة هذه يف  احل،يل الوقت يف املدين  حجم من% 17.8 يوازى م،
 .ب،ملدين  الكبرية العماانا  الزي،دة هذه عيى س،عد مم، األس،سا  والبنا  الع،م  اخلدم،ت واق،م  والشوارع الطاق

  (:م2017-2010) من الفترة خالل الرابعة المرحلة -

 جديد ختطاط بان،مج تنفاذ يف العمااين التخطاط ومصيح  س،بق،   ليتخطاط الع،م  الشعبا  اليجن  شاعت الفرتة هذه يف
 عن عب،رة وهو ليمخطط،ت الث،لث اجلال مشاوع عياه أطيق الربن،مج وهذا ليمخطط،ت  الث،ين اجلال مشاوع بعد
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 لألمم الت،بع البشاي  التنما  بان،مج مع ب،لشاال  العمااين التخطاط مصيح  أطيقته، التخطاط عميا،ت من سيسي  
 خمتيف  سا،س،ت إعداد هبدف  (م2030-م2006) من الفرتة ليمخطط،ت الث،لث اجلال مشاوع ويرغطي املتحدة 

 إىل وامتدادا   الكبرية  املن،طق من بدء ا واحلضاي   والفاعا  واإلقياما   الوطنا  املستوي،ت عيى املك،نا  التنما  وخمطط،ت
 شهدت حاث اداري  ل،نت سواء   عااقال بعدة مات واخلطط الربامج تيك لل أن غري  الصرغرية السك،نا  التجّمع،ت

 الاادع  اجله،ت غا،، نتاج  يوضى من عنه، جنم وم، يربايا بأحداث اصطدمت وايض،    تنفاذه، يف وتأخري ختبط
 .العماانا  ليمخ،لف،ت

 ب،ملدين  العماانا  الكتي  حجم يف األلرب التطور شهدت اهن، إال يقط سنوات 7 ملدة متتد الفرتة تيك أن من وب،لاغم
 االمج،لا  املس،ح  وصيت(  احلضاي املخطط خ،رج) عشوائا  خمطط،ت جيه، ل،نت وإن املس،ح ؛ حاث من خ،ص 
 يف املدين  مس،ح  ربع من ألثا يوازى م، وهو هكت،ر  195.6 اىل وصل زي،دة مبقدار هكت،ر 601.9 حنو ليمدين 
 املستقبيا  املش،ريع متثل ليمدين  لبرية مس،ح،ت إض،ي  اىل ذلك ويعود املدين   حجم من% 26 حنو أي الااهن الوقت

 .املختيف  االنشط  يف ليتوسع هل،

 شحات مدينة في االرض استخدامات أنماط. 3
 يهددو السددك،ن  حل،جدد،ت صددور جمدداد مددن ألددرب يهددو  االنسدد،ن بنشدد،ط يتعيددق مدد، لددل  (Land use) األراض ب،سددتخدام يقصددد

 اخلدم،ت تالز من،طق حتديد اىل ب،إلض،ي (. 1993  إمس،عال) هب، الق،ئم  واألنشط  املدين  مت،رسه، اليت الوظ،ئف ألمها  انعك،س
 الطداد  قدوى بدني التند،يس نتاجد  حيددث والدذى  (1985  ابااهام) لالستخدام املوقعى التع،قب بدراس  وذلك  اجلرغاايف وتوزيعه،

 يف واضح  مس،حا  جمموع،ت ىف واألنشط  واألشخ،ص املب،ين جتمع عن الن،جت  املك،نا  املف،ضي  قوى وبني املالزي   اجلذ، وقوى
 (. 1997  الزاميي) املدين 

 املديند  به مات الذى ليتطور نت،ج،   تٌعد األخاى املدن من لرغريه، شح،ت مدين  يف األرض الستخدام الع،م  األمن،ط إن
 ألمهاددد  منطقدددي وانعكددد،س والفع،لددد  املدددؤثاة واالقتصددد،دي  االجتم،عاددد  القدددوى مدددن لبدددرية جمموعددد  لتف،عدددل نت،جددد،   وتعتدددرب ت،رخيهددد،  عدددرب

  (1989  اهلنداوي) املستقبل يف املدين  ختطاط إع،دة هديه، عيى ميكن واليت  (1993  امس،عال) املدين  مت،رسه، اليت الوظ،ئف
 يإن ذلك عيى وعالوة ومك،نا   اجتم،عا  لعميا،ت ونتاج  اجملتمع  احتا،ج،ت لترغري تبع،   والتطور ب،لدين،ماكا  تتسم يهي ولذلك

 (.1977  سطاح ) األرض استخدام خايط  عيى يعتمد وظافا،   املدين  تالاب يهم
 يتضددح سددوف لمدد،- املديندد  السددكى االسددتخدام ويسددود  املختيفدد  األرض اسددتخدام،ت مددن العديددد شددح،ت مديندد  تضددم        
 دورا   تدؤدى والديت األخاى  االستخدام،ت اىل ب،إلض،ي  األول  املق،م يف سك،نا  وظاف  تؤدى اليت املدن لل شأن شأهن، – الحق،  
 عن يضال   والفاعا   الائاسا  الطاق وشبك  والزراعا  والتج،ري   والصن،عا  اخلدما  االستخدام،ت مثل السكى لالستخدام مكمال  
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 هبد، تشدتها الديت األثايد  واملند،طق الطباعاد  البائد  عيدى احلفد،ظ برغاض طباعا  لمحما،ت تستخدم املدين  من لبرية مس،ح،ت وجود 
 .العماانا  الكتي  داخل الفض،ء األراضي بعض إىل ب،إلض،ي  املدين  

 :ييي لم،( 3)والشكل(  2) ب،جلدول مبني هو لم، االستخدام،ت وهذه 
 االسددتخدام،ت مددن العديددد املسدد،ح  تيددك عيددى تتددوزع هكتدد،ر  751.9 يددوازى مدد، أي 2لددم 7.5 املديندد  مسدد،ح  تبيددغ -

 .السكى االستخدام عياه، يرغيب اليت املختيف 
% 26.48 نسدب  يدوازى مد، وهدو هكتد،ر 199.07 حنو متثل حاث األول املالز عيى السكنا  االستخدام،ت تستحوذ -

 غدري البند،ء ب،سدتثن،ء  سدكنا  أحاد،ء 6 عيدى االسدتخدام،ت تيدك تتوزع ب،ملدين   املختيف  االستخدام،ت نسب  إمج،يل من
 .لبرية مس،ح  يشرغل والذي مؤخاا بداخيه، الفض،ء واألراضي ليمدين  اجمل،ورة األراضي عيى طرغى الذي املخطط

 م2017 ع،م شح،ت مدين  ىف األرض الستخدام،ت املس،حي التوزيع .2 جدول
(هكتار)المساحة  (2كم)المساحة  االستخدام  الترتيب حسب المساحة % 

 1 26.48 199.07 1.99 السكى
 2 19.9 144.25 1.44 احملما،ت الطباعا  والت،رخيا 

 3 11.65 87.59 0.88 الصن،عي
 16.95 127.44 1.27 ري،ضي وتاياه

4 
 1.76 13.26 0.13 اخلدم،ت التعياما 

والديين الثق،يف  0.11 10.94 1.45 
 0.51 3.80 0.04 اخلدم،ت الصحا 
 0.21 1.57 0.02 خدم،ت أخاى
 5 10.40 78.19 0.78 شبك  الطاق

 6 7.48 56.24 0.56 الزراعي
 7 2.49 18.69 0.19 التج،ري

الفض،ء والبور األراضي  0.11 10.85 1.44 8 
 - 100.00 751.87 7.52 اإلجمالي

 املصدر: اجلدول من اعداد الب،حث اعتم،دا  عيى با،ن،ت:      
 ( بعد تصحاح احداثا،هت، اجلرغاايا . Google Earth v.7الصور الفض،ئا  املت،ح  ىف بان،مج ) -
 م(.2017  الدراس  املادانا  )أغسطس -

 
 والاوم،ناددد  اإلغايقاددد  القدميددد  احلضددد،رات خيفتددده الدددذي األثددداي والدددرتاث السدددا،حا  املنددد،طق يف املتمثيددد  الطباعددد  احملماددد،ت -

 نسددب  إمجدد،يل مددن% 19.9 نسددب  يعدد،دل مدد، وهددو هكتدد،ر  144.25 متثددل حاددث الث،نادد  املاتبدد  تددأي وغريهدد،؛ والبازنطادد 
 أهددم إحدددى الت،رخيادد  قددوريين مديندد  وت عتددرب القدميدد ؛ املديندد  مشدد،ل اقصددى يف احملمادد  تيددك وتوجددد ب،ملديندد   االسددتخدام،ت

 التخطدداط مصديح  -لاباد،" )عد،ملي إرث لموقدع" م1982 عد،م يف الاونسددكو منظمد  صدنفته، ولقدد القدميد  العد،مل مددن
 (.2010  الث،لث اجلال مشاوع  العمااين
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 م2017 ع،م شح،ت مدين  يف االرض الستخدام،ت الائاسا  االمن،ط توزيع .3 شكل

 :عيى اعتم،دا   الب،حث اعداد من: املصدر     
 (.ARC GIS 10.2) بان،مج ب،ستخدام احداثا،هت، ضبط بعد( Google Earth v.7) لربن،مج الفض،ئا  الصور -

 (.2010) ليمخطط،ت الث،لث اجلال مشاوع  العمااين التخطاط مصيح   ابا،ل -
 

 إمج،يل من% 20.9 يوازى م، وهو هكت،ر  157 متثل حاث الث،لث املالز يف اخلدما  االستخدام،ت تأتى -
 ليمك،ن  احتالهل، وياجع  (الطاق وشبك  الثق،يا   التعياما   الصحا   الرتياها  ) اخلدم،ت وتشمل  االستخدام،ت 

 عيى تتوزع واليت املفتوح   اخلضااء املن،طق مثل الرتياها  خ،ص  االنشط  هذه تشرغيه، اليت املس،ح،ت لرب اىل املتقدم 
 .املدين  مش،ل يف خ،ص  املدين  من،طق أغيب

 من% 11.65 نسب  يع،دل م، وهو هكت،ر  87.6 حنو متثل حاث الاابع املاتب  يف الصن،عا  االستخدام،ت ىتأت -
 املدين  جنو، أقصى توجد والث،نا  العاوب  حي يف لبرية صن،عا  منطق  يف وتتمثل ب،ملدين   االستخدام،ت نسب  إمج،يل
 .السكنا  األحا،ء بداخل املتفاق  االخاى املواقع بعض إىل ب،إلض،ي  العماانا   الكتي  عن بعادا  

 األرض استخدام حاث من اخل،مس  املاتب  عيى تستحوذ اليت والفاعا  الائاسا  الطاق بشبك  االستخدام،ت هذه تاتبط -
 بوجود املدين  ومتت،ز االستخدام،ت  إمج،يل من% 10.4 نسب  يوازى م، وهو هكت،ر  78.2 حنو متثل حاث ب،ملدين 
 أحا،ء مجاع بني تابط داخيا  شبك  وجود اىل ب،إلض،ي  اجمل،ورة واملدن السكنا  ب،لتجمع،ت تابطه، جادة طاق شبك 
 .الداخيا  املدين 

 نسب  وهى االستخدام،ت نسب  إمج،يل من% 7.48 يوازى م، وهو هكت،ر  56.2 حنو عيى الزراعا  األراضي تستحوذ -
 .اجمل،ورة املن،طق من االسترياد عيى والف،له  ب،خلض،ر امداده، يف املدين  تعتمد حاث االستخدام،ت بب،قي مق،رن  ضعاف 
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 إمج،يل من% 2.5 نسب  يوازى م، وهو هكت،ر  18.7 حواىل متثل حاث الس،بع  املاتب  التج،ري  االستخدام،ت تشرغل - 
 .الشعيب السوق وجود عن يضال   املاتفع   السك،نا  الكث،ي  حاث املدين  وسط يف أغيبه ويرتلز ب،ملدين   االستخدام،ت

 من%  1.44 نسب  يوازى م، وهو هكت،ر  10.85 متثل حاث واألخرية الث،من  املاتب  والبور الفض،ء األراضي تشرغل -
 .ب،ملدين  االرض استخدام،ت إمج،يل

 :ييى لم، ب،ملدين  األرض استخدام امن،ط أهم ب،لتفصال الدراس  تتن،ول سوف ييى ويام،

 السكنيــة . االستخدامات1.3

 ت،ريخ يف والفع،ل اإلجي،يب العنصا لونه اىل ب،إلض،ي  والسكن اإلع،ش  مك،ن يعد أنه اىل السكى االستخدام أمها  تاجع
 ب،ملدين  األرض من أخاى استخدام،ت أي مس،ح  من احتا،ج،ته تفوق السكنا  املس،ح  من الفاد احتا،ج أن لم، املدين 

(1975 Mayar,)  ،إىل احل،ج  بسبب  شح،ت مدين  يف السكنا  األرض استخدام،ت ختتيف( 4) الشكل يوضح لم 
 اهلوامش  منطق  عن ب،ختاليه، الداخيا  احلضاي  املنطق  ظهور عيى س،عد مم، الالزم  السك،ن احتا،ج،ت لتيبا  العمااين التوسع
 وظ،ئفه، والتسبت منت( املدين  مالز عن البعادة) ب،هلوامش يعاف م، أو اخل،رجا  املن،طق دون احل،لا  املدين  ب،ن القول وميكن
 من وغريه القدمي   املدين  يف املوجود السا،حي والنش،ط األثاي  واملن،طق الطباعا  الثاوات اقتص،ده، دعم الذي املدين  مالز حول

 .والزراعا  والصن،عا ؛ والرتياها ؛ اخلدما ؛ األنشط 
 واهلجاة الطباعي النمو نتاج  عياه، املتزايد الطيب مع مت،شا،   شح،ت مدين  يف السكى االستخدام مس،ح  تتزايد

 األحا،ء داخل السكنا  االستخدام،ت مس،ح  وختتيف هب،؛ واملاايق اخلدم،ت توايا نتاج  املدين  اىل اجمل،ورة املن،طق من الداخيا 
 ضمن أخاى استخدام،ت تنتشا لم، وأمهاته  حي لل مس،ح  حسب استخدام لل مس،ح  ختتيف حاث ب،ملدين   السكنا 

 :ادآي يتضح( 5) و( 4) الشكيني خالل ومن.  اخلدم،ت بعض يف املدين  عن لالستقالل األحا،ء تيك
 االول املالز يف ج،ء الذي السالم حي خ،ص  السكى االستخدام من ماتفع  نسب عيى األحا،ء بعض تستحوذ -

 املالز يف احلاي  حي يياه ب،ملدين   السكى االستخدام مجي  من% 31.2 نسب  يع،دل م، وهو هكت،ر  62.1 مبس،ح 
 القدس حي ويياه ب،ملدين ؛ السكى االستخدام إمج،يل من% 26.9 نسب  يع،دل م، وهو هكت،ر  53.5 مبس،ح  الث،ين

 وياجع ب،ملدين   السكى االستخدام مجي  من% 16.8 نسب  يع،دل م، وهو هكت،ر 33.5 مبس،ح  الث،لث املالز يف
 ب،قي ومس،ح  نسب  هب، تقل وب،لت،يل ؛ب،ألس،س السك،ن الستاع،، تقسامه، مت سكنا  األحا،ء تيك ان اىل ذلك

 ىف املسترغي  غري واألطااف اهلوامش عيى الفض،ء األراضي من مس،ح،ت وجود س،عد لم، االخاى  االستخدام،ت
 .العمااين النمو زي،دة

 بني لوقوعه ذلك ياجع املدين ؛ نواة انه من ب،لاغم السكى االستخدام من اقل نسب  عيى الصداق  حي استحوذ -
 االستخدام نسب  به تاتفع أنه حني يف الشم،ل  ن،حا  من الوعاة والتض،ريس ب،إلض،ي  األثاي  واملن،طق الزراعا  األراضي
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 يف املتمثل التعيامي االستخدام مثل اخلدما  االستخدام،ت به يرتتفع الدين صالح حي ام،  واإلداري التج،ري 
 .الصحا  االستخدام،ت اىل ب،إلض،ي  املدارس 

 .صن،عا  لمنطق  ختصاصه اىل ذلك وياجع   السكين االستخدام من نسب  أقل العاوب  حي شرغل -
 

 
 م2017الستخدام،ت السكنا  داخل األحا،ء مدين  شح،ت ع،م ملس،ح  ا النسيبالتوزيع  .4شكل 

 :با،ن،ت عيى اعتم،دا   الب،حث اعداد من الشكل: املصدر
 (.ARC GIS 10.2) بان،مج ب،ستخدام احداثا،هت، ضبط بعد( Google Earth v.7) بان،مج يف املت،ح  الفض،ئا  الصور -
 (.2010) شح،ت -واملاايق لإلسك،ن الع،م  اهلائ  -

 
 

 
 م2017 ع،م شح،ت مدين  يف السكنا  االستخدام،ت توزيع .5 شكل

 :عيى اعتم،دا   الب،حث اعداد من: املصدر    
 (.ARC GIS 10.2) بان،مج ب،ستخدام احداثا،هت، ضبط بعد( Google Earth v.7) بان،مج يف املت،ح  الفض،ئا  لصورا -
 (.2010) ليمخطط،ت الث،لث اجلال مشاوع  العمااين التخطاط مصيح  -لابا، -
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  الصناعية االستخدامات. 2.3

 تشكل ي،لصن،ع   املدن داخل الصن،عا  االستخدام،ت منط معاي  عيى الصن،عي واملالب الصن،عا  االستخدام،ت دراس  تس،عد
 (.2002 عما) املدن من لثري يف االقتص،دي االس،س من مهم، جزءا  

 م، وهو هكت،ر  87.6 حنو تبيغ شح،ت يف الصن،عي االستخدام مس،ح  أن( 6) والشكل  (3) اجلدول من يتضح
 مدين  أن يالحظ حاث الصن،عا   املن،طق حدود داخل أغيبه، ترتلز ب،ملدين   االستخدام،ت إمج،يل من% 11.65 نسب  يوازى

 ب،ملدين   وختطاط،   نشأة األقدم الصن،عا  املنطق  وهى العاوب   حي يف وتوجد االوىل املنطق  صن،عاتني منطقتني هب، يوجد شح،ت
 (.درن  – الباض،ء) الائاسي الطايق عيى املدين  جنو، أقصى يف توجد( اجلبل شال  مقا) الث،نا  الصن،عا  املنطق  ام،

 
 م2017مدين  شح،ت ع،م  يف الصن،عيتوزيع االستخدام،ت الصن،عا  حسب القط،ع  .3جدول 

 المنطقة
 اإلجمالي العروبة صالح الدين القدس السالم الحرية الصداقة

 % منشأة منشأة منشأة منشأة منشأة منشأة منشأة
 32.1 46 8 5 2 6 15 10 املدواد الرغدذائاد 

 0.7 1 1 0 0 0 0 0 والنسدداج الرغدزل
 0 8 5 5 3 15 36 25.2 () أس،سددا  معدنا 

 6.3 9 3 1 1 2 2 0 اخلشب ومنتج،ته
صا،ن  االجهزة الكهاب،ئا  

 () السا،راتو 
2 10 5 5 2 15 39 27.3 

 8.4 12 2 0 2 2 5 1 مواد البن،ء واجلبس والاخ،م
 100 143 44 11 15 20 40 13 اإلجمالي

 املصدر: اجلدول من اعداد الب،حث اعتم،دا  عيى با،ن،ت:
 (.2015   2008)قط،ع الصن،ع  واملع،دن والط،ق  اجلبل االخضا  -
 .(2017سبتمرب )الدراس  املادانا   -

 :ادآي النحو عيى األحا،ء بني الصن،عي االستخدام وتوزيع
 العاوب  حي ويستحوذ رئاسا   صن،عا  قط،ع،ت مث،نا  عيى تتوزع صن،عا  منشأة 143 حوايل شح،ت مبدين  يوجد -

 .به صن،عا  لمنطق  ختصاصه اىل ذلك وياجع منشأة  44 بنحو الصن،عا  املنشآت عدد يف االول املالز عيى

                                                           
 ()

 .وتشكال احلديد واالملوناوم إلنت،جتعد اغيب املنشآت الصن،عا  الت،بع  هلذا القط،ع صرغرية تعمل لورش صرغرية   
()  منشآت صرغرية عيى شكل ورش وماالز صا،ن  خ،ص  االجهزة الكهاب،ئا   وماالز صا،ن  السا،رات  الصن،عيتشمل املنشآت الصن،عا  الت،بع  هلذا القط،ع

 واملعدات.
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 الستحواذ ذلك وياجع يقط؛ صن،عا  منش،ة 11 به يوجد حاث واألخري؛ الس،دس املالز يف الدين صالح حي يأي - 
 . األحا،ء هذه من الرب مس،ح  عيى والتج،ري السكين االستخدام

 إمج،يل من% 32.1 نسب  يوازى م، وهو منشأة  46 بنحو األول املالز عيى الرغذائا  الصن،ع،ت قط،ع يستحوذ -
 املواد تويري عيى تعمل منشأة 25 هبم، يوجد حاث واحلاي  الصداق  أحا،ء يف الصن،ع  تيك وترتلز الصن،عا   املنشآت
 األثاي  املنطق  اىل املؤدي الائاسي املدين  طايق عيى وقوعه، بسبب وذلك ؛ ب،ملدين  السك،ن احتا،ج،ت لتيبا  الرغذائا 

 .والسا،حا 

 
 م2017مدين  شح،ت ع،م  يفتوزيع االستخدام،ت الصن،عا  . 6شكل 

  املصدر: من اعداد الب،حث اعتم،دا  عيى:
  (.ARC GIS 10.2)بعد ضبط احداثا،هت، ب،ستخدام بان،مج ( Google Earth v.7)بان،مج  يفالصور الفض،ئا  املت،ح   -
 (.2010)  مشاوع اجلال الث،لث ليمخطط،ت العمااينمصيح  التخطاط  -لابا،  -

   الخــدميـــــة االستخــــدامــــــات. 3.3
 يوازى م، أي هكت،ر  157 حنو عيى اخلدما  االنشط  هذا تستحوذ حاث شح،ت مدين  يف اخلدما  االستخدام،ت تتعدد

 الصحا   التعياما   والرتياها   الاي،ضا ) االستخدام،ت مثل االنشط  من العديد عيى وتتوزع املدين   مس،ح  إمج،يل من% 20.9
 اخلدما  املؤسس،ت تيك تديا اليت اإلداري  املقاات تشرغيه، اليت املس،ح  ياه، مب،  (أخاى استخدام،ت الصحا   والدينا   الثق،يا 

 املاداين العمل من تبني حاث آخا اىل حي من االستخدام،ت تيك توزيع تتب،ين  هكت،ر 1.57 تبيغ مس،ح  تشرغل اليت املدين  يف
 وبقا   %18 بنسب  الث،نا  املاتب  يف العاوب  حي ويأي  الصداق  حي يف ترتلز% 70 بنسب  واحلكوما  الع،م  اهلائ،ت أغيب
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 املاايق) هل، الت،بع  والقط،ع،ت البيدي  مقا مثل االداري  ب،ملب،ين ممثي  االستخدام،ت هذه. املدين  احا،ء ب،قي بني تتوزع النسب  
  واملاور الشاط  مالز شح،ت  حمكم  الباطاي   واخلدم،ت الزراع   العق،ري السجل ادارة البائ   مح،ي  جه،ز التخطاط  واالسك،ن 

  البيدي احلاس الع،مي   القوى مكتب  املدين السجل الع،م   األمالك مصيح  شح،ت  نا،ب   املدين الدي،ع قسم أمن  مدياي 
( 30) ثالثون مس،حته وتتج،وز حديث ، تأسس الذي اإلداري اجملمع اىل ب،إلض،ي (  وغريه، احلكوما  واملص،رف والبنوك  الربيد

 حمط،ت وبعض الكهاب،ء وحمط،ت الصحي والصاف املا،ه حمط،ت مواقع عن يضال    البيدي  مستوى عيى القط،ع،ت ويضم هكت،را  
 .املدين  أمها  عيى مؤشاا   تعطى االستخدام،ت تيك لل  اخل،ص  الوقود
 :ييى لم، شح،ت مبدين  ب،لتفصال اخلدما  االستخدام،ت الدراس  تتن،ول ييى ويام،
  التعليمية االستخدامات .4.3
 تيك زادت يكيم، التقدم اىل السك،ن تقود تعياما  منظوم  عيى اعتم،ده، ومدى املدين  أمها  التعياما  االستخدام،ت تربز

 وهو هكت،ر  13.3 حنو عيى ب،ملدين   (4) جدول التعياما  االستخدام،ت تستحوذ االخاى  املدن عن استقالهل، زاد اخلدم،ت
 خ،ص  التعياما  املااحل ل،ي  عيى االستخدام،ت تيك وتتوزع ب،ملدين   االستخدام،ت إمج،يل من% 1.8 نسب  م، يوازى

 عما ج،مع  تتبع الصداق  حبي املدارس إحدى يف لرغ،ت ليا  اعتم،د حديث ، مت لم،( متوسط  مع،هد و  الث،نوي   األس،سا )
 .هب، خ،ص مقا تشااد يتم أن إىل املخت،ر

 م2017 ع،م شح،ت مبدين  والث،نوي  االس،سا  املدارس توزيع .4 جدول
 الثانوي اإلعدادي االبتدائي األحيـــاء
 1 2 1 السالم
 1 2 2 احلاي 
 0 1 1 القدس

 1 1 1 صالح الدين
 1 1 1 الصداق 
 1 1 1 العاوب 
 5 8 9 اإلمج،يل

 املصدر: اجلدول من اعداد الب،حث اعتم،دا  عيى با،ن،ت:      
 .(2017) قط،ع التعيام ببيدي  شح،ت -
 (.2017سبتمرب) املادانا نت،ئج الدراس   -

 
 هذه معظم ل،ي  وتعمل املدين  أحا،ء عيى ب،لتف،وت تتوزع حكوما  مدرس  22 وجود املاداين والعمل( 5) اجلدول من يتضح

 ل،ي  يف الث،نوي  املدارس وتوجد  والصن،عي املهين ليتعيام مع،هد العاوب  حبي ويوجد  واملس،ئا  الصب،حا  الفرتتني بنظ،م املدارس
 ليا  إىل ب،إلض،ي  والث،نوي واإلعدادي األس،سي ليتعيام واحدة مدرس  عيى يقتصا الذي الصداق  حي ب،ستثن،ء السكنا  األحا،ء
 .املبى نفس يف اليرغ،ت
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  الصحية االستخدامات .5.3
 االستخدام،ت مس،ح  إمج،يل من% 0.51 يع،دل م، وهو هكت،ر  3.8 شح،ت مبدين  الصحا  االستخدام،ت مس،ح  تشرغل

 عيى اخلدم،ت تيك وتتوزع  اخل،ص  والعا،دات احلكوما   اجملمع  والعا،دات الصح  وماالز املستشفا،ت يف متمثي  ب،ملدين  
 : ييى لم، السكنا  األحا،ء
( عا،دات جممع  )مستوصف( يف 2) اثننييوجد مبدين  شح،ت عدد  بالمستشفيات والعيادات الحكوميةيام، يتعيق  -

حي الصداق  وحي صالح الدين  ومالز ليصح  املدرسا   ب،إلض،ي  اىل مستشفى صدري  يف منطق  املنصورة يف الظهري 
الايفي ليمدين   وهو مستشفى حكومي متخصص يف جم،له ويقدم خدم،ت عالجا  عيى مستوى املنطق  الشاقا   

مستشفى قوريين املالزي  اعتم،د، ليمدين  واملاالز العماانا  اجمل،ورة هل،  لم، مت مؤخاا  ب،إلض،ي  اىل خدم،ت اخاى يقدمه
يف وسط املدين  يف نط،ق حي العاوب   يقدم خدم،ت عالجا  متنوع  واإليواء  وال زال العمل ج،ري ياه لتطوياه والتوسع 

 يف خدم،ته الطبا . 
دين  عدد ال بأس به تتوزع بني احا،ء املدين  أبازه، عا،دة اهلالل األمحا تضم املالعيادات ومراكز التحاليل الخاصة أم،  -

يف حي احلاي   وعا،دة األندلس وعا،دة طاب  يف حي صالح الدين وغريه، من العا،دات اليت ختدم سك،ن املدين  والقاى 
 .(2017  ، )الدراس  املادانا اجمل،ورة هل

 :والدينية الثقافية االستخدامات. 6.3

 من% 1.45 يع،دل م، وهو هكت،ر  10.9 مس،ح  تشرغل ب،ملدين  والثق،يا  الدينا  االستخدام،ت أن( 5) اجلدول من يالحظ
 يبيغ اليت الدينا  املنشآت تيك تقدمه، اليت والثق،يا  التعياما  واخلدم،ت املس،جد يف وتتمثل ب،ملدين  األرض استخدام،ت مجي 

ا 16 حنو عدده،  شبه بشكل والثق،يا  الدينا  االستخدام،ت هذه وتتوزع الزل،ة  وشؤون األوق،ف هائ  إلشااف خيضع مسجد 
 .املدين  أحا،ء مجاع بني متس،وي

 م2017 ع،م شح،ت مدين  أحا،ء يف ليمس،جد والنسيب العددي التوزيع .5 جدول
 % المساجد الحـــي
 18.8 3 السددددددالم
 12.5 2 احلايددددد 
 25.0 4 القدددددددس

 12.5 2 صالح الدين
 18.8 3 الصددداقدددد 
 12.5 2 العددددداوبدد 
 100.0 16 ياإلجمال

 :با،ن،ت عيى اعتم،دا   الب،حث اعداد من اجلدول: املصدددر             
 (.2017)  شح،ت – الزل،ة وشئون لألوق،ف الع،م  اهلائ  -
 (.2017) املادانا  الدراس  نت،ئج -
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 والترفيهية الرياضية االستخدامات .7.3
 والتمدن التحضا درج  مدى عيى ذلك دل وتنوعه، أعداده، يف زادت وليم، ب،ملدن  احلضاي  السم،ت من الرتياه أم،لن تعد

 يوازى م، وهو هكت،ر  127.4 تبيغ مس،ح  شح،ت مبدين  والرتياه الاي،ضا  االستخدام،ت وتشرغل  (1999  البحريي)
 يف الرتياه أم،لن وتتمثل واملفتوح   اخلضااء املن،طق مس،ح  لرب اىل ذلك وياجع ب،ملدين   االستخدام،ت إمج،يل من% 16.95

 .اخلضااء واملس،ح،ت الع،م  واحلدائق الاي،ضا  واألندي  املق،هي يف االرض استخدام من أمن،ط ثالث يف املدين 

 التجارية االستخــــدامــــــات .8.3

 نش،ط التج،رة الن وذلك مك،نا   وحدة ذات وجتعيه، املدين   أمها  توضح اليت االستخدام،ت أهم من التج،ري االستخدام يعد
 الوصول سهول  من قدر ألرب حتقق واليت املدين   يف املواقع أيضل ع،دة   استخدام،ته وحتتل جمتمع  أي يف عنه ن،ءرغاالست ميكن ال

 السك،ن منه، ويتسوق ب،الزدح،م  تتصف أي معان ؛ أجزاء يف ب،لرتلز التج،ري النش،ط ويتسم الطاق  من جديدة شبك  طايق عن
 منشأهت، أعداد حاث من متقدم  مك،ن  شح،ت مدين  يف التج،ري االستخدام أحتل وقد  (2003 ج،با) املدين  أجزاء لل من

 املتفاع  الائاسا  والشوارع الائاسي املخت،ر عما ش،رع يف املدين  بوسط التج،ري  املنشآت تيك وترتلز  (7) الشكل يوضح لم،
 املفتوح الكبري الشعيب السوق يوجد حني يف  القدس وحي الدين وصالح  واحلاي   والسالم  والعاوب   الصداق  أحا،ء يف منه
 وحتتل  دوري بشكل أسبوع لل ماة يق،م وهو  درن  – الباض،ء الائاسي الطايق ج،نب عيى املدين  مالز عن بعادا  ( اجلمع  سوق)

 املتنوع  السيع جت،رة وج،ءت ب،ملدين   االستخدام،ت إمج،يل من% 2.5 يع،دل م، وهو هكت،ر  18.7 حنو االستخدام،ت تيك
 العديد حتته، ويندرج التج،ري   املنشآت إمج،يل من% 35.3 نسب  أي ب،ملدين   التج،ري  املنشآت ربع من بألثا الث،نا  املاتب  يف
 وحمالت اهلواتف وباع البن،ء ومواد واهلداي،  واألجهزة  املنسوج،ت من املن،زل ومستيزم،ت املكتب،ت مثل التج،ري  األشك،ل من

 .املدين  رقع  عيى ب،النتش،ر األنشط  هذه وتتسم املتج،نس   غري التج،رة اشك،ل من وغريه، السج،ئا

 
 2017 ع،م شح،ت مبدين  التج،ري  لألنشط  النسيب التوزيع .7 شكل

 (.2017) املادانا  الدراس  با،ن،ت عيى اعتم،دا   الب،حث اعداد من: املصدر
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 وج،ءت ب،ملدين   التج،ري  املنشآت عدد أمج،يل من% 35.3 بنسب  الث،نا  املاتب  عيى الرغذائا  املواد جت،رة استحوذت   
 أشك،ل من العديد حتته، ويندرج ب،ملدين   التج،ري  املنشآت أمج،يل من% 20.7 بنسب   الث،لث  املاتب  يف واملعدات األدوات جت،رة
 السيع جت،رة أن أي وغريه،  املعدات وتصياح السا،رات إلصالح املاك،ناكا  والورش املنزلا  األدوات مثل واملعدات  األدوات جت،رة

 جت،رة أم، ب،ملدين   التج،ري  املنشآت إمج،يل من% 90 من ألثا مع،   متثل واملعدات األدوات وجت،رة  الرغذائا  املواد وجت،رة املتنوع  
 املاتب  يف الصادلا،ت وتأتى التج،ري   املنشآت عدد أمج،يل من% 3.8 بنحو الاابع  املاتب  يف يتأتى وحنوه، واألقمش  املالبس
% 1.88 بنسب  واألخرية الس،دس  املاتب  يف واملق،هي املط،عم تياه، مث التج،ري  املنشآت عدد أمج،يل من% 2.99 بنسب  اخل،مس 

 حي من ختتيف ولكن  (8)الشكل يوضح لم، املدين  أحا،ء عيى التج،ري  االستخدام،ت تيك وتتوزع  املنشآت عدد أمج،يل من
 . آخا اىل

  
 2017 ع،م شح،ت مدين  األحا،ء ىف التج،ري  لالستخدام،ت النسيب التوزيع .8 شكل

 (.2017) املادانا  الدراس  نت،ئج با،ن،ت عيى اعتم،دا   الب،حث اعداد من: املصدر

   
 التج،ري  املنشآت ربع من تقرت، بنسب   األوىل املاتب  عيى استحوذ السالم حي أن يتضح( 8) الشكل خالل من

 االقس،م بب،قي مق،رن  الع،لا  السك،نا  والكث،ي  الكبرية مس،حته اىل ذلك وياجع ب،ملدين   التج،ري  املنشآت إمج،يل من% 24.25
 الدين وصالح الصداق  أحا،ء يياه مث التج،ري   االستخدام،ت إمج،يل من% 21.7 بنسب  الث،ين املالز يف احلاي  حي يياه األخاى 

 االستخدام،ت إمج،يل من% 12.5 بنسب  الاابع  املاتب  يف القدس حي يياه مث منهم،  لكل% 19 تتعدى بنسب  الث،لث  املاتب  يف
 يف السبب وياجع التج،ري   االستخدام،ت إمج،يل من% 2.55 بنسب  واألخرية اخل،مس  املاتب  يف العاوب  حي وج،ء التج،ري  

 .االول املق،م يف الصن،عي النش،ط عيى يعتمد حي لونه اىل ذلك
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  والشوارع الطرق شبكة .9.3
 جند لذا الع،ملا   املع،يري ويق مك،نا،   حازا   الطاق شبك  حتتل حاث  االعتب،ر يف الطاق شبك  توضع ان جيب مدين  أي ختطاط عند
 موضح هو ولم،(  1980  مصطفى) توزيعه، ووس،ئل الطاق شبك،ت ختطاط سوء عن ن،جت  تكون املدن مش،لل معظم ان

 .شح،ت مدين  يف الائاسي احلا،ة شاي،ن الطاق شبك  تعد  (9) ب،لشكل
 لم، ب،ملدين  االستخدام،ت امج،يل من الاابع  املاتب  شح،ت مدين  يف االقياما  واحمل،ور والشوارع الطاق شبك  حتتل

 احمل،ور من العديد عيى تقع حاث جادة طاق بشبك  املدين  متتع نتاج  متقدم  مك،ن  حتتل بذلك وهى  (6) اجلدول يوضح
 هب، يوجد لم، ودرن   واملاج يوبنرغ،ز  الباض،ء خ،ص    لابا، شاق يف املوجودة املهم  املدن من ب،لعديد تابطه، اليت الائاسا  اإلقياما 

 .ويسا بسهول  املدين  يف جزء أي إىل الوصول سهول  عيى تس،عد داخيا  طاق شبك 

 
 م2017 ع،م شح،ت مبدين  الداخيا  الطاق وشبك  االقياما  واحمل،ور الطاق توزيع .9 شكل

 بان،مج ب،ستخدام احداثا،هت، ضبط بعد( Google Earth v.7) بان،مج يف املت،ح  الفض،ئا  الصور عيى اعتم،دا   الب،حث اعداد من: املصددددر           
(ARC GIS 10.2.) 

 -:ييى م،( 9) والشكل( 6) اجلدول من يتضح   
 املدين   عرب املس،ياين عن يضال   ليسك،ن خدم،هت، تقدم  (لم121.4) ب،ملدين  الطاق شبك  اطوال جمموع يبيغ -

 خايط  وتظها ب،ملدين   االستخدام،ت إمج،يل من% 10.4 يع،دل م، وهو هكت،ر  76.2 مس،حته، وتبيغ
 من متتد اليت الث،نوي  الشوارع تتع،مد حاث ق،ئم  زواي، شكل عيى شح،ت مبدين  الداخيا  الشوارع شبك  استخدام
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 ليمابع،ت أقا، أشك،هل، مس،ح،ت مكون  اجلنو،  اىل الشم،ل من متتد اليت الائاسا  الشوارع عيى الرغا، اىل الشاق 
 ختطاط عميا  الطاق تيك وتسهل املدين   منه، تتكون اليت السكنا  األحا،ء متثل معظمه، يف متع،مدة واملستطاالت

 .النقل حال  خدم  يف تس،عد لم،   ودق  بساع  األراضي
 ب،إلض،ي   املدين  أحا،ء بني ومس،حته، واطواهل، والفاعا  الائاسا  الطاق شبك  استخدام توزيع يف واضح تب،ين يوجد -

 وحم،ور طاق بعدة ماتبط  املدين  تظها حاث االخاى  ب،ملدن شح،ت مدين  تابط اليت الائاسا  الطاق تب،ين اىل
 – شح،ت( )الصفص،ف - شح،ت)  (درن  -الباض،ء) املدين  جبنو، ميا الذى الائاسي طايق مثل اقياما  وطاق
  (سوس  - شح،ت)طايق مثل رئاسا  وطاق إقياما  مبح،ور يرتتبط املدين   مش،ل يف ام،  (الف،ئدي  - قان،دة

 (. املنصورة - شح،ت)
 15 من وألثا لم 30 حنو تبيغ حاث الشوارع شبك  أطوال جمموع من االوىل املاتب  عيى السالم حي يستحوذ -

 واحمل،ور الطاق الث،نا  املاتب  يف يياه املس،ح   حاث من األحا،ء ألرب لونه اىل ذلك وياجع املس،ح   من هكت،ر
 ضمنه، ومن الصداق  حي الث،لث  املاتب  يف يياه االخاى  العماانا  ب،لتجمع،ت املدين  تابط واليت الائاسا  االقياما 

 حاث من األخرية املاالز يف العاوب  وحي الدين صالح وحي القدس أحا،ء وتأتى احلاي   حي مث  القدمي  املدين 
 .املس،ح  حاث من االقل لوهنم، اىل ذلك وياجع   واألطوال املس،ح 

 الشوارع لك،ي  الائاسي والشاي،ن ليمدين  الائاسا  الشوارع أهم املدين  بوسط ميا الذي املخت،ر عما طايق يعد -
 بني الف،صل احلد ويعترب جبنوهب،  املدين  مش،ل بابط يقوم حاث  املختيف  األحا،ء أجزاء بني تابط اليت الداخيا 
 .ليمدين  والرغابا  الشاقا  األحا،ء

 م2017 شح،ت مبدين  األحا،ء يف ومس،حته، والفاعا  الائاسا  الطاق شبك  أطوال توزيع .6 جدول
 % المساحة بالهكتار % االطوال بالمتر الحي
 20.6 15.7 22.6 27404 السالم
 14.4 11 9.8 11920 احلاي 
 13.1 10 10.2 12351 القدس

 11.8 9 14.5 17651 صالح الدين
 16.4 12.5 13.1 15866 الصداق 
 4.6 3.5 7.4 8960 العاوب 

 19.0 14.5 22.4 27216 الطاق الائاسا 
 100.0 76.2 100 121368 االمج،ىل

 :با،ن،ت عيى اعتم،دا   الب،حث اعداد من اجلدول: املصدر
 ARC) بان،مج ب،ستخدام( GoogleEarth.v.7) لربن،مج الفض،ئا  الصور من املنتج  اخلاائط من ومس،حته، الطاق اطوال قا،س،ت -

GIS 10.2 )اجلرغاايا  احداثا،هت، ضبط بعد. 
 (.2017) املادانا  الدراس  -
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 الزراعي االستــخـــــدام. 10.3
 م، وهو هكت،ر  56.2 تبيغ مس،ح  يشرغل حاث ب،ملدين   املختيف  االستخدام،ت بني الس،بع  املاتب  الزراعي االستخدام يشرغل
 تكثا حاث القدمي  املدين  من ب،لقا، املدين  شاقي مش،يل أقصى يف وتوجد ب،ملدين   االستخدام،ت إمج،يل من% 7.5 نسب  يوازى

 املن،طق عيى املدين  تعتمد لذا الرغذائا  املواد من السك،ن احتا،ج،ت تكفى ال جدا   قياي  مس،ح  وهي ليزراع  تصيح اليت االودي 
 .الرغذائا  املواد من احتا،ج،هت، لتيبا  االسترياد اىل ب،إلض،ي  اجمل،ورة

 والسياحية األثرية المناطق. 11.3

 لرغاض البالد خ،رج ومن اليابا  املدن ل،ي  من السك،ن يقصده ه،م،   سا،حا،   ومقصدا   أثاي،   موقع،   شح،ت مدين  تعترب      
 سا،حا،   مزارا   تعد لذا الرتياها  السا،حا  واملواقع الت،رخيا   املواقع بني م، السا،حي النش،ط هب، يتنوع حاث  واملعاي  والرتياه السا،ح 

 املاالد قبل الس،بع القان يف اإلغايق اسسه، اليت" قوريين" األثاي  املدين  اسوار جنو، اىل احل،لا  شح،ت مدين  ختطاط ومت  ه،م،  
 ع،م املتحدة لألمم الت،بع  الاونسكو منظم  من ع،ملي إرث لمنطق  املدين  اعتم،د مت قد الذلا سبق ولم،(  م.ق 631)

 . م1982
 وتستخدم املدين   مش،ل بأقصى املوجودة املن،طق يف خ،ص  شح،ت مدين  احن،ء خمتيف يف سا،حي موقع من ألثا يوجد

 يف وخ،ص  الع،م يرتات أغيب يف الن،س ويات،ده، املتنوع   الطباعا  االشج،ر لثاف  من،طق وهى ودويل  حميي سا،حي لمقصد
 ل،ملنتجع،ت الرتياها  اخلدم،ت بعض هب، توجد األثاي  املع،مل اىل وب،إلض،ي  ليمدين   طباعي متنفس تعترب حاث الصاف يرتات

 .وغريه، واملق،هي واملط،عم واحلدائق
 قااب  مبس،ح  ب،ملدين  املختيف  االستخدام،ت مستوى عيى اخل،مس  املاتب  عيى والسا،حا  األثاي  املن،طق تستحوذ

 شاق ومش،ل مش،ل أقصى يف املس،ح،ت تيك معظم توجد املدين ؛ مس،ح  إمج،يل من% 19.7 يوازى م، وهو هكت،ر  144.16
 وأشج،ر القدمي  واملدين ( قويين) األثاي  املدين  مع،مل تضم إذا  والسا،ح  الرتياه برغاض السك،ن يات،ده، لمن،طق وتستخدم املدين  
  .لثاف  طباعا 
 المدينة داخل الفضاء االراضي. 12.3
 من% 1.44 يوازى م، وهو هكت،ر  10.85 حنو تبيغ مبس،ح  وذلك واألخري  الت،سع املالز يف الفض،ء االراضي تأتى      
 ويعد ليسك،ن  واملطيوب  املهم  اخلدم،ت لتسكني ياص  وتعد املدين ؛ أحا،ء ل،ي  عل وتتوزع ب،ملدين   املستخدم  األراضي إمج،يل

 .املدين  وأمها  االستخدام،ت لث،ي  عيى دلال املدن يف الفض،ء االراضي قي 
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 شحات بمدينة العمرانية التنمية مشكالت. 4

 وهذا م 2017 ع،م هكت،ر751.8 اىل الكيا  مس،حته، تصل حاث الصرغرية املس،ح،ت ذات املدن من شح،ت مدين  تعد
 االثاي  املواقع انتش،ر يف متمثي  العمااين النمو تواجه اليت املشكالت بعض من املدين  تع،ين حاث ب،لك،مل  إشرغ،هل، يتم مل املس،ح 

 مم، السكنا  احتا،ج،هتم لسد السك،ن ام،م ع،ئق مثيت واليت املهم  والزراعا  والسا،حا  الرغ،با  املوارد اىل ب،إلض،ي  وبداخيه، حوهل،
 السك،ن جعل مم،  السكنا  الوحدات يف العجز لسد احليول اجي،د عن الدول  عجز ظل يف نقم  مبث،ب  ياه، ياون معظمهم جعل
 مستقبل نتن،ول ييى ويام، عياه،  العمااين الزحف نتاج  الت،رخيي املدين  موروث عيى ب،لسيب اثا وهذا الفادي  احليول اىل ييجئوا

 :  ب،ملدين  العمااين النمو ومشكالت

 شحات بمدينة العمراني النمو مستقبل. 1.4

 يف ن يليمد العمااين النمو الستاع،، اخل،لا  املس،ح،ت تتويا حاث سايع  بشكل شح،ت ن يمد يف العمااين النمو يزداد   
 األراضي من جمموع  يف ظهاي   ن يليمد العمااين داالاص أن الفض،ئا  والصور املت،ح  واخلاائط املادانا  الدراس  من وتبني املستقبل 

 .املدين  وشاق وغا، جنو، يف اخل،لا  الكبرية املس،ح،ت خ،ص  األطااف من،طق يف توجد واليت الفض،ء

 شحات بمدينة الجديدة العمرانية التوسعات. 2.4

 ألثا يوجد حاث( 10) ب،لشكل موضح هو لم، الكبرية العماانا  التوسع،ت من العديد احل،يل الوقت يف شح،ت مدين  تشهد
 م، وهو املدين   منه تع،ين الذي السكين العجز ترغطا  يف يس،هم قد أنه إال ق،نوين غري معظمه ل،ن وإن التخطاط قاد موقع من
 تقع املش،ريع تيك مجاع أن املادانا  والدراس  املت،ح  الفض،ئا  والصور اخلاائط من وتبني احل،لا   املدين  ملس،ح  عماانا  اض،ي  ميثل

 يتم يتال املش،ريع التوسعا  األم،لن تيك ومن هب،  املتوياة واخلدم،ت املاايق من تستفاد حىت منه، وب،لقا، السكنا  األحا،ء خ،رج
 عمااين موقع اىل ب،إلض،ي  هكت،ر  38.2 حنو مس،حته، وتبيغ ليمدين   الرغابا  اجلنوبا  الن،حا  يف السالم حي من ب،لقا، تنفاذه،

 78 حنو مس،حته وتبيغ  (ألباق - شح،ت طايق   ليمدين  الشاقي اجلنو،) العاوب  حي من الشاقي اجلنو، يف يوجد آخا
 .هكت،ر

 شحات بمدينة المقترحة العمراني التوسع مناطق. 3.4

 والصور املت،ح  اخلاائط عيى بن،ء   وذلك ليمدين   العماانا  الكتي  ياه، تتوسع أن ميكن اليت املن،طق من العديد الدراس  هذه تقرتح
 :ييى لم، نعاضه، وضوابط مع،يري لعدة حتقاقه، عيى بن،ء   اقرتاحه، ومت املادانا  الدراس  اىل ب،إلض،ي  الفض،ئا 
 .ممكن  تكيف  بأقل واخلدم،ت املاايق امداد يسهل حىت السطح استواء -
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 خ،ص  األحا،ء بتيك واملاايق اخلدم،ت توايا من يستفاد حىت احل،لا  السكنا  األحا،ء من قايب،   املوقع يكون أن - 
 .االثاي  املواقع عن بعادة التوسع،ت تكون أن االعتب،ر يف األخذ مع والكهاب،ء ب،ملا،ه اإلمدادات

 املوجودة االستخدام،ت يف التوسع أو جديدة استخدام،ت ختصاص اىل ب،إلض،ي  املدين   رقع  زي،دة عيى تس،عد -
 االستخدام،ت تقدمي يف والتوسع والتج،ري   الرتياها  واألنشط  ليصن،ع   املخصص  املس،ح،ت زي،دة مثل ب،ملدين 
 .ب،ملدين  اخلدما 

 :ييي لم، شح،ت؛ مبدين  املستقبل يف توسعا  عماانا  من،طق لتصبح،ن ص،حلتني منطقتني حتديد ميكن الس،بق  املع،يري عيى بن،ء  
 وتصل شح،ت  - درن  يابط يالذ اإلقيامي الطايق ج،نيب عيى ليمدين  الشاقي اجلنو، يف تقع :االولى المنطقة -

 هتذيب مت إذا ب،ملدين  التج،ري  واألنشط  السكنا  لالستخدام،ت ختصاصه، وميكن تقايب ،  هكت،ر 220 حنو مس،حته،
 اىل ب،إلض،ي  هب، االثاي  املواقع انتش،ر بسبب ومدروس سيام بشكل وختطاطه، ق،نوين غري بشكل ياه، التوسع مت م،

 .والرغ،ب،ت الزراعا  األراضي
 شح،ت) مب،شاة اإلقيامي الطايق عيى وتقع ليمدين   الرغايب اجلنو، أقصى يف حتديده، مت منطق  توجد :الثانية المنطقة -

( اجلبل شال ) ق،ئم  صن،عا  منطق  مب،شا جبواره، يوجد حاث الصن،عا  لالستخدام،ت ختصاصه، وميكن  (الباض،ء -
 الصن،عا  االنشط  بني والرتابط التك،مل عميا  يف وتس،عد واخلدم،ت  الع،م  ب،ملاايق امداده، يف منه، تستفاد حاث

 .ب،ملدين 

 
 شح،ت مدين  يف العمااين التوسع ومن،طق  العماانا  التنما  مستقبل .10 شكل

 :عيى اعتم،دا   الب،حث اعداد من: املصدر   
 (.ARC GIS 10.2) بان،مج ب،ستخدام احداثا،هت، ضبط بعد( Google Earth v.7) بان،مج يف املت،ح  الفض،ئا  الصور -
 (.2017) املادانا  الدراس  نت،ئج -
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 شحات مدينة في العمراني النمو مشكالت. 4.4
 : ييي يام، إمج،هل، ميكن اليت العمااين النمو مشكالت من العديد املدين  تواجه

 مدين  يف العمااين النمو مشكالت مظ،ها أهم أحد العشوائي النمو يعد :العمرانية الحالة وتردي العشوائي النمو -
 هذا ويظها   2011 يربايا 17 احداث بعد البالد شهدهت، اليت واألمنا  السا،سا  االضطااب،ت بعد خ،ص  شح،ت

 .والاق،ب  التخطاط دور غا،، ظل يف وينمو العشوائي النمو
 غري بصورة مؤخا ا املدين  لنمو نتاج  االرض استخدام،ت تداخل يعد :شحات بمدينة األراضي استعماالت تداخل -

 مع السكنا  االستعم،الت تداخل عن يضال    السك،نا  الكتي  داخل ق،ئم  الصن،عا  األنشط  بعض جند حاث خمطط 
 إزع،ج يسبب مم، السكنا  املن،طق يف الصرغرية  التصناع وورش السا،رات  إصالح ورش مثل املزعج  احلايا  االستعم،الت

 مس،ح،ت وحتتل متمازة  مواقع يف( ليمدين  املالزي  املنطق ) يف جت،ري  استعم،الت وجود اىل ب،إلض،ي  ليسك،ن  لبري
 الذروة  اوق،ت يف خ،ص    ماوري  مش،لل حدوث يف القايب املستقبل يف يتسبب قد الذي األما املدين   بقيب لبرية

 .ليسك،ن متمازة خدم،ت من،طق تكون أن املمكن من ل،ن اليت املواقع تيك أمها  إىل ب،إلض،ي 
 من املواقع تيك متثل حاث حدوث  ميكن م، أسوء من االثاي  املواقع عيى التعدي يعترب :االثرية المواقع على التعدي -

 املادانا  الدراس  من تبني حاث تعويضه  ميكن ال ت،رخيي إرث ب،عتب،ره، الدول  عياه، حت،يظ ان جيب اليت واملك،ن  االمها 
 الزالت اليت األطااف عيى او الق،ئم  القدمي  املدين  يف سواء   اهل،م  السا،حا  املن،طق تيك داخل ليبن،ء إقب،ل هن،ك ان
 .ب،ملدين  األرض ب،ستخدام،ت إخالال   يعترب م، وهو االستكش،ف قاد

 التعياما  اخلدم،ت خ،ص  الع،م  اخلدم،ت يف نقص من شح،ت مدين  تع،ين :توزيعها وسوء العامة الخدمات نقص -
 الع،دل التوزيع إىل تفتقد أهن، لم، بعضه،  أداء مستوى تدين إىل ب،إلض،ي  والرتياها   واالجتم،عا  والثق،يا  والصحا 

 أخاى  من،طق حس،، عيى املن،طق بعض يف وتالزه، املدين  يف التعياما  اخلدم،ت نقص وأدى األحا،ء  مستوى عيى
 املدارس اىل الوصول أجل من لألسا حتدث قد اليت املش،لل خ،ص    الذروة؛ وقت ماوري  مش،لل يف تتسبب قد مم،

 عن يضال    املدين  مستوى عيى متوازن غري بشكل وتوزيعه، الصحا   اخلدم،ت نقص من املدين  تع،ىن لم،  البعادة
 املتمثي  النوادي داخل واقتص،ره، الع،م  الرتياها  اخلدم،ت وايض ، االجتم،عا   والاع،ي  الثق،يا  اخلدم،ت إىل املدين  ايتق،ر

 .يقط ري،ضاني ن،ديني يف

  الخـــــاتــمـــــــة. 5

 والتوصا،ت النت،ئج من مبجموع  الدراس  خاجت شح،ت مبدين  االرض واستخدام،ت العمااين ليتطور الس،بق العاض خالل من
 :  ييى لم،
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 لنتـــــــــــــــــــــائج. ا1.5

 طاق بعدة السك،نا  التجمع،ت من ب،لعديد املدين  وتاتبط هكت،ر 751.87 تبيغ امج،لا  مس،ح  املدين  تشرغل -
 الفعيي التخطاط معاي  بداي  وهو 1966 ع،م منذ بداي  الزمنا  املااحل من ب،لعديد املدين  ومات  إقياما  وحم،ور
 .ب،ملدين 

 اىل ب،إلض،ي  السكى  االستخدام ويسوده، املختيف   االرض استخدام،ت من العديد عيى شح،ت مدين  تشتمل -
 الصحا  مثل اخلدما  االستخدام،ت مثل السكى لالستخدام مكمال   دورا   تؤدى واليت األخاى  االستخدام،ت

 الطاق وشبك  الزراعا  واالستخدام،ت والرتياها   الاي،ضا  واالستخدام،ت والدين  الثق،يا  واالستخدام،ت والتعياما 
 البائ  عيى احلف،ظ برغاض طباعا  لمحما،ت تستخدم املدين  من لبرية مس،ح،ت وجود عن يضال   والفاعا   الائاسا 
 األراضي وبعض الصن،عا   االستخدام،ت بعض هب، يوجد لم، القدمي   املدين  هب، تشتها اليت األثاي  واملن،طق الطباعا 
 .العماانا  الكتي  داخل والبور الفض،ء

 الت،بع  الاونسكو منظم  تعينه، أن يف اسهم مم، ؛ وغريه، والاوم،نا  اإلغايقا  االثاي  املواقع من العديد ب،ملدين  يوجد -
 نب،ي غط،ء يكسوه، اليت املتنوع  التض،ريس وجود عن يضال    حض،ري إرث لمنطق  1982 ع،م املتحدة لألمم
 .لثاف

 وامه،ل االحا،ء بعض يف التحتا  البنا  وتادى العشوائي النمو مثل العماانا  املشكالت من العديد شح،ت مدين  تواجه -
 اىل ب،إلض،ي  ليسك،ن العماانا  الكتي  وسط الصن،عي النش،ط تداخل مثل االستخدام،ت وتداخل القدمي   املدين 

 .2011 يربايا 17 احداث أعق،، يف البالد هب، مات اليت االضطااب،ت بعد خ،ص  املهم  األثاي  املواقع عيى التعدي

 والمقترحــــات لتوصيــــــــــــــات. ا2.5

 : ييي يام، جنميه، أن ميكن والتوصا،ت املقرتح،ت من مبجموع  الدراس  خاجت
 االحا،ء جبوار الشاقي واجلنو،  الرغايب اجلنو، االجت،ه يف خ،ص  العمااين ليتوسع املدين  خمطط عيى تعديالت اجي،د -

 اليت الائاسا  احمل،ور من االستف،دة اىل ب،إلض،ي  الق،ئم   االحا،ء لتيك االس،سا  والبنا  اخلدم،ت من لالستف،دة الق،ئم 
 .االخاى السكنا  ب،لتجمع،ت شح،ت مدين  تابط

 بانهم، من،يس  حيدث ال حىت ب،ملدين  املختيف  االرض استخدام،ت بني العمااين التك،مل من نوع إجي،د عيى العمل -
 . آخا عيى استخدام زي،دة نتاج 

 الصن،عا  واملدارس الصحا  واملاالز التج،ري  احملالت والسام، املتنوع  ب،خلدم،ت شح،ت مبدين  السكنا  املن،طق تزويد -
 .الاي،ضا  واملالعب الرتياه وأم،لن املتخصص  املهنا 

 املدين  موارد عيى ليحف،ظ الداخيا  واهلجاة املتن،ما  السك،نا  الزي،دة ملواجه  الاأسي العمااين التوسع سا،س  تدعام -
 وال املدين  موارد عيى خطا تشكل ال اليت العشوائا  املخطط،ت بعض يف النظا اع،دة جيب لذلك  واألثاي  الطباعا 
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 بشكل املخطط،ت تيك هتذيب بإع،دة وذلك ليمدين  الع،م املنظا تشوه وال وخدم،هت، ليمدين  التحتا  ب،لبنا  تضا 
 . الع،م  املصيح  خيدم

 االنته،ء عيى وأوشكت ب،ملدين  تنفاذه يف ب،لفعل بدء اليت والتوسع،ت العماانا  واملنشآت املش،ريع ل،ي  استكم،ل -
 . العماانا  التنما  لعميا  لبري نفع حتقاق يف تسهم لكي لثرية موارد ياه، واستثما

 عيى ليحف،ظ العماانا  الكتي  خ،رج الصرغرية الصا،ن  وماالز الورش خ،ص  الصن،عا  االستخدام،ت نقل يكاة تبى -
 . املنشآت تيك تسببه قد اليت الضجاج عن بعاد ا السك،ن لااح  مالئم جو خليق  ليمدين  النظاف  البائ 

 املن،طق بأمها  التوعا  باامج تقدمي عن يضال   ليمدين  احلض،ري االرث عيى التعدي بشأن ح،زم  حكوما  سا،س  تبى -
 .عياه، ليحف،ظ املستدام  التنما  باامج واتب،ع عياه، التعدي وعدم شح،ت  مبدين  االثاي  واملواقع
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