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 :ملخص البحث.
تناولت الورقة التحليل المكاني لتوزيع المساجد في الفرع البلدي زاوية المحجوب، وكان من بين أىدافها التعرف 

على واقع التوزيع المكاني للمساجد في المحجوب مقارنة بعدد السكان، ومعرفة مدى كفاءتها المكانية، اعتمد 
البحث في تحليل توزيع المساجد مكانياً على األساليب اإلحصائية التي توفرىا تقنيات نظم المعلومات الجغرافية 

Gisتوصلت الورقة إلى . ، كما اعتمدت على معايير الزيادة والنقص في عدد المساجد مقارنة بعدد السكان
العديد من النتائج من بينها انتشار المساجد حول مركزىا بنمط متجمع مقتصرة في توزيعها على الجهات التي 

يتركز بها السكان، كما توصلت الدراسة إلى وجود نقص في عدد المساجد التي يحتاج اليها الفرع البلدي زاوية 
 .المحجوب مقترحة نموذجا مكانيا إلنشاء المساجد الجديدة في المنطقة

. التحليل المكاني، المالءمة المكانية، التقنية المكانية، نظم المعلومات الجغرافية:الكلمات المفتاحية

Search Summary: 

The paper dealt with the spatial analysis of the distribution of 
mosques in the municipal branch Zawyat al-Mahjoub, and its 
objectives were to identify the reality of the spatial distribution of 
mosques in Mahjoub compared to the population, and to know their 
spatial efficiency, the research in the analysis of the distribution of 
mosques spatially relied on the statistical methods provided by GIS 
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techniques, as well as on the criteria of increase and decrease in the 
number of mosques compared to the population. The paper reached 
many conclusions, including the spread of mosques around their 
center in a clustered pattern limited to the distribution of the 
population centers, and the study also found a shortage in the 
number of mosques needed by the municipal branch Zawyat al-
MahjoubMashara a spatial model for the establishment of new 
mosques in the area. 

Keywords: spatial analysis, spatial suitability, spatial technology, GIS. 

 المقدمة. 1
شهد العالم منذ مطلع القرن الواحد والعشرون ثورة علمية معلوماتية وتقنية أدت إلى تغيرات سريعة من أىم معالمها 

ظهور التقنيات المكانية التي سهلت ديناميكية علم الجغرافية على توظيفها في تطوير مناىجو ومنهجياتو وأدواتو 
البحثية بما يتفق وروح الجغرافيا وضوابطها العلمية ، وسيتم من خالل ىذه الدراسة بيان التوزيع الجغرافي 
للخدمات المسجدية في الفرع البلدي زاوية المحجوب إبراز الدور الذي يمكن أن تؤديو نظم المعلومات 

الجغرافية كتقنية مكانية بما توفره من أساليب تطبيقية في دراسة وتحليل وتفسير الظاىرات الجغرافية، وتطبيقها في 
االتجاه : مجال تحليل التوزيع المكاني للمساجد بمنطقة الدراسة، لتجمع ىذه الدراسة بين اتجاىين بحثيين ىما

الجغرافي الذي يتناول التوزيعات المكانية للمساجد كظاىرة جغرافية ، واالتجاه التقني المتمثل في استخدام تقنية 
نظم المعلومات الجغرافية ، إلنتاج خرائط تبين نمط واتجاه التوزيع الجغرافي للمساجد في منطقة الدراسة ، وبناء 
نموذج وفق أسس ومعايير محددة يتم من خاللو تحديد أنسب المواقع إلنشاء المساجد في المناطق التي ىي في 

. حاجة لها وفق المعايير التخطيطية المحلية 

: تمحورت مشكلة البحث حول التساؤالت التالية: مشكلة البحث-

 ما نمط انتشار المساجد وشكل امتدادىا الجغرافي في الفرع البلدي زاوية المحجوب؟. 1

 ما االعتبارات الواجب مراعاتها إلنشاء نموذج مالئمة مكانية باستخدام نظم المعلومات الجغرافية؟. 2
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: لإلجابة على تساؤالت الدراسة صيغت الفرضيات التالية: فرضياتها-

 .النمط المتجمع لتوزيع المساجد ال يتفق مع توزيع السكان واتجاه وامتداد العمران بفرع زاوية المحجوب. 1

 نموذج مالئمة مكانية إلنشاءاالعتبارات المكانية والمعايير التخطيطية من أىم االعتبارات التي يجب مراعاتها . 2
 .باستخدام نظم المعلومات الجغرافية

: تهدف الدراسة إلى تحقيق التالي: أىدافها-

إعطاء صورة مفصلة عن واقع التوزيع المكاني للمساجد، وإبراز نمط انتشارىا ومدى توافقها مع توزيع السكان -1
 .والعمران بالفرع البلدي زاوية المحجوب

إنشاء نموذج مالئمة مكانية وفق االعتبارات المكانية والتخطيطية لتحديد أنسب المواقع إلنشاء المساجد التي .2
 .تحتاجها منطقة الدراسة

 .إنتاج خرائط موضوعية وكمية لتوزيع المساجد بمنطقة الدراسة.3

: تكمن أىمية الدراسة في االعتبارات التالية: أىميتها-

 وتحديد كونها دراسة علمية تأخذ االتجاه التطبيقي في دراسة وتقييم كفاءة التوزيع المكاني لمواقع المساجد.1
 .أمثل المواقع إلنشاء مساجد جديدة اعتمادا على توزيع السكان والمعايير التخطيطية المحلية المعتمدة

تُعد ىذه الدراسة إسهاما علميا ومحاولة لبيان أىمية استخدام التقنيات المكانية الحديثة في البحوث الجغرافية . 2
 .ومواكبة التطور الحاصل في أساليب البحث الجغرافي

 . أنتجت مجموعة من الخرائط الجغرافية الموضوعية والكمية متعلقة بموضوع الدراسة. 3
:  حددت مجال الدراسة المكاني على النحو التالي: المجاالت المكاني للدراسة-
يتمثل ىذا المجال في منطقة الدراسة كإقليم جغرافي يقع ضمن مساحة من األرض لها حدود : المجال المكاني.1

:  على النحو التالي (1)فلكية وحدود جغرافية مميزة لإلقليم عما يجاوره تعرف بالموقع الجغرافي وتبينها الخريطة 
شرقاً ودائرتي  (°15' 1" 45و°14' 56" 29)تقع منطقة الدراسة فلكياً بين خطي طول : الموقع الفلكي- أ

 موقع منطقة الدراسة وحدودىا اإلدارية (1)خريطة .(1)شماالً خريطة (°32' 25" 12و° 32' 21" 30)عرض 
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 واستنادا وزارة الحكم المحلي بلدية مصراتة، حدود بلدية Arc Gisالباحثان باستخدام برنامج :   المصدر

. 3، ص2015مصراتة وفروعها والمحالت التابعة لها، 
يقع الفرع البلدي زاوية المحجوب في الجزء الشمالي الغربي من بلدية مصراتة، يحّده من : الموقع الجغرافي. 2

جهة الشمال البحر المتوسط،أما من جهة الجنوب فيحده الفرع البلدي الغيران والفرع البلدي الدافنية، ويحّدىمن 
. الشرق الفرع البلدي شهداء الرميلة ومن جهة الغرب الفرع البلدي الدافنية

المنهج ىو مجموعة األساليب التي يتبعها الباحث لتحليل المشكلة موضوع الدراسة للوصول إلى نتائج : المنهج-
تحقق أىدافها، حيث إن كل منهج يفي بمتطلبات مرحلة معينة من مراحل الدراسة، واعتمدت الدراسة المناىج 

: التالية

-3.6.1.استخدم ىذا المنهج في عرض البيانات والمعلومات المتعلقة بموضوع الدراسة: المنهج الوصفي.1
، لكشف (Arc GIS 10.3)استخدم في تحليل البيانات واإلحصائيات باستخدام برنامج: المنهج التحليلي

 .صورة التوزيع المكاني للخدمات المجتمعية وأنماط توزيعها، وقياس مدى كفاية ىذه الخدمات

، لكشف (Arc GIS 10.3)أستخدم في تحليل البيانات واإلحصائيات باستخدام برنامج:المنهج التحليلي.2
 .صورة التوزيع المكاني للخدمات المجتمعية وأنماط توزيعها، وقياس مدى كفاية ىذه الخدمات

كما استخدمت الدراسة األسلوب الكارتوغرافي في انتاج مجموعة من الخرائط ذات أغراض مختلفة تخدم 
 .موضوع الدراسة

اعتمد الباحثان في جمع بيانات دراستهما على ما توفر في المكتبات من مصادر تتعلق :البيانات وطريقة البحث-
بموضوع الدراسة واستكمال النقص في البيانات من خالل الزيارات الميدانية للمؤسسات والهيئات التي لها عالقة 
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بموضوع الدراسة، إضافة إلى المالحظة العلمية والمقابالت الشخصية، كما استخدام الباحثان جهاز تحديد 
في  (اإلنترنت)وشبكة المعلومات الدولية.في رصد اإلحداثيات الجغرافية للمساجد بالمنطقةGPSالمواقع العالمي

الحصول على البيانات والمعلومات المكانية المتعلقة بموضوع الدراسة، حيث تم تحميل مرئية لمنطقة الدراسة 
وبدرجة وضوح  (Land Sat 8)القمر الصناعي الملتقطة بمن موقع ىيئة المساحة األمريكية  (م2018)سنة

 . م30مكانية 

 :عرضت بيانات الدراسة باستخدام الوسائل اآلتية: طرق عرض البيانات-
 .العرض الجدولي للبيانات اإلحصائية، والتمثيل الخرائطي للبيانات المكانية الطبيعية والبشرية، والعرض البياني.1 

: الدراســات السابقــة-

، ىدفت "دراسة في جغرافية الخدمات"الخدمات الدينية في محافظة غزة : ، بعنوان(م2016)دراسة الجدبة-1
الدراسة إلى معرفة توزيع الخدمات الدينية جغرافياً في محافظة غزة وأسباب التباين فيها، والتعرف على الكفاءة 

الوظيفية لها بحسب معياري السكان والمساحة لبيان مدى الكفاءة والعجز فيها، وتوصلت الدراسة إلى مجموعة 
: من النتائج أىمها

وجود قصور في التوزيع المكاني للخدمات الدينية في محافظة غزة، وىذا مؤشر واضح على سوء التخطيط - 
المكاني لمؤسسات ىذه الخدمة، وعدم مراعاة توزيعها بشكل متوازن مع أعداد السكان ومساحة األحياء 

 .والقطاعات السكنية بالمحافظة

أوصت الدراسة بإعادة النظر في توزيع الخدمات الدينية في محافظة غزة بحيث تحقق العدالة التوزيعية لجميع 
أحياء المحافظة، ومتابعة المساجد واإلشراف عليها من خالل تحسين مستواىا ورفع كفاءتها وتوفير متطلباتها 

 تختص بوزارة األوقاف GIS))بشكل أفضل مما ىو عليو، وإنشاء وحدة خاصة بنظم المعلومات الجغرافية 
. (2016الجدبة، )والشؤون الدينية

بعنوان التحليل المكاني لتوزيع الجوامع في مدينة سوزان باستخدام نظم المعلومات : 2014دراسة الراوندزي  -2
ىدفت الدراسة إلى تحليل الوضع القائم للمساجد بمدينة سوزان وبيان أوجو القصور وتحديد جوانب فية الجغرا

النقص في التوزيع وأظهرت النتائج عشوائية التوزيع المكاني للمساجد بالمنطقة كما بينت أن ىناك تناسب بين نمو 
وأوصت الدراسة الجهات المختصة بعدم منح تراخيص بناء المساجد في . السكان في المنطقة ونمو المساجد

  .(2014الراوندزي، )مركز المدينة لوجود أعداد كبيرة منها
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: استخدمت مجموعة من المصطلحات ضمن ىذه الدراسة من بينها: المصطلحـات والمفـاىيـــــم- 

يَُمِكنُناَ من فهم موقف محدد، أو  (Model)ىو عمل محاكاة للواقع عن طريق بناء نموذج: نمذجة البيانات. 1
يتنبأ بحدوث تغيير في النتائج المستقبلية الناتجة من نشاط ما، ويكون ىذا النموذج عبارة عن مجموعة من 

. (198، صفحة 2013صابر، )الخطوات والقواعد تستخدم المعالجات التقنية واإلحصائية للمتغيرات المكانية
متجمع، وعشوائي، )ىو الترتيب الهندسي للظواىر في المكان، وىو يشير إلى توزيع الظواىر مثل : النمط.2

، وىذه اإلشارات تؤكد أنماط التوزيع الهندسي للظواىر، وتساعد في تصور ووصف ترتيبها البنائي في (ومتشتت
. (68، صفحة 2012الحداد، )المكان، كما تساعد في عمل المقارنات لفهم العالقات بين الظواىر

ىو عملية تحويل البيانات الخام إلى معلومات مفيدة تستخدم للدراسات العلمية الكتشاف : التحليل المكاني. 3
 (368، صفحة 2015داوود، )األنماط وفجوات البيانات التي ال تظهر بصرياً بسهولة بهدف اتخاذ القرار

، 2000بولسرفيس، )ىي أرض يمكن استغاللها ألغراض معينة لكن لم يتم تطويرىا بعد: "األرض الفضاء . 4
. (12صفحة 

ىو ملف رقمي في صورة : DEM (Digital Elevation Model)نموذج االرتفاعات الرقمية  . 5
لتمثيل تضاريس أو طبوغرافية سطح األرض لمنطقة  (المنسوب) يحوي بيانات االرتفاعاتRasterشبكية 

. (194، صفحة 2012داوود، )جغرافية محددة
:  (م2018-1973)التطور الزماني للمساجدبمنطقة الدراسة وعالقتو بتوزيع السكان للفترة -المبحث الثاني 

نظراً لما تمثلو المساجد من بعد روحي للمسلمين؛ الرتباطها بإقامة الصلوات، :التطور الزماني ألعداد المساجد.1
التي تمثل الركن الثاني من أركان اإلسالم الخمسة، فإن إنشاءىا لم يتوقف بل زاد بوتيرة متفاوتة وىو ما يتضح من 

: الذي يبين معدل النمو السنوي للمساجد ومنو يتبين اآلتي (1)الجدول 

 
 

 (م2018-1973)معدل النموالسنويللمساجد في للفترة  (1)جدول 
 (%)نسبة الزيادة مقدار الزيادة المعدل السنوي  العدد السنة 
1973 8  - -- 
1984 12 3.75 4 50.0 
1995 17 3.22 5 41.7 
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2006 20 1.49 3 17.6 
2018 23 1.17 3 15.0 
. نتائج تفريغ استمارة المقابلة الشخصية لرؤساء اللجان اإلدارية بالمساجد: 2019الدراسة الميدانية : المصدر

 ،حيث ارتفع  عدد 2018 إلى سنة 1973أّن ىناك زيادة في أعداد المساجد خالل الفترة الزمنية الممتدة من 
،أي أن ىناك زيادة في عدد المساجد 2018 مسجدا سنة 23 ليصل إلى 1973مساجد سنة  (8)المساجد من 

سنة  % 3.75مسجداً، مع مالحظة اختالف معدل النمو من سنة إلى أخرى، والذي بدأ بمعدل  (15)بلغت 
؛ ويرجع سبب االنخفاض في معدل النمو إلى الظروف االقتصادية 2018سنة % 1.17 لينخفض إلى 1984

واألمنية منذ نهاية ثمانينيات القرن العشرين وما ترتب عليها من نقص في األيدي العاملة األجنبية وارتفاع أسعار 
 ،التي نتج عنها توقف المشاريع 2011 فبراير 17مواد البناء، إضافة إلى الظروف األمنية المصاحبة والتالية لثورة 

 .التنموية لمختلف القطاعات االقتصادية والخدمية
يتضح أّن ىناك  (2)من الجدول : (م2018-1973)توزيع المساجد وعالقتو بتوزيع السكان خالل الفترة. 2

ارتباطا طرديا موجبا بين زيادة عدد السكان ، وعدد المساجد بفرع زاوية المحجوب خالل فترات زمنية مختلفة، 
مما ترتب عليو زيادة في معدل نصيب كل مسجد من عدد السكان الواقعين ضمن نطاق خدمتو بشكل طردي مع 
الزيادة في عدد السكان لكل مسجد، ويتضح ذلك على سبيل المثال من خالل مقارنة معدل ما يخدمو المسجد 

 ، حيث ارتفع المعدل من 2018بمعدل ما يخدمو المسجد من السكان سنة  (م1973)من السكان في سنة
. م 2018مسجد سنة /  نسمة1734 إلى 1973مسجد سنة /  نسمة748حوالي 

 (م2018-1973)معدل ما يخدمو المسجد من السكان خالل الفترة  (2)جدول 

 (مسجد/ نسمة) عدد السكان عدد المساجد السنة 
1973 8 5987 748 
1984 12 11770 981 
1995  17 17443 1026 
2006  20 22356 1118 
2018  23 39874 1734 
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 (176) الصفحة م2020يوليو/هـ1441ذي القعدة :/العدد األوَّل/اجملّلد األّول

، تعداد 29-28 ص 1973)تعدادات (مصراتة)مصلحة اإلحصاء والتعداد، نتائج التعداد العام للسكان: المصدر
. 20، ص(4-10)جدول 2006تعداد . 95، ص(4-13)م، جدول1995تعداد، .69-68 ص1984

. م2018، (بلدية مصراتة)إحصاءات سكان 
 مسجداً تتوزع جغرافيا 23بلغ عدد المساجد في منطقة الدراسة  : التوزيع الجغرافي للمساجد بمنطقة الدراسة- 

على محلتي المحجوب وسيدي مبارك ، تختلف في معمارىا وشكلها الخارجي وتاريخ إنشائها و الوظائف التي 
تؤديها، فمن الواضح ِقدُم تواجدىا في المنطقة، حيث يرجع عمر بعضها لمئات السنين، ومنها ما ىو حديث 

النشأة، ومنها ما ىو تحت اإلنشاء بشكل يوحي بأىمية الدور الذي تؤديو المساجد في المنطقة، إذ أن وظيفة 
المسجد لم تقتصر على  كونها مكاناً للصالة فقط، فهي تؤدي وظيفة تعليمية إلى جانب الوظيفة التعبدية، كما أنها 

صارت مكانا يتم فيو  إتمام عقود القران ، وسيتم دراسة ىذه المساجد حسب ترتيب مستوياتها في أداء الخدمة 
: كاآلتي

التوزيع المكاني والزماني لمساجد األوقات في منطقة الدراسة البالغ  (3)يبين الجدول : مساجد األوقات.1
 مساجد من مساجد األوقات تموضعت في محلة 5تبين أّن  (2)والخريطة  (3)عددىا سبعة مساجد، ومن الجدول

، والمـسـجـــدان (السنوسي، والهداية، والفتح، وسويسي بن ضيف اهلل، وذات النطــــاقـيــن)المحجوب، وىي مساجد 

 (م2018)التوزيع المكاني لمساجد األوقات سنة (2)خريطة

 
( . Land Sat 8)ومرئية منطقة الدراسة القمر الصناعي  (GIS)الباحثان باستخدام : المصدر
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 (177) الصفحة م2020يوليو/هـ1441ذي القعدة :/العدد األوَّل/اجملّلد األّول

ومن  (.سيديامبارك البحري، وسيدي امبارك القبلي ):الباقيان يقعان في محلة سيدي امبارك، وىما مسجدا 
 .المالحظ أن معظم مساجد األوقات تطل على الشوارع الثانوية، مما يسهل على مرتاديها الوصول إليها دون مشقة

 (م2018)التوزيع المكاني والزماني لمساجد األوقات سنة (3)جدول

ت.م التأسيس منذ  المحلة المساجد 
دوائر العرض خطوط الطول 

 ہ / // ہ / //

 32 23 34 14 59 17 200 المحجوب السنوسي 1

 32 22 58 14 58 30 1974 سيدي امبارك النعائمية 2

 32 22 24 14 59 41 1984 سيدي امبارك مبارك البحريسيدي  3

 32 22 9 15 0 22 1986 سيدي امبارك سيدي مبارك القبلي 4

 32 23 12 14 59 4.0 1988 المحجوب الهداية 5

 32 23 24 14 58 27 2004 المحجوب الفتح 6

 32 22 57 14 59 24 2005 المحجوب سويسي بن ضيف اهلل 7

. 2019 نتائج الدراسة الميدانية :المصدر

، (4)مسجدا يبينها الجدول  (16 )2018بلغ عدد مساجد الجمعة بمنطقة الدراسة سنة : مساجد الجمعة-2
توزعت في منطقة الدراسة على محلتي المحجوب وسيدي مبارك، حيث استحوذت محلة المحجوب األكبر 

مسجدا من إجمالي عدد مساجد الجمعة، أما محلة سيدي  (11)مساحة واألكثر في عدد السكان على عدد
وقوع عدد   (3) مساجد، وتبين من خالل الدراسة الميدانية والخريطة 5امبارك فقد بلغ عدد مساجدىا 

 (م2018)التوزيع المكاني لمساجد الجمعة سنة (3)خريطة
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 (178) الصفحة م2020يوليو/هـ1441ذي القعدة :/العدد األوَّل/اجملّلد األّول

 
(. Land Sat 8)ومرئية منطقة الدراسة القمر الصناعي  (GIS)الباحثان باستخدام : المصدر

 مسجدا على الطرق الثانوية المعبدة وغير المعبدة، من بينها سبعةمساجد تقع على الطرق الثانوية المعبدة، 13
مسجد سيدي أبو ىادي، والبّينة، والدرادفة، والسواوة، والفحول، وسيدي سالمجبيرة، والوكيل، مما سهل : وىي

مسجد سيدي : من إمكانية الوصول إليها، بينما تقع ستة مساجد على طرق ثانوية غير معبدة، وىذه المساجد ىي
. إبراىيم المحجوب، والهنشير، والغرابة، وسيدي غريب، والغفران، والرحمن

 مساجد من مساجد 3 ومن مساوئ الـطـرق غـيـر المعبدة صعوبة الوصول في مواسم سقوط األمـطـار، فـي حـيـنتطل 
الجمعة علىالطريق الساحلي مباشرة،وىيمسجد الشلتات ومسجد المبروك ومسجدالنعائمية، وتخدم ىذه المساجد 

. الثالث سكان المنطقة والمسافرين المارين بالطريق الساحلي في االتجاىين

 (م2018)التوزيع المكاني والزماني لمساجد الجمعة سنة (4)جدول

 المحلةالمساجد تسلسل 
سنة 

 التأسيس
 دوائر العرض خطوط الطول

 ہ / // ہ / //

 32 23 30 14 58 58 2014 سيدي امبارك البينة 1

 32 21 52 14 59 54 1915 سيدي امبارك الدرادفة 2



 حمّكمة جمّلة علمّية":علَّمه الَبيان"        ملساجد يف الفرع البلدي زاوية احملجوباجلغرايف لتوزيع لالتحليل املكاني ل(9 )
 مصطفى مهصور جهان                         أحالم حمند بشري. د

 

 

   

 (179) الصفحة م2020يوليو/هـ1441ذي القعدة :/العدد األوَّل/اجملّلد األّول

 32 22 32 14 59 8 1969 سيدي امبارك سالم جبيرة 3

 32 23 1 14 58 23 1994 سيدي امبارك الغفران 4

 32 23 2 14 58 7 1990 المحجوب  الرحمن 5

 32 23 19 14 59 52 2000 المحجوب السواوة 6

 32 22 31 14 58 59 1333 المحجوب إبراىيم المحجوب 7

 32 23 40 14 59 25 1969 المحجوب سيدي أبوىادي 8

 32 22 47 14 59 48 1980 المحجوب  سيدي غريب 9

 32 23 4 15 0 8 1946 المحجوب الشلتات 10

 32 23 18 14 58 54 1958 المحجوب الغرابو 11

 32 22 42 14 58 12 1975 المحجوب الفحول 12

 32 23 55 14 58 14 1959 المحجوب المبروك 13

 32 22 42 14 59 47 1987 المحجوب الهنشير 14

. 2019نتائج الدراسة الميدانية : المصدر

تم التحليل المكاني للمساجد بمنطقة الدراسة باستخدام بعض : التحليل المكاني للمساجد-المبحث الثالث 
: على النحو التالي (GIS)أدواتومقاييس التحليل المكاني المتوفرة ببيئة 

من خالل استخدام بعض أدوات ومقاييس التحليل المكاني المتوفرة ببيئة :التحليل المكاني لمساجد األوقات. أوال
: ، وىي كاآلتي(4)نظم المعلومات الجغرافية، أمكن التوصل إلى النتائج المبينة في الخريطة

النقطـــة التـــي : يعـرف المركـز المتوسـط للتوزيـع النقطـي بأنـو: (mean central)المركز المتوسط الفعلي .1
، صفحة 2012الرديسي، )يلتقـــي عنـــدىا معـــدلي المحورين الرأسي واألفقي لتمثـل مركـز معـدل التوزيعـات المكانيـة
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 (180) الصفحة م2020يوليو/هـ1441ذي القعدة :/العدد األوَّل/اجملّلد األّول

تعد أداة المتوسط المكاني المقابل لحساب قيمة المتوسط الحسابي للبيانات غير المكانية، أي أنها تحدد . (47
. (2012داوود، ،ص)أين يقع الموقع الذي يعد متوسطاً جغرافياً لمواقع مفردات الظاىرة قيد الدراسة

المركز المتوسط والمسافة المعيارية والقطاع الناقص لمساجد األوقات   (4)خريطة

 
( . Land Sat 8)ومرئية منطقة الدراسة القمر الصناعي  (GIS)الباحثان باستخدام : المصدر

يشكل المركز المتوسط الفعلي لتوزيع مساجد األوقات مركز دائرة المسافة المعيارية ومركز ثقل توزيع مساجد 
. األوقات بالنسبة لمنطقة الدراسة

أن ىذا الموقع يقترب من مركز ثقل السكان، وبذلك يكون توزيع مساجد األوقات قريب  (4)وقد تبين من الخريطة
.  من التوازن حسب معيار الكثافة

 المركز سويسي بن ضيف اهلليمثل موقع مسجد : central feature))المركز المتوسط االفتراضي المثالي . 2
المتوسط االفتراضي لمساجد األوقات، ويقترب المركز المتوسط االفتراضي قليالً من المركز المتوسط الفعلي 

لمساجد األوقات بمنطقة الدراسة مما يدل على أن توزيع مساجد األوقات يخدم في األصل ىذه المنطقة المركزية 
. والحلقات بجوارىا

ىي درجة تشتت أو تركز عناصر الظاىرة حول توسطها :(Standard Distance)المسافة المعيارية . 3
المكاني باعتماد المسافة الفاصلة بين عناصر الظاىرة والمتوسط المكاني، ويتم تمثيلها بيانيا على الخارطة برسم 
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 (181) الصفحة م2020يوليو/هـ1441ذي القعدة :/العدد األوَّل/اجملّلد األّول

وتستخدم في (370، صفحة 2010الغزاوي، )دائرة مركزىا المتوسط المكاني ونصف قطرىا البعد المعياري 
قياس مدى تركز أو تشتت مفردات الظاىرة عن مركزىا المتوسط، ويتم تمثيلها على الخريطة برسم دائرة تسمى 

، صفحة 2019نوفل، )دائرة االنحراف المعياري  مركزىا المركز المتوسط ونصف قطرىا يساوي المسافة المعيارية
وفي ىذه الدراسة تم استخدام الدائرة المعيارية التي نصفقطرىا مسافة معيارية واحدة ومركزىا المركز )(142

من مساحة % 24.2، أي ما يعادل 2 كم6المتوسط الفعلي لكل مساجد األوقات، امتدت على مساحة قدرىا 
، من %57.1 مساجد، أي أن ما يقارب 7 مساجد من مجموع 4، يقع ضمنها 2 كم24.8منطقة الدراسة البالغة 

مساجد األوقات تتوزع حول مركزىا الفعلي ضمن الدائرة المعيارية، مما يشير إلى أن مساجد األوقات تنتشر حول 
 وىذا يعكس سوء التخطيط المكاني لمواقع ىذه المساجد بالفرع وبالتالي انعدام توزيعها مركزىا بنمط متجمع،

. على مستوى أحياءىا السكنية

 Directional Distributionاتجاه توزيع الظواىر الجغرافية القطاع الناقص المعياري . 4
Standard Deviational. Ellipse : أظهرت نتائج القطاع الناقص المعياري لمساجد األوقات أن

، وعند استخدام ىذا المقياس لمعرفة اتجاه امتداد  (جنوب شرقي- شمالي غربي )اتجاه انتشارىا يأخذ اتجاه 
- شمالي شرقي )العمران ومقارنتو باتجاه انتشار مساجد األوقات، وجد أن اتجاه امتداد العمران يأخذ اتجاه 

، وىذا االتجاه ال يتطابق مع اتجاه انتشار مساجد األوقات، وبذلك يعتبر التوزيع حسب معيار  (جنوب غربي
 . االتجاه غير مثالي؛ كونو لم يواكب اتجاه نمو وامتداد العمران بالمنطقة

ىو المساحات التي يخدمها المسجد بشكل افتراض، وتتحدد تلك المساحات : (Buffer)نطاق الخدمة. 5
من خالل قسمة أعداد المساجد في القطاع أو الحي السكني على مساحتو، فينتج عنو معدل مساحة خدمية لكل 

مسجد على ىيئة دائرة مركزىا المسجد، وتتداخل الدوائر داخل القطاعات السكنية مختلفة الشكل 
م، لنطاق تأثير خدمة مساجد األوقات، وىذا 175،  اُستخدم  معيار(399، صفحة 2018الزم، )والمساحة

: ، ومنها نستنتج (5)المعيار ىو من معايير تخطيط مساجد األوقات في ليبيا، كما ىو موضح في الخريطة 
 (م2018)نطاق تأثير الخدمة لمساجد األوقات بفرع زاوية المحجوب سنة (5)خريطة
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 (182) الصفحة م2020يوليو/هـ1441ذي القعدة :/العدد األوَّل/اجملّلد األّول

 
(. Land Sat 8)ومرئية منطقة الدراسة القمر الصناعي  (GIS)الباحثان باستخدام : المصدر

عدم وجود تداخل في جميع نطاقات تأثير مساجد األوقات، وقد بلغت مساحة المناطق المخدومة في منطقة -
. 2 كم24.8، من مساحة الفرع البالغة %2.8، أي ما نسبتو 2 كم0.7م حوالي 175الدراسة عند نطاق 

، أيما 2كم24.1م، ما يقارب 175بلغت مساحة المناطق التي ال تصل إليها خدمة مساجد األوقات عند نطاق 
، ويرجع ذلك لعدم اتباع المعايير 2 كم24.8من إجمالي مساحة منطقة الدراسة البالغة % 97.2يعادل

(  6)خريطة .التخطيطيةلمساجد األوقات

 (م2018)المناطق الواقعة خارج نطاق تأثير خدمة مساجد األوقات سنة(6)خريطة
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 (183) الصفحة م2020يوليو/هـ1441ذي القعدة :/العدد األوَّل/اجملّلد األّول

 
التحليل -ثانيا .(Land Sat 8)ومرئية منطقة الدراسة القمر الصناعي  (GIS)الباحثان باستخدام : المصدر

 :المكاني لمساجد الجمعة

، (7) من خالل استخدام بعض أدوات ومقاييس التحليل المكاني أمكن التوصل إلى النتائج المبينة في الخريطة 
: وىي كاآلتي

يشكل المركز المتوسط الفعلي لمساجد الجمعة، مركز ثقل : (mean central)المركز المتوسط الفعلي . 1
توزيعها، ومركز دائرة المسافة المعيارية، وقد تبين أن ىذا الموقع يقترب من مركز ثقل السكان، وبذلك يكون 

 . التوزيع المكاني لمساجد الجمعة قريب من التوازن حسب معيار توزيع الكثافة
المركز المتوسط والمسافة المعيارية والقطاع الناقص لمساجد الجمعة   (7)خريطة
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( . Land Sat 8)ومرئية منطقة الدراسة القمر الصناعي  (GIS)الباحثان باستخدام :   المصدر

يقع ىذا المركز بالتحديد عند مسجد الغرابة : central feature))المركز المتوسط االفتراضي المثالي .2
وبذلك يشكل مسجد الغرابة المركز المتوسط المثالي لمساجد الجمعة، ويقترب المركز المتوسط المثالي لتوزيع 

مساجد الجمعة من المركز المتوسط الفعلي لتوزيعها بمنطقة الدراسة مما يدل على أن مساجد الجمعة تخدم ىذه 
 .المنطقة المركزية والحلقات المحيطة بها

استخدمت الدائرة المعيارية التي نصف قطرىا مسافة : (Standard Distance)المسافة المعيارية .3
بنسبة 2كم6.6معيارية واحدة ومركزىا المركز المتوسط الفعلي لمساجد الجمعة، ممتدة على مساحة قدرىا 

 مسجداً، أي أن ما 16 مساجد من ضمن 10، يقع بداخلها 2 كم24.8من مساحة المنطقةالبالغة % 26.6
من مساجد الجمعة تتوزع حول مركزىا الفعلي ضمن الدائرة المعيارية، مما يشير إلى أن مساجد % 62.5يقارب 

مما يعكس سوء التخطيط المكاني لمواقع ىذه المساجد بالفرع ، الجمعة تنتشر حول مركزىا بنمط متجمع، 
. وبالتالي انعدام توزيعها على مستوى أحياءىا السكنية

:  اتجاه توزيع الظواىر الجغرافية القطاع الناقص المعياري.4
تمثل الدائرة البيضاوية لمساجد الجمعة اتجاه انتشار مساجد الجمعة، حيث تبين أنها تمتد في اتجاه 

، وعنداستخدام المقياس لمعرفة اتجاه امتداد العمران ومقارنتو باتجاه انتشار مساجد (جنوب شرقي-شماليغربي)
، وىذا االتجاه ال يتطابق مع اتجاه (جنوبي غربي-شمالي شرقي)الجمعة وجد أن اتجاه امتداد العمران يأخذ اتجاه 
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انتشار مساجد الجمعة، وبذلك يعد التوزيع حسب معيار االتجاه غير مثالي؛ كونو لم يواكب اتجاه نمو وامتداد 
. العمران بالمنطقة

م لنطاق تأثير خدمة مساجد الجمعة، وىذا المعيار ىو من 500تم استخدام معيار : (Buffer)نطاق الخدمة.5
 :، ما يأتي(10)، (9)، (8)معايير تخطيط مساجد الجمعة في ليبيا، ونستنتج من الخرائط

وجود تداخل في معظم نطاق تأثير مساجد الجمعة في منطقة الدراسة، كما يالحظ أن بعض المناطق ال يشملها  -
م، وتُعزى ىذه الظاىرة لعدم اتباع 500نطاق تأثير الخدمة؛ لذلك يضطر العديد من السكان قطع مسافة أكثر من 

 .قواعد ومحددات تخطيط مساجد الجمعة
% 35.9، أي ما نسبتو 2 كم8.9م حوالي 500بلغت مساحة المناطق المخدومة في منطقة الدراسة عند نطاق  -

 .  2 كم24.8من إجمالي مساحة الفرع البالغة 
، أيما 2 كم15.9م، ما يقارب 500قدرت مساحة المناطق التي ال تصل إليها خدمة مساجد الجمعة عند نطاق -

. 2 كم24.8من إجمالي مساحة منطقة الدراسة البالغة % 64.1يعادل
نطاق تأثير مساجد األوقات، ونطاق تأثير مساجد )وعند تحليل نطاق تأثير مستويات الخدمات المسجدية 

، تبين أن ىناك تداخل كبير بين نطاق تأثير مساجد األوقات ونطاق تأثير مساجد الجمعة، وأن ىناك (الجمعة
مساحات كبيرة في الجزء الشمالي من  

 (م2018)نطاق تأثير خدمة مساجد الجمعة بفرع زاوية المحجوب سنة (8)خريطة
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( . Land Sat 8)ومرئية منطقة الدراسة القمر الصناعي  (GIS)الباحثان باستخدام : المصدر

 (مساجد األوقات والجمعة)منطقة الدراسة ال يصل إليها تأثير الخدمات المسجدية
وىذا ناتج عن سوء توزيع مرافق الخدمات المسجدية، وعدم اتباع القواعد والمعايير التخطيط في  (9)خريطة 

 .اختيار وتوزيع مواقع مرافق الخدمات المسجدية
نطاق تأثير مساجد األوقات، ونطاق تأثير )بلغت مساحة المناطق التي يصل إليها تأثير الخدمات المسجدية 

، من إجمالي مساحة منطقة الدراسة البالغة %37.5، أي ما نسبتو 2 كم9.3بشكل عام حوالي  (مساجد الجمعة
 .2 كم24.8

، مما يدل على أن أكثر %62.5بلغت مساحة المناطق التي ال يصل إليها نطاق تأثير الخدمات المسجديةحوالي 
من نصف مساحة المنطقة ال تصل إليها تأثير الخدمات المسجدية؛ ومرد ذلك لعدم اتباع قواعد ومحددات 

. تخطيط المساجد الموصى بها من المخططين
 (م2018)المناطق الواقعة خارج نطاق تأثير خدمة مساجد الجمعة سنة(9)خريطة

 
( . Land Sat 8)ومرئية منطقة الدراسة القمر الصناعي  (GIS)الباحثان باستخدام : المصدر

: بناء نموذج المالئمة المكانية للمساجد بمنطقة الدراسة. المبحث الرابع 
بعد أن أظهرت خرائط تقويم خدمة المساجد لمنطقة الدراسة عدم مراعاة واتباع محددات المعايير التخطيطية في 

تم بناء  (Arc GIS)تنفيذ وتوقيع بعض المساجد بمنطقة الدراسة، وتطبيقاً لإلمكانات المتاحة ضمن برنامج 
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الختيار أمثلوأفضل المواقع (Raster)بصيغة الشبكية  (Suitability Model)نموذج المالئمة المكانية 
إلنشاء المساجد بمنطقة الدراسة بما يتناسب وتوزيع السكانبالمنطقة ومعايير تخطيط مرافق الخدمات المجتمعية، 

:   ولبناء نموذج المالئمة المكانية وقسمت خطوات بتاء النموذج إلى قسمين رئيسيين ىما
تمثلت المتغيرات األساسية : (المعايير)تحديد المتغيرات األساسية الداخلة في بناء النموذج. القسم األول

: المستخدمة لحساب المالءمة المكانية للمساجد بمنطقة الدراسة فيما يأتي

 .2019تحديد مواقع المساجد القائمة سنة . 1

( 2018)المناطق الواقعة خارج نطاق تأثير المساجد سنة(10)خريطة

 
 (.Land Sat 8)القمر الصناعي الملتقطة بومرئية منطقة الدراسة  (GIS)باستخدام : الباحثان: المصدر

 .أن يكون الموقع بعيداً عن مواقع المساجد القائمة حالياً، وبذلك نحتاج لطبقات توزيع المساجد. 2

اختيار المناطق المرتفعة والمستوية لبناء المساجد، وتجنب المناطق المنحدرة، ىو ما استدعى : االنحدار. 3 
 .ضرورة استخدام نموذج االرتفاعات الرقمي الخاص بمنطقة الدراسة

بما أن الهدف من بناء المساجد ىو خدمة السكان فال بد من اختيار المواقع القريبة من : الكتلة العمرانية. 4
 .المناطق السكنية، وبذلك نحتاج لطبقة استعماالت األراضي الخاصة بالعمران بمنطقة الدراسة
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يفضل أن يكون موقع المسجد موصوالً بشبكة الطرق الثانوية ليخدم السكان بشكل : شبكات الطرق الثانوية.5
 .آمن، لذا كنا في حاجة لتوفر طبقة شبكة الطرق الثانوية

لذا نحتاج لطبقة  (الساحلي)يفضل تحديد مواقع المساجد الجديدة بعيداً عن الطريق الرئيسي:  الطريق الساحلي6
.  الطريق الساحلي

يحتاج بناء المساجد الجديدة إلى مساحات من األراضي، لذا تم اختيار المناطق الفارغة وغير : المناطق الفارغة.7
 .المستغلة، مما جعلنا في حاجة إلى طبقة استعماالت األراضي الخاصة بالفضاءات المفتوحة بمنطقة الدراسة

يجب تجنب األراضي الزراعية عند اختيار مواقع المساجد الجديدة لذا تم استخدام طبقة : المناطق الزراعية. 8
 .لألراضي الزراعية المتمثلة في مزرعة السويحلي والحزام األخضر

: خطوات تنفيذ نموذج المالءمة المكانية: القسم الثاني
ويقصد بو إعطاء درجة مالئمة لجميع أجزاء منطقة  (Fuzzy Logic)تم استخدم أسلوب المنطق الضبابي 

،التي (Raster calculator)الدراسة ولكن بدرجات متفاوتة من خالل االعتماد على أداة الحاسبة الشبكية 
تعطي صورة شبكية لجميع أجزاء المنطقة المدروسة تبعاً ألىمية الطبقات المدخلة ودرجة مالءمتها، ولبناء نماذج 

: أفضل المواقع إلقامة المساجد تم اتباع الخطوات التالية

 ( 1)شكل . إعداد الخرائط الرقمية األولية التي تدخل في بناء النماذج. 1

(. Raster)تحويل جميع الطبقات المستخدمة في بناء النموذج من الصيغة الخطية إلى صيغة خلوية. 2

، Straight Lineإيجاد المسافات المستقيمة لجميع المعايير المستخدمة في بناء النموذج من األمر . 3
.  مراتب متساوية في المسافة تغطي كامل منطقة الدراسة10منتجة لنا مسافات متساوية مقسمة إلى 

 ضمن أدوات Reclassifyإعادة تصنيف الطبقات الناتجة في المرحلة السابقة من خالل استخدام وظيفة.4
 فئات أيضاً، بحيث تم ترتيبها تنازلياً أو تصاعدياً حسب درجة 10إلى  (Spatial analyst)التحليل المكاني 

. أىمية الطبقة وبشكل يتالءم وأىداف عملية التحليل

 الموجودة ضمن (Overlayإجراء عملية المطابقة للطبقات التي تم إنتاجها في المرحلة السابقة من األداة . 5
بناًء على وزنها  (Spatial analysis toolsقائمة 

 الخرائط الرقمية المستخدمة في بنا نموذج المالئمة المكانية (1)شكل 
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، من موقع ىيئة المساحة (م2014)منطقة الدراسة سنة  (DEM)نموذج االرتفاع الرقمي .1: المصدر

 . (م20/4/2019)األمريكية، تاريخ دخول الموقع

من موقع ىيئة  (م2018-4-19)، بتاريخ(Land Sat 8)مرئية منطقة الدراسة الملتقطة بالقمر الصناعي .2
 . (م20/4/2019)المساحة األمريكية، تاريخ دخول الموقع

، تاريخ الدخول www.openstreetmap.org/export#mapم، 2018بيانات الموقع لسنة .3
 .(م14/4/2018)

الذي النسبي وحسب أىميتها في تحديد المواقع الجديدة المطلوبة، وذلك للحصول على النموذج النهائي  
يوضح أفضل المواقع الجديدة للمساجد، وقد تم تحديد ثالثة تصنيفات ألفضل المواقع في النموذج المتولد، 

ويبقى القرار النهائي بيد المخطط أو متخذي القرار في اختيار المكان المناسب للمسجد، وتم تطبيق ىذا 
األسلوب في بناء نموذج المالئمة المكانية لكل مستوى من مستويات مرافق الخدمات المسجدية واشتقاق خرائط 

نماذج المالئمة المكانية لكل مستوى من مستويات الخدمات المسجدية المتمثلة في مساجد األوقات ومساجد 
: الجمعة، على النحو اآلتي

من خالل التحليل المكاني لمساجد األوقات تبين وجود :بناء نموذج المالءمة المكانية لمساجد األوقات-أوال 
تجمعات سكانية ال تتوفر بها خدمة مساجد األوقات حسب معيار سهولة الوصول، وإلضافة مساجد جديدة لسد 

http://www.openstreetmap.org/export#map
http://www.openstreetmap.org/export#map
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الحاجة الفعلية في بعض التجمعات السكنية من مساجد األوقات، تم بناء نموذج المالئمة المكانية لمساجد 
 ، (11)والتي توضحها الخريطة (5)األوقات وفق ثالثة مراتب وزنية رئيسية،حسب المعايير الموضحة بالجدول

المعايير المستخدمة لحساب المالءمة المكانية لمساجد األوقات  (5)جدول

% وزن الطبقةالطبقة  تسلسل 

 25طبقة البعد مساجد األوقات  1

 15 طبقة القرب من المناطق السكنية 2

 12 طبقة الفضاءات المفتوحة 3

(مزرعةالسويحلي والحزام)طبقة البعد عن المناطق الخضراء  4  25 

 15 طبقة القرب من الطرق الثانوية 5

(الطريق الساحلي)طبقة القرب من الطرق الرئيسية  6  3 

 5 طبقة انحدار سطح األرض 7

 100 المجموع

 الباحثان: المصدر

تظهر الهيئة المكانية للمناطق منخفضة المالئمة لبناء مساجد األوقات الجديدة في : مناطق منخفضة المالءمة.1
األطراف الشمالية لمنطقة الدراسة، كون ىذه المنطقة تمثل ساحل منطقة الدراسة وتبعد عن التركزات السكانية 
بالمنطقة، كما تظهر الهيئة المكانية للمناطق غير المالئمة إلقامة مساجد األوقات في الجزء الجنوبي من منطقة 
الدراسة لوجود أكبر األراضي الزراعية المحمية بها، ىذا وتظهر المناطقغيرالمالءمة في مواقع مساجد األوقات 

.  والجهات المحيطة بها لوقوعها في نطاق تأثير مساجد األوقات الموجودة حالياً 

تظهر الهيئة المكانية للمناطق متوسطة المالئمة في شكل نطاق يمتد جنوب نطاق : مناطق متوسطة المالءمة. 2
المناطق غير المالئمة شمال منطقة الدراسة، بسبب 
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. نموذج المالئمة المكانية ألفضل األماكن لتوقيع مساجد األوقات في زاوية المحجوب (11)خريطة

 
استناداً إلى  .(Land Sat 8)ومرئية منطقة الدراسة القمر الصناعي  (GIS)الباحثان باستخدام : المصدر

( 5)الجدول

. حداثة انتشار المساكن في ىذه الجهات أكثر من األطراف الشمالية بمنطقة الدراسة

تتمثل المناطق مرتفعة المالئمة في الجزء األوسط من منطقة الدراسة حيث ترتفع كثافة : مناطق مرتفعة المالءمة.3
العمران والسكان كونهم العنصر األساسي لتوفير ىذه الخدمة، كما أن ىذه المناطق تتوفر بها شروط ومعايير 

المالئمة المكانية بدرجة عالية كتوفر شبكات الطرق التي تساعد في وصول السكان للخدمة بسهولة ويسر، ىذا 
.  إلى جانب وجود مساحات من الفضاءات المفتوحة بين الكتل العمرانية التي تسمح بإقامة المساجد الجديدة

أظهرت نتائج التحليل المكاني لمساجد الجمعة بمنطقة :بناء نموذج المالءمة المكانية لمساجد الجمعة. ثانيا
الدراسة وجود نقص في عدد المساجد بالنسبة لمعيار عدد السكان، كما أظهرت النتائج وجود مناطق ال تتوفر بها 

خدمات مساجد الجمعة حسب معيار سهولة الوصول؛ لعدم مراعاة المسافة المفترضة في معايير التخطيط بين 
مواقع مساجد الجمعة، في حين توجد تجمعات سكانية اليصل إليها نطاق تأثير خدمة مساجد الجمعة بمنطقة 
الدراسة، لذا تم بناء نموذج المالءمة المكانية إلنشاء مساجد جديدة بثالثة مراتب حسب المعايير الموضحة 

(. 6)بالجدول

: درجات المالءمة المكانية لمساجد الجمعة كما على النحو اآلتي (12)ويمكن أن نستنتج من الخريطة
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المعايير المستخدمة لحساب المالءمة المكانية لمساجد الجمعة  (6)جدول

% وزن الطبقة الطبقة تسلسل 

 25طبقة البعد عن مساجد الجمعة  1

 15 طبقة القرب من المناطق السكنية 2

 12 طبقة الفضاءات المفتوحة 3

 25 (مزرعة السويحلي والحزام)طبقة البعد عن المناطق الخضراء  4

 15 طبقة القرب من الطرق الثانوية 5

 3 (الطريق الساحلي)طبقة القرب من الطرق الرئيسية  6

 5 طبقة انحدار سطح األرض 7

 100 المجموع

الباحثان : المصدر

تظهر الهيئة المكانية للمناطق منخفضة المالئمة إلقامة مساجد الجمعة في مناطق :مناطق منخفضة المالءمة.1
متفرقة في األطراف الشمالية وفي الجزء الجنوبي من منطقة الدراسة، نظراً لعدم حاجة ىذه الجهات إلقامة مساجد 

الجمعة، كما تتمثل المناطق منخفضة المالئمة في مواقع مساجد الجمعة الموجودة حالياً وفي الجهات المحيطة 
. بها، الكتفائها بخدمات المساجد الموجودة حالياً 

تتمثل في الجزء الشمالي بمنطقة الدراسة، وىي تأتي بالمرتبة الثانية من حيث :  مناطق متوسطة المالءمة2
المالءمة لبناء مساجد الجمعة، ويمكن بناء مساجد في ىذه الجهات وبأعداد تتناسب مع كثافة السكان المتوسطة 

بها، كما تظهرالمناطق متوسطة 
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..نموذج المالءمة المكانية ألفضل األماكن لتوقيع مساجد الجمعة في زاوية المحجوب (12)خريطة

 
استناداً إلى . (Land Sat 8)ومرئية منطقة الدراسة القمر الصناعي  (GIS)الباحثان باستخدام : المصدر

( 6)الجدول

المالءمة في الجزء الجنوبي بمنطقة الدراسة، لتأثير شبكة المواصالت، إال أن ىذه المنطقة محمية زراعية يجب 
 .االبتعاد عنها

تثمثل المناطق مرتفعة المالءمة إلقامة مساجد الجمعة في الجهات التي تحتاج فعالً : مناطق مرتفعة المالءمة.3
إلقامة مساجد الجمعة، نظراً لبعد المساجد الموجودة  حالياً عن التجمعات السكانية حسب معيار سهولة 

الوصول، ولتوفرمساحات مأىولة بالسكان ال تتوفر بها خدمات مساجد الجمعة، فضالً عن توفر شبكات النقل 
 . ومساحات خالية من الخدمات المسجدية تساعد على توطن خدمات مساجد الجمعة

: النتائج والتوصيات-
: توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج من بينها: النتائج. 1

 .مسجد للجمعة (16)منها سبعة مساجد لألوقات و(23)بلغ إجمالي عدد مساجد بمنطقة الدراسة . 1  

تنشر المساجد مكانيًاحول مركزىا، بنمط متجمع يتوزععلى الجهات التي يتركز بها السكان،وعدم مطابقة اتجاه . 2
. ا يعكس سوء تخطيط توزيعها بالمنطقةممانتشارىا التجاه نمو وامتداد العمران بالمنطقة، 
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 .ال تغطي جميع منطقة الدراسةالتوزيعالمكاني للمساجد؛ ألن خدماتهاعدم كفاءة .3

ىناك تداخل في معظم نطاقات تأثير مساجد الجمعة؛ ويرجع ذلك لعدم مراعاة المسافة المحددة في معايير .4
 .التخطيط بين مواقع مساجد الجمعة

أظهرت نتائج الدراسة أىمية التقنيات المكانية في دراسة وتقييم الخدمات المسجدية، حيث ساعدت في إنتاج .5
 .العديد من الخرائط التحليلية التي أعطت تصوراً واضحاً عن واقع الخدمات المسجدية بالمنطقة

بين نموذج المالءمة المكانيةقدرةنظم المعلومات الجغرافيةبإمكاناتها المتقدمة على إيجاد المواقع المالئمة .6
 .مكانياً للمساجد بمواصفات مقبولة

تظهر الهيئة المكانية للمناطق منخفضة المالئمة إلقامة مساجد الجمعة في مناطق متفرقة في األطراف الشمالية -7
. وفي الجزء الجنوبي من منطقة الدراسة

تتمثل في الجزء الشمالي بمنطقة الدراسة، وىي تأتي بالمرتبة : أظهر نموذج المالءمة مناطق متوسطة المالءمة-8
. الثانية من حيث المالءمة لبناء مساجد الجمعة

 في الجهات التي تحتاج فعالً إلقامة أظهر نموذج المالءمة وجود مناطق مرتفعة المالءمة إلقامة مساجد الجمعة-9
مساجد الجمعة؛نظراً لبعد المساجد الموجودة  حالياً عن التجمعات السكانية حسب معيار سهولة الوصول، 

. ولتوفرمساحات مأىولة بالسكان ال تتوفر بها خدمات مساجد الجمعة

: توصي الدراسة بالتالي: التوصيات. 2

إنشاء قاعدة بيانات تشمل القطاعات الخدمية كافة بالبلدية،وتحديثها باستمرار، ليسهل على البحاث .1
 .والمخططين الحصول على ما يحتاجونو من بيانات ومعلومات عن الخدمات بالبلدية

أخذ معياري حجم السكان وكثافتهم في االعتبار عند التخطيطلبناء مساجد األوقات والجمعة، وتحسين ما ىو .2
 .موجود حاليا لتسهيل تقديم الخدمات للمواطنين

استخدام التقنيات المكانية في الدراسات الجغرافية؛ ألىميتها في توفير البيانات والمعلومات وتحليلهابسرعة .3
 .ودقة وإنتاج الخرائط وإنشاء النماذج

إتاحة الفرصة أمام الجغرافيين للعمل في الوزارات والهيئات المختصة بالتخطيط العمراني وتخطيطوتنظيم المدن .4
 .للعالقة الوثيقة بين تخصص الجغرافيا والتخطيط
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