
 

مدينة طبرق في  األراضي الزراعية أثر الزحف العمراني على

 .2017-2011خالل الفترة من  وضواحيها

 رئيس جامعة طبرقــ عبد العزيز عبدالكريم بوحليقة . د 

 جامعة طبرقالتربية / كليةعميد ــ   .عادل أبريك محمد بالحسن د

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 : مقدمةال

األراضي الزراعية وتعريض البشرية إلى  علىالزحف العمراني هو تزايد البناء 

الزراعي كونه يعمل على تقليص األراضي  اإلنتاجخطٌر يهدد  هونقص الغذاء، 

كالطرق والجسور  الصالحة للزراعة،فالبناء بحاجٍة إلى الخدمات التي تلزمها األبنية

بسبب التوسع العمراني ومد الطرق في الدول النامية وصل معدل  ،والمجاري وغيرها

أعلى  يث وصلت التربة إلىفي السنة ح 2كم 3000تقلص مساحة األراضي إلى 

لذلك نالحظ أّن خطر الزحف العمراني ال يقل  لنحت بسبب هذا التوسع، معدالت ا

لهذه ،ومنهما يؤدي إلى نقص الغذاء إذ إّن كالا  ةضرره عن استنزاف الموارد الطبيعي

األسباب يجب علينا إيقاف العمران بشكل عشوائي ورسم مخططات الستخداماِت 

راضي الصخريِة مثالا أو األقل خصوبة نختار األ وأاألرض لسنواٍت قادمٍة 

يجب االتجاه إلى البناء العمودي الذي يقلل من المساحات وونخصصها للبناء ، 

سبب مزيداا راني آثاٌر سيئةٌ على البيئة إذ يللزحف العموالمستخدمة ألغراض البناء. 

عن  لةوالمسؤومزيداا من قطع األشجار وإزالة األعشاب كون النباتات هي  ،من التلوث

ضبط نسب الغازات بالغالف الجوي الذي نعيش فيه من خالل عملية التمثيل الضوئي 

كسجين الذي وكسيد الكربون السام لإلنسان وتعطي بدالا منه األوحيث تأخذ ثاني أ

كسيد الكربون( أدى وأن زيادة نسبة هذا الغاز) ثاني أو يعطي الكائنات الحية الحياة ،

إذ يعمل غاز ثاني أكسيد الكربون على تكوين طبقة  ،اريإلى ظاهرة االحتباس الحر

في الغالف الغازي المالمس لسطح األرض تمنع امتصاص بعض الغازات الواصلة 

وبذلك فاألرض مهددةا بارتفاع درجات الحرارة وذوبان الجليد  ،لألرض من الشمس

مساحات ما يؤدي إلى غمر وارتفاع منسوب البحار والمحيطات مناطق تواجده  في

عن قطاع البناء  ولةؤالمسفعلى الجهات  ،األراضي التي تقع تحت مستوى البحر

كالبلديات أخذ موضوع الزحف العمراني كخطر يهدد األجيال القادمة وكذلك خطر 

  .بعناصر البيئة كلهاقطع األشجار وإزالة األعشاب وضرورة العناية 
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 : مشكلة البحث

ها افر فيمؤسسات الدولة عن العمل خاصة التي تتو غلبأ في ظل غياب     

 هنتج عن مما قطاعي الزراعية والمرافق :موضوع الدراسة مثلل المفيدةالبيانات 

 ولينؤمع المسالتواصل  صعوبةأبرزها  من كان التي كلالعديد من المشا

 جل توفير البيانات والمعلومات التي تخدم موضوع البحث. من أ بالقطاعات

 فيومعدالت زيادتهم، وديناميكيتهم  للمواطنين ، يةالسكان الكثافة تسببت وقد   

حدوث  مما أدى إلىضواحي المدينة في  متركزه إلىالهجرة من المناطق المجاورة 

 . العمرانيعملية الزحف 

تجاوز  بل فحسب الزحف العمراني بالبناء على األراضي الزراعية لم يكتفو

ال المناطق التي  ال سيما ذلك إلى تلوث المياه الجوفية عن طريق حفر اآلبار السوداء

 .طبرق  مدينةيوجد بها صرف صحي خاصة جنوب 

في بناء العمارات  والذي تمثل تركز الزحف العمراني داخل أحياء المدينةو

ف هذه القاطنين خلوابق مما حرم السكان طوابقها العشرة ط بلغتالتي والسكنية 

لبناء الزمة الهواء وأشعة الشمس وهذا من الشروط الصحية ال األبنية من وصول

 ، ونظرا لما سبق ذكره فقد تركز السؤال الرئيسي للدراسة في اآلتي :   زلاالمن

ما أثر الزحف العمراني على األراضي الزراعية في مدينة طبرق وضواحيها 

 ؟ ( م2017-2011 ) نــــخالل الفترة م

 وتفرع من السؤال الرئيس السابق األسئلة الفرعية التالية :

 ؟ بحثالزحف العمراني في منطقة ال ـــ ما دوافع 1س

 ؟ بحثنطقة الأين تتوزع األراضي الزراعية في مــ  2س

 ؟ بحثلكثافة السكانية في منطقة الــ ما المؤشرات على ارتفاع ا3س

 راني واتجاهاته ؟ــ ما أسباب النمو العم4س

  أهمية البحث:

توجيه الرأي العام نحو العناية بمشكلة الزحف العمراني وخطورتها من خالل  .1

من أجل  كلها توضيح أسبابها، وآثارها على المنطقة كي تتعاون األطراف

 المحافظة على موارد البيئة لضبط الزحف والسيطرة عليه.

على األراضي الزراعية خالل الفترة  واتجاهه الزحف العمرانيمعرفة مقدار  .2

 (.2017 - 2011الزمنية للبحث )
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الحفاظ على المساحات الزراعية حول المناطق وداخلها حتى يمكن االستفادة من  .3

عوائدها المرتفعة، خاصة أن المنطقة وليبيا تعاني عجزاا شديداا في المساحات 

المدن والمناطق، وكذلك  الزراعية، والتي باتت قليلة نتيجة للزحف العمراني في

 التصحر، وانصراف األهالي عن  حرفة الزراعة.

المخطط  ا يمكن رسم خريطة لمناطق العمرانوضع الحلول والمقترحات التي من خالله .4

 مستقبالا.له 

 : البحث أهداف

 معرفة األسباب المؤدية إلى الزحف العمراني بالمنطقة. .1

 . بحثنطقة الم تقديم شرح حول توزيع األراضي الزراعية في .2

 . بحثلكثافة السكانية في منطقة البيان المؤشرات التي توضح ارتفاع ا .3

 معرفة أسباب النمو العمراني في منطقة البحث واتجاهاته . .4

 : منهجية البحث

 : ناهج أهمهااعتمدت الدراسة على العديد من الم

الزحف، : والذي يخدم موضوع الدراسة في تتبع مراحل  المنهج التاريخي .1

والتغيرات التي انتابت عناصر المنظومة البيئية في منطقة الدراسة، وذلك من 

خالل المقارنة بين الخرائط القديمة والحديثة والمرئيات الفضائية لسنوات 

مختلفة.وبذلك يعطي فكرة واضحة عن اتجاهات التغير التي حدثت في 

 عناصر منطقة الدراسة.

التغيرات من خالل نظام محدد، يمكن من  : حيث يتم تتبع بعضمنهج النظم .2

 خالله معرفة اتجاهات الزحف العمراني في منطقة الدراسة.

حيث تم وصف كثير من الظاهرات جغرافيا بعد تحليلها األسلوب الوصفي: .3

 وتفسير تركزها والتغيرات التي طرأت عليها.
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 : بحثمنطقة ال

في الجزء الشمالي من إقليم البطنان بحثتقع منطقة ال
(1 )

( وهي تمتد 1شكل رقم )

شكل شريط مستطيل، وتشرف على البحر المتوسط مباشرة، ويتباين اتساعها من  على

أما في الموقع الفلكي فتقع بين كيلومترات،  5يبلغ في المتوسط نحو ، وخرآلجزء 

 شماالا. م 31،   م 45عرض دائرة شرقاا، وشمال  م  25 ،م  23 م ، 15خطي 

 المنطقةدراسة ب انقام الباحثوقد 
2
ميدانياا لتكون مؤشراا لهذه الظاهرة  وضواحيها 

الجغرافية في اإلقليم ككل، والتي منها يمكن الخروج بنتائج تعالج هذه المشكلة وتحد 

 .(1شكل رقم )ينظر . من آثارها

الدراسة( موقع منطقة 1شكل )

 
( Version 9.3( إصدار)(Arc Map( برنامج GISباستخدام نظم ) ينالمصدر: إعداد الباحث

 .2008)سنة)

                                      
1
 شماالا،  32ْ-َْ  28 شرقاا ودائرتي عرض  25ْ  و 23َْ   15يقع إقليم البطنان في الشمال الشرقي من ليبيا بين خطي طول  

كم تقريباا،  ويمتد جنوباا إلى  230ويمتد اإلقليم من خليج عين الغزالة غرباا إلى الحدود المصرية شرقاا، بطول يصل إلى 

كم، ويحده شماالا البحر المتوسط، وبذلك تبلغ مساحة اإلقليم نحو 350مق يصل إلى الحدود الجنوبية لمنطقة الجغبوب بع

كم 83860
2

 % من مساحة ليبيا. 4.73، أي نحو 
2
 شرقاا.23.57.36شماالا، وخط طول 32.44.17طبرق: تقع في وسط منطقة الدراسة عند تقاطع دائرة عرض  
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 : بحثال مرجعية

 : على بحثهذا وقد اعتمد ال

 ، لسنوات مختلفة .25000/ 1الخريطة الطبوغرافية ، مقياس  .1

 .الدراسات الميدانية .2

 لسنوات مختلفة.لزراعة، وزارة ابيانات  .3

 لسنوات مختلفة.بيانات وخرائط مصلحة التخطيط العمراني  .4

-2011لسنوات مختلفة )  LANDSAT TMالمرئيات الفضائية نوع  .5

2017) 

6. (GPSجهاز تحديد إحداثيات المواقع، حيث تم عن طريق هذا النظام تحد ) يد

 ومواضع الدراسة الميدانية.إحداثيات منطقة الدراسة بدقة، 

 (.GISعمل خرائط باستخدام نظم المعلومات الجغرافي ) .7

 : بحثمحاور ال

 :بحثالزحف العمراني في منطقة ال . دوافعالمحور األول ــ

)نظرية المدن الخطية( التي  في نظريتهJames Craig  كريج  جيمسلقد أشار 

، وطبقها على مدينة ونمطها امل في حجم المدنشللتحكم ال 18اقترحها في القرن 

التحول والتجديد تستمر  نتهي إطالقاا، وأن عملياتتدنبره، إلى أن عمليات النمو ال أ

المنطق فإن الزحف العمراني على األراضي الزراعية كان البد منه، ومن هذا  لألبد،

في اإلبقاء على هذه المساحات  مهمإال أن التخطيط يجب أن يكون له دور أساسي و

 ،دون المساس بها، نظراا للحاجات الشديدة لها في المستقبلمن الزراعية حول المدن 

المتطلبات الغذائية للسكان، لذا فمن المهم أن يكون التوسع العمراني في وفي ظل 

 أماكن معينة ومحددة.

بدون تحويل  وضواحيهاطبرق  مدينةهل يمكن أن تتوسع ومن هنا نتساءل 

مباني أو تدمير المساحات الخضراء. واإلجابة تكمن في إلى المساحات الزراعية 

الصالحة للزراعة، وإال الستمر العمراني نحو المناطق الحجرية غير توجيه التوسيع 

مثل ما حدث في كثير من مدن المملكة  حويل كل المزارع الجيدة إلى مبانٍ الحال في ت

( إلى أن منطقة قباء كانت من 1) م(1986)مكي ،  شارت دراسةأالسعودية، حيث 

هذه األراضي تحولت إلى فلل ثم إلى إال أن أشهر المدن الزراعية في المدينة المنورة، 

 سكنية بغية الربح. عمائر
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ومن هنا فإن الزحف العمراني على األراضي الزراعية يعد من أهم المخاطر 

التي تؤدي إلى تدمير أهم الموارد الطبيعية في منطقة الدراسة، والتي من أهمها التربة 

يتطلب إدراك  إلى أنه (،2) م(2008ن ، ي)الساعدي وآخر سةالزراعية، أشارت درا

، وإليجاد وممارسته وتعليمة هذه المخاطر إيجاد تحول جذري في أنظمة التخطيط

مع تطوير استخدامات األرض  شى  امناهج جديدة في السياسات التخطيطية، حتى تتم

 .(3أخرى )التي تؤثر على األفراد بطريقة أو 

 والخرائط الزراعية والتخطيطيةمن خالل الدراسات الميدانية والبيانات المتاحة 

، والمقابالت الشخصية، وجدت كثير من العوامل لتطور العمران في منطقة الدراسة

التي كانت دافعاا للسكان في التعدي والزحف على األراضي الزراعية في منطقة 

 الدراسة، وقد أمكن إجمالها في اآلتي:

 زيادة عدد السكان: .1

كل ملحوظ، بسبب ارتفاع مستوى شالدراسة بتزايد أعداد السكان في منطقة 

%، لما حدث  4خاصة بعد اكتشاف النفط، وقد بلغت معدالت النمو أكثر من  ،المعيشة

 (.1من تغير اقتصادي واضح، جدول )

 (2017 -1964 )الدراسة فيما بين ةطق( عدد السكان في من1جدول )

 عدد السكان السنوات

1964 38804 

1973 58384 

1984 94006 

1995 126880 

2000 131766 

2005 144778 

2006 102609 

2016 134547 

2017 139607 

 أعد الجدول بناء على المصادر التالية: 

( 3جةةدول رقةةم ) 1973الهيئةةة الوطنيةةة للمعلومةةات والتوثيةةق، طةةرابلس، تعةةداد ( 4)

 .33ص
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 37( ص2جدول رقم ) 1984تعداد  -

 .86ص( 4جدول رقم ) 1995تعداد  -

 .3،  ص2006تعداد  -

 ، السجل المدني طبرق.2017تعداد  -

تشمل عدد سكان إقليم البطنان بالكامل،  2005 – 1964البيانات خالل الفترة من 

 اما باقي السنوات تشمل مدينة طبرق فقط.

أن هناك عالقة ارتباط عكسية إلى ( 5) م(2006)الديب ،  هذا وقد أشارت دراسة

األراضي الزراعية ، وبات ال مفر أمام التزايد السكاني  ومساحةبين كثافة السكان 

، وحولها لتوسع في عمرانه في المساحات الزراعية داخل منطقة الدراسةاالواضح إال 

رأسي، وهذا سمة من  خاصة أن نظام  المباني يمتد بشكل أفقي أكثر من امتداده بشكل

م 500لغ مساحات المنازل هذه، حيث تب في المناطق القبلية سمات العمران
2

، وقد 

 الزحف العمراني على األراضي الزراعية. معدالتانعكس هذا على زيادة 

وبذلك فإن النمو السريع الحالي في عدد السكان في منطقة الدراسة، وارتفاع 

أمام كثير من الموارد الطبيعية التي آلت  المشاكلمن  اا مستويات المعيشة، قد خلق كثير

تماماا، وجعلها غير صالحة لالستثمار، والتي منها الزحف العمراني على  إلى التدمير

 .  بمنطقة الدراسة األراضي الزراعية

 القروض: .2

القروض من أهم  األسباب والدوافع التي أدت إلى زيادة الزحف العمراني  دتع

فنالحظ ، 2000ترة األخيرة مع بداية العام خاصة خالل الف ،بشكل كبير وسريع جداا 

قد ف، 1990 -1980كانت خالل عام  يالخرائط بأن بداية الزحف العمرانمن خالل 

 مثل األوديةزحف على معظم األراضي الزراعية داخل مدينة طبرق وخاصة أراضي 

 ووادي الحبس بشارع فلسطين.وذو، وادي ب

فلم تشهد هذه الفترة أي زحف عمراني بأي  2000 -1990أما الفترة بين عام 

 الدولة ، وذلك بسبب الحصار االقتصادي الذي كانت تعانيهالدراسةمكان من منطقة 

 الليبية خالل تلك الفترة.

فقد  2001بشكل سريع كانت مع بداية العام  اعمراني ازحف تدشهأما الفترة التي 

خاصة خالل  ،بشأن منح قروض سكنية وتنموية للمواطنين راتقراصدرت الدولة أ

ف بشكل كبير حول مدينة  2007-2004خالل العام  فقد زحف العمران ،2004العام 
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على وادي لجديدة مثل حي األندلس الذي زحف طبرق والمتمثل في إنشاء األحياء ا

وتكاد تختفي مالمحه في الوقت الحاضر، وحي الحدائق والزهور ( 1صورة )، هاشم

 الذي زحف باالتجاه الشمالي الغربي على معظم األراضي الزراعية الصالحة لزراعة 

أما جنوب المدينة فقد زحف العمران على معظم ، والخضروات الفواكهأشجار 

صورة  شعير،األراضي الزراعية الصالحة لزراعة الخضروات ومحاصيل القمح وال

التنمية  مصرفوكان سبب الزحف هو منح القروض التنموية التي يمنحها ( 2)

باإلضافة إلى مقر الشركات الكبيرة  ،نشاء المصانع الصغيرةإوالمتمثلة في قروض 

 (3صورة )مثل شركة البريقة لتسويق النفط وشركة الخليج للنفط  ،التي تملكها الدولة

(4). 

الفترة  هي اا سريع اا عمراني اا زحف تأن الفترة إلى شهدونالحظ من خالل ما سبق 

والمتمثل في منح القروض  ،العقاريمثل المصرف  لألهالي منح القروض فيها التي تم

 القروض التنموية واالستثمارية. الذي يمنحومصرف التنمية  ،السكنية

 لدى السكان: لة الوعي البيئيق .3

من عدم اإلحساس بقيمة هذه األراضي الزراعية الخصبة، التي تعد من  هذا يأتي

ة، فال يوجد استعداد على سطح األرض، كما أنها موارد متجدد الطبيعيةأهم الموارد 

التقني مؤشرات تتحكم في نجاح عملية  ىمستوالن نوعية المزارع وإطبيعي، حيث 

 الزراعة والمحافظة على األراضي الزراعية.

 أسعار األراضي السكنية: ارتفاع .4

(، ووصلت  2005-2000) خالل الفترةعندما تضاعفت أسعار أراضي البناء 

م500 التي تبلغ مساحتها دينار للقطعة 5000، من )سعرهاأضعاف  عشرةإلى 
2
إلى  

دينار 25.000
3

سعر الحيث تضاعف  2011كانت بعد العام  جداا (، أما الزيادة الكبيرة 

كان  االرتفاعألف دينار وهذا  مائةبشكل كبير جدا ليبلغ سعر القطعة الواحدة أكثر من 

ن أسعار األراضي إحيث ، على األراضي حول المدينة يزحف العمرانالمتداد ال اكافي

 الزراعية أقل من سعر الفضاء  )البناء(.

 

                                      
3

دينار، وهذا يحدد بموضع القطعة في  100.000 متوسط أسعار القطع، حيث أن هناك قطع بلغت أسعارها

 المخطط.
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 :القوانين تفعيلعدم  .5

نظراا ألن المجتمع يتمتع بنزعة  التي تمنع التعدي على األراضي الزراعية،

قبلية، على الرغم من أن الدولة سنت القوانين التي تحرم البناء على األراضي 

 أراضٍ ، والذي ينص على عدم البناء علي 1992لسنة  15 القانون رقمالزراعية)

 (زراعية

 :ة أو الوساطةيوجود المحسوب .6

ال ورخص البناء المخالفة للتخطيط العام في منطقة الدراسة،  وذلك في استخراج

 .الذي جعلهم ال يهتمون بعملهم وواجباتهم نغفل أثر تدني مرتبات الموظفين

 :البناء العشوائي .7

إذ يالحظ اهر الالفتة للنظر في مدينة طبرق، ظاهرة البناء العشوائي من الظو دتع

الواحد مدة  ىنجاز المبنإيستغرق  حيثبوضوح التسارع العمراني داخل المدينة، 

والحقيقة أن هذا  ليصبح جاهزا لالستعمال،أسابيع  ستةإلى  خمسةقصيرة تتراوح بين 

لذلك تصنف مخططات التطوير العمراني للمدن، التسارع العمراني ال يخضع إلى 

باب غياب أدوات تطبيق القانون في هذه المسألة أحد األس دعلى أنها بناء عشوائي، ويع

بغرض البناء التي أدت إلى تفاقمها إضافة إلى األسعار المرتفعة لألراضي المقسمة 

الدولة في تنفيذ أو استكمال بعض المشاريع السكنية التي  داخل المدن، مع تباطؤ

 .ستسهم إلى حد كبير في حل أزمة السكن التي يعاني منها المواطن الليبي بصفة عامة

المساحات الخالية وغير الصالحة إال للبناء ليطال الغطاء تجاوز البناء العشوائي 

النباتي بتجريف المساحات الخضراء وتفتيت األراضي الزراعية في مناطق زراعية 

ضي السقيفة األولى والثانية اروم الخيل جنوب غرب مدينة طبرق، وأكمنطقة كر

 جنوب مدينة طبرق.

 حور الثاني  :الم

 : بحثال منطقةة في راضي الزراعياألــ  1

تمثل الزراعة في الوقت الحاضر أحد أهم مصادر الدخل القومي في العديد من 

% من ميزانية الدول المتقدمة على 30الدول المتقدمة والنامية، وهي تسهم بأكثر من 

العاملة فيها، وقد % من جملة القوى 10 من أن نسبة العاملين بها ال يتعدىالرغم 

( إلى أن دراسة الجغرافيا الزراعية تعتمد دائماا 6) (2004)أبو علي ،  أشارت دارسة

شار أنها تعتمد على الظروف الطبيعية والحيوية، وقد أوعلى التوزيع أكثر من الموقع، 
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( إلى أن الجغرافيا الزراعية تهتم بدراسة األنماط المكانية للظواهر البشرية 7)

 األنماط.والطبيعية والعالقات الداخلية لهذه 

( بليون 3.4 -3.3وتقدر األراضي الزراعية في العالم في الوقت الحالي بين )

% 70باستثناء المناطق القطبية، ونحو  ة% من جملة مساحة اليابس30هكتار، أي نحو 

-َْ  20كل دائم، ويتركز معظم هذه األراضي بين دائرتي عرض شمنها ال يستغل ب

يتركز معظمها في العروض شبه المدارية ي باا، أ جنو 40ْ -َْ  20 شماالا،  60ْ

امية تواجه ونتيجة لزيادة السكان في الوقت الحالي، فإن الدول الن ،(8والوسطى )

 .الزراعي، والمساحات الزراعية اإلنتاجضغطاا سكانياا على 

من أهم الدول التي تتعرض لنقص في المساحات الزراعية، نتيجة  ليبياوتعد 

، وعدم االلتزام بالضوابط التي وضعت في مناطق الزراعة موتوزيعه ز السكانتركلل

بل الهيئات التخطيطية، وهذا يعرضها لموقف حرج، السيما أن مساحة األراضي من ق  

 الزراعية بها محدودة للغاية.

المتذبذبة،  وبإنتاجيتها،في منطقة الدراسة بالتغيروتتميز المساحات الزراعية 

 تهاليبظروف األمطار وكميتها وفص الرتباطهاوكثيراا ما تتعرض لخطر القحط، وذلك 

)المركز الوطني  ،ملم 168.1حيث ال يتجاوز متوسط سقوط ،التي يستحيل التحكم فيها

أهم عناصر  م وعي السكان بالتعدي عليها أحددويعد ع لألرصاد الجوية، طرابلس(

 (.2) جدولالتغير خاصة بالنقصان، 

 ف2012 -1970( مساحة األراضي الزراعية في الفترة من 2جدول )

 .بالمتر المربع بحثفي منطقة ال

 لسنواتا

 الموضع

1970- 

1990 
 مالحظات 2001-2012 1991-2000

 34959504 38847200 38965116 طبرق

داخل 

 1476952المخطط

خارج المخطط 

33482552 

 اعتماداا على بيانات متعددة. ينمن عمل الباحثالمصدر : 
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  الزراعة سنوات مختلفة. وزارةبيانات 

 .الدراسات الميدانية 

 .بيانات أمانة التخطيط لسنوات مختلفة 

 -1970ومن الجدول نجد أن مساحة األراضي الزراعية قد زادت في الفترة من 

قد دولة في بداية هذه الفترة ن الإ، حيث لألهالي الدولة، نظراا للتشجيع الدائم من 1990

انتهجت سياسات تنموية في شكل خطط قصيرة ومتوسطة المدى ألجل تحقيق التنمية 

أقامت مشاريع تنموية زراعية متعددة ( أن الدولة 9المكانية الحقيقية، وأشارت دراسة )

 والتي يعد إقليم البطنان ومنطقة الدراسة منها.جميعها في األقاليم 

فقد تميزت مساحة األراضي الزراعية  2000 حتى 1991أما في الفترة من 

 وانخفضتتأثير الحصار االقتصادي المفروض على الدولة،  بسبببالثبات النسبي، 

العالمية حينذاك، ومن ثم  ما أثر في األسواق2000-1986أسعار النفط في الفترة من 

 (.10في الجهود التنموية للدولة. ) ختالالا ما سبب العوائد النفطية، االنخفاض في ا

مساحة األرض الزراعية  تهدشفقد  2009حتى  2001أما في الفترة من 

تناقصاا ملحوظاا، خاصة داخل مدينة طبرق وحولها، وذلك نظراا لتشجيع الدولة 

العمرانية بشكل ملحوظ جداا، وقد بلغت معدالت لصرف القروض وكثرة االستثمارات 

أثرت على أن الزيادة السكانية في مدينة طبرق بشكل خاص و%، 40التناقص نحو

مساحة من خالل المرئيات الفضائية نجد أن فالزراعية، النقص في المساحات  زيادة

، حيث 2011 العامكثيرا نتيجة الزحف العمراني بعد  قد تناقصت الزراعية األراضي

 سجلت معدالت للزحف العمراني بشكل كبير في منطقة الدراسة. 

 توزيع األراضي الزراعية في منطقة الدراسة:ــ  2

تحكمه مجموعة وتتوزع األراضي الزراعية في منطقة الدراسة بشكل عشوائي 

من خالل مصادر متعددة رسم والتي من أهمها التربة إال أنه قد أمكن  ،من العوامل

 وحولهاألراضي الزراعية في مدينة طبرق انجد أن  ومن هنا( 2خريطة لها شكل رقم)

 وهي:نطاقات مختلفة في تركزها  تأخذ 

 يةثمانوقد بلغ عدد هذه األودية  : زراعية في مناطق األودية خارج المدينة أراضٍ  .1

بشكل طولي من الجنوب إلى الشمال في شمال المدينة، ومن ، وهي تمتد أودية
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رق المدينة، ويعد أهمها وادي السهل الغربي غرب شالغرب إلى الشرق في 

ن الدرجة الثانية، هي ذات تربة خصبة موالمدينة،  جنوب بو حبلةادي والمدينة، و

سم90-50بين  ويبلغ سمكها
(4)

 زرع بالخضروات.، وت

حيث امتدت المدينة حول وادي  : زراعية في مناطق األودية داخل المدينة أراضٍ  .2

وهي تربة خصبة، ويبلغ  ووادي الحبس بوذو الزراعي، الذي يتوسط المدينة

متراا 10-5سمكها بين 
5

، صورة رقم ، وتزرع بأشجار الفاكهة والخضروات

(5،)(6(،)7(،)8(،)9) (10). 

منخفضة تمتد بشكل سهلية  حيث توجد في أراضٍ  :زراعية حول المدينة أراضٍ  .3

طولي شرقي غربي بمحاذاة الحافة الشمالية لهضبة مارماريكا يطلق عليها 

العديد األولى، ويبلغ سمكها األهالي )سقيفة( وهي ذات تربة خصبة من الدرجة 

، وأهم محاصيلها، القمح والشعير والزراعات من األمتار على حسب موقعها

 .(11)صورة رقم  ،البعلية والخضروات

قيمة األراضي الزراعية على أساس نصيب الفرد من إجمالي مكن تقدير وي

 .(3، جدول رقم)لتوفير الغذاء الالزم للسكان مهممصدر  على أنهااألراضي 

 ( التوسع العمراني واألراضي الزراعية بمدينة طبرق2شكل رقم )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 علي المرئية الفضائية والدراسة الميدانية. اعتماداالباحث  أعدادالمصدر: 

                                      
4

 .1980تقرير الشبكة البلجيكية كومينير،
5

 من الدراسات الميدانية.
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بحث لمنطقة ال زيولوجيةة الفيلكثافا المحور الثالث ــ
(6)

: 

وتحسب على أساس قسمة عدد السكان على مساحة المناطق القابلة لالستغالل أو 

أن إلى 2017 - 1970ير اإلحصاءات الزراعية خالل الفترة من شتوالزراعة، 

منطقة الدراسة قد تناقصت كما سبق القول، وبذلك كان من المساحات الزراعية في 

 .(3)رقم يولوجية كمؤشر على ذلك، جدول زالمستحسن بيان الكثافة الفي

( الكثافة الفيزيولوجية في منطقة الدراسة خالل الفترة من 3)جدول 

1970/2012. 

 الفترة
 مساحة األراضي الزراعية

 )بالهكتار(
 السكان عدد

الكثافة 

 الفيزيولوجية

1970 /

1990 
3846 115787 30.1 

1991/2000 3884 131766 34 

2001 /

2010 
3495 161673 46.2 

2011/2017 2115 139607 66 

من السجل المدني  على بيانات متعددةاعتمادا  ينالمصدر/ من عمل الباحث

 . وقطاع الزراعة طبرق

تم الحصول عليها  2017 – 2011مساحة األراضي الزراعية خالل الفترة من 

 عن طريق المرئيات الفضائية.

بين  لفترةا في الكثافة الفيزيولوجية في اا ارتفاع أن هناك نجدومن الجدول 

، أما في الفترة من ويرجع ذلك إلى خطط التنمية الزراعية ،1970/1990

في مناطق  وتوزيعهم بسبب تركز السكان ،زادتفنجد أن الكثافة قد ، 1991/2000

 زادتفقد  2012/ 2001دون المثول لخطط الدولة، أما في الفترة من من زراعية 

ملحوظ جداا، وقد كان ذلك نتيجة زيادة معدالت الزحف العمراني على الكثافة بشكل 

رى غير الزراعية، ونوبات الجفاف األراضي الزراعية ، واتجاه السكان لقطاعات أخ

 آخر، باإلضافة إلى زيادة عدد السكان بشكل كبيروعام بين التي باتت تهدد الزراعة 

                                      

6
الكثافة الفيزيولوجية 

عدد السكان

مساحة المناطق المستغلة أو المعمورة
 (11.) 
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والحروب في الفترة  فر الخدماتابسبب الهجرة من المناطق المجاورة للمدينة لعدم تو

األخيرة التي أدت إلى نزوح كثير من سكان المدن المجاورة مما ترتب علية البناء 

ع نسبة الكثافة الفسيولوجية العشوائي على األراضي الزراعية مما زاد ذلك من ارتفا

 . 2نسمة كم 66لتصل إلى  2017 – 2001خالل الفترة من 

تواجه نقصاا في األراضي الزراعية، نتيجة لزيادة  ةطقومن الجدول نجد أن المن

 السكان من ناحية، والزحف العمراني على األراضي الزراعية من ناحية أخرى.

 : في منطقة الدراسة هاتهواتجا النمو العمراني المحور الرابع ـــ

نصف الثاني يدب في االقتصاد الوطني بعد اكتشاف النفط مع بداية ال شبدأ االنتعا

من القرن العشرين، ومنذ دخول الشركات للتنقيب عن النفط، إال أن التغيرات الجذرية 

، وحدث أن  1956/ 55والتصدير بعد عام  اإلنتاجميدانلم تحدث إال بعد دخول البالد 

تقهقر قطاع الزراعة وانكمشت المساحات الزراعية المحيطة بالمدن، حتى اختفت 

وعمارات سكنية، نظراا بين عشية وضحاها إلى منازل مزارع بكاملها وتحولت 

، وكذلك هجرة عدد كبير من المزارعين إلى المدن للعمل بشركات الفردل الرتفاع دخ

 .النفط

 األخرى، وأهمها الزراعة التي تعد بدأ االتجاه نحو القطاعات فترة الستينياتبعد 

سلع، وألن تنمية هذا القطاع حينذاك أهم القطاعات االقتصادية في توفير كثير من ال

أنه قد تم إلى ( 12لتنمية قطاعات اقتصادية أخرى، حيث أشارت دراسة ) منطلقاا  تعد

حتى  1970قطاع الزراعة خالل الفترة من لليبي مليون دينار  3042.7اعتماد مبلغ 

المباني على طبيعة العمران وزيادة معدالت كله انعكس ذلك نفسه ، وفي الوقت 1981

 التي كانت في كثير من األحيان على حساب األراضي الزراعية في منطقة الدراسة.

النمو العمراني واتجاهاته نجد أن مساحة االنتشار العمراني بمدينة  خريطةومن 

م43265458طبرق قد بلغ نحو 
2

ما المرحلة الرابعة ، أ خالل المراحل الثالث، 

بلغ النمو العمراني أي الزحف العمراني على األراضي فقد (، 2011-2017)

-1من خالل المرئيات الفضائية ) 2كم 1484الزراعية لغياب الجهات الرقابية حوالي 

ويتخذ النمو عدة اتجاهات( 2-3
7
 متباينة هي 

                                      
7

 اتجاهات النمو العمراني في مدينة طبرق اتخذت عدة مراحل هي:

 . 1990وحتى  1969األولى: وهي من المرحلة 
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 2011الكتلة العمرانية خالل العام  (1مرئية فضائية )

 
 .2017الكتلة العمرانية خالل العام  (2مرئية فضائية )

 

                                                                                               

 فترة الحصار االقتصادي. 2000وحتى  1991المرحلة الثانية: وهي من 
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 (.2017-2011الزحف العمراني خالل الفترة من ) (3مرئية فضائية )

 
 Version( إصدار)(Arc Map( برنامج GISباستخدام نظم ) ين باحثإعداد الالمصدر: 

 .2008)( سنة)9.3

 رق:شاتجاه النمو العمراني نحو ال .1

% 30نمت المدينة نحو ( نجد أنه في المرحلة األولى 4)من الجدول رقم  

% منها 70%، 19انية نمت نحو %(، وفي المرحلة الث60زراعية ) معظمها أراضٍ 

 % أراض 82% منها نحو  51نمت نحو مرحلة الثالثة فقد زراعية، أما في ال أراضٍ 

في المرحلة األولى نظراا الرتفاع مستوى ويفسر ذلك بأن النمو كان سريعاا  زراعية،
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الدخل واهتمام الدولة بعد اكتشاف النفط، ثم تحول في المرحلة الثانية إلى درجة بطيئة 

في المرحلة الثالثة  تسارع النموو،  الدولةعلى  نظراا للحصار االقتصادي المفروض

 صرف القروض التي لم تشهدها الدولة من قبل.ب لالهتمام نظرابدرجة كبيرة، 

 بشكل عشوائي نظرا لغياب دولة القانون.  نما 2011ومرحلة ما بعد

 لمدينة طبرق جهة الشرق ( مقدار واتجاه النمو العمراني4)جدول 

 االمتداد العرضي بالمتر الطول بالمتر الفترة

1970 /1990 850 600 

1991/2000 600 450 

2001 /2010 1300 800 

2011/2017 3000 1200 

اعتمادا اعلى خرائط تطور العمران في مدينة طبرق، الدراسات  ينالمصدر/ من عمل الباحث

 ئط الزراعية، المرئيات الفضائية.الميدانية، والخرا

 العمراني نحو الجنوب: واتجاه النم .2

، والمساحة الممتدة من سقيفة السقيفة األولى والثانية يهثالثة مواضع يتمثل في 

في األولى نظراا لقربها  وقد بلغ النمو العمراني معدالت عاليةخارجة إلى منطقة الوتر.

 مدينة طبرق، إال أنلتوسع  اا طبيعي اا أكثر من مدينة طبرق، وعلى ذلك فهي تعد امتداد

السقيفة الثانية قد تعرضت لزحف عمراني بمعدالت أكثر من األولى في اآلونة 

ا وخاصة الخدمات بالقرب منه ( نظراا للتوسع في مشاريع2011/2017األخيرة )

في  ةوالمتمثل، في المنطقة الثالثة تزايدا أكثربلغت معدالت النمو العمراني والطرق،

أنشاء األسوار األسمنتية التي تحوي بداخلها بعض المزروعات التي سرعان ما تختفي 

جزء في  3500العتمادها على الري بمياه مالحة تتجاوز الحد المسموح به للزارعة 

والنتيجة تموت المزروعات وتبقى األسوار األسمنتية الزاحفة على األراضي  ،المليون

 .(12صورة) الزراعية

 -1970الل الفترة  من خة طبرق تداد العمراني في جنوب مدين( االم5جدول )

2017 

 الفترة
 االمتداد العرضي بالمتر االمتداد الطولي بالمتر

 السقيفة الثانية السقيفة األولى السقيفة الثانية السقيفة األولى

1969- 600 400 450 350 
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1990 

1991- 

2000 
500 315 350 250 

2001- 

2010 
900 750 800 600 

2011-

2017 
1200 1800 1350 2700 

خرائط تطور العمران في مدينة طبرق، اعتمادا اعلى  ينمن عمل الباحث/ المصدر

 .، المرئيات الفضائية، والخرائط الزراعيةالدراسات الميدانية

ومن الجدول نجد أنه في المرحلة األولى كان النمو سريعاا في السقيفة األولى، 

% في كال 7%، 22وقد بلغ نحو من جملة نمو المدينة  السقيفة الثانية وبطيئاا في

السقيفتين األولى والثانية على الترتيب، أما في المرحلة الثالثة فقد كان النمو سريعاا 

% من جملة 9%، 30وقد بلغ نحو  ،بطيئاا في السقيفة الثانية ،جداا في السقيفة األولى

المرحلة الثالثة فقد ، أما في األولى والثانية على الترتيبو المدينة في كال السقيفتين من

وقد بلغ ،كان النمو العمراني سريعاا جداا في السقيفة الثانية وسريعاا في السقيفة األولى

و المدينة في كال السقيفتين األولى والثانية على م% من جملة ن32%، 18نحو 

كانت  فقد المرحلة الرابعة أما.قروضالترتيب، وقد كان ذلك انعكاساا لخطط التنمية وال

ارتفاع مستوى المعيشة لدى  المتمثل فيلتوفر المناخ المالئم كلها نب الجوا في األسرع

بعض األفراد نتيجة الكسب غير المشروع، وغياب دولة القانون والمحصلة النهائية 

 هي الزحف واختفاء األراضي الزراعية.

 اتجاه النمو العمراني نحو الشمال: .3

 1970في الفترة من  طبرق جهة الشمال( االمتداد العمراني لمدينة 6م )جدول رق

 م بالمتر2017حتى 

 العرض بالمتر االمتداد الطولي بالمتر االمتداد المرحلة

1969-1990 600 200 

1991- 2000 500 200 

2001- 2010 900 500 
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2011-2017 2500 500
)*(

 

، والخرائط الزراعية لميدانيةاالدراسة  مدينة طبرق، خرائط تطوراعتماداا على  ينمن عمل الباحثالمصدر/ 

 .المرئيات الفضائية

% 21نحو  النمو السريع للمدينة في المرحلة األولى، حيث بلغمن الجدول يتبين 

زراعية، أما في المرحلة الثانية فقد كان  % أراضٍ 30و حو المدينة، منها نممن جملة ن

 أراضٍ  %25% من جملة نمو المدينة، منها نحو 13النمو متوسطاا، حيث بلغ نحو 

من جملة نمو  % 35زراعية، أما في المرحلة الثالثة فقد كان النمو سريعاا جداا بلغ 

ق جهة ويفسر النمو المتزايد لمدينة طبرزراعية،  % أراضٍ 12المدينة، منها نحو 

 الشمال، نظراا للقرب من البحر وتأثيراته.

مساحة الختالط العمران بالحيازات الزراعية التي ال تقل  المرحلة الرابعة تأتي

ال أن بعض األماكن في هذا االتجاه أصبحت بيئة طاردة إالواحدة منها عن الهكتار، 

 فتنتجللقمامة  اا للسكان بالقرب من المنطقة الصناعية حيث يستعمل أحد األودية مكب

 . (13صورة ) وتنتشر األمراض وتتكاثر الحشرات،عنه روائح كريهة

 اتجاه النمو العمراني نحو الغرب: .4

لقد كان اتجاه النمو العمراني لمدينة طبرق جهة الغرب سريعاا جداا في كل 

 (.7جدول )مراحل النمو المختلفة، 

 -1969في الفترة من  الغربة ( االمتداد العمراني لمدينة طبرق جه7جدول )

2012 

 االمتداد العرض بالمتر االمتداد الطولي بالمتر المرحلة

1969-1990 1300 320 

1991- 2000 9200 300 

2001- 2010 1440 600 

2011-2017 3000 900 

 اعتماداا على خرائط تطور مدينة طبرق، الدراسة الميدانية  ينالمصدر/ من عمل الباحث

 الزراعية، المرئيات الفضائية.والخرائط 

 

                                      

 كان االمتداد خالل الفترة الثانية والثالثة ثابتا حيث البحر الذي يحد المدينة من الشمال.)*(
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ومن الجدول نجد أن النمو العمراني كان سريعاا في المرحلة األولى، حيث بلغ 

زراعية، أما في المرحلة  أراضٍ % 38و المدينة، منها نحو % من جملة نم42نحو 

% من جملة نمو المدينة، منها نحو 33وبلغ نحو  ،الثانية فقد كان النمو سريعاا كذلك

زراعية، إال أن النمو العمراني استمر في الزحف بسرعة في المرحلة  أراضٍ  21%

اما  زراعية، % أراضٍ 41و مالمدينة، منها ن مو% من جملة ن38و مالثالثة، وبلغ ن

% من جملة نمو المدينة، 50حيث سجل نحو  أسرع المرحلة الرابعة فقد كان النمو

طبرق كانت أساساا متمركزة في الشرق  ويفسر ذلك بأن النواة التي نمت حولها مدينة

 الغرب. بالقرب من خليج طبرق، فكان لزاماا االمتداد نحو

 اتجاه النمو العمراني وسط المدينة: .5

 6هكتاراا، منها نحو  16في المرحلة األولى نمت المدينة وزحفت على نحو 

( 14صورة ) وادي الحبسوبوذو،  وادي زراعية خلفتها األودية مثل أراضٍ  اتهكتار

، منها هكتارات 9ة زحفت المدينة على نحو وفي المرحلة الثاني، بو حبله، وادي (15)

أما في المرحلة الثالثة زراعية خصبة كلها رواسب وديان،  ضٍ أرا اتهكتار 4نحو 

، زراعية خصبة ات أراضٍ هكتار 6منها نحو ،هكتاراا  11فقد زحفت المدينة على نحو 

وقد بلغت مساحة ، اا هكتار 20نحو  الرابعة فقد زحف العمران علىرحلة اما في الم

م1471نحو  2009داخل مدينة طبرق في األراضي الزراعية 
2
 أمانة الزراعة) 

 (.2009،طبرق

الدراسة عبر المراحل الزمنية  ةطقإن اتجاهات النمو العمراني في منومن هنا ف

للبحث كانت مختلفة تتحكم فيها كثير من العوامل التي تتمثل في زيادة عدد السكان، 

مع بداية  ية وارتفاع مستوى الدخل، والقروض، وغياب األمنوكثرة الخطط التنمو

 .2011 العام

لالستخدام أن نمو منطقة ما من المحتم أن يقود في النهاية يعتقد البعض أحياناا و

الستخدام  ما يرفع أسعار األراضي ويقودللموارد، خاصة التربة الزراعية، المكثف 

لكن لألسف في المناطق الجافة وشبة الجافة حيث تقل ( ، 13الموارد الرديئة )

لى حساب األراضي الزراعية األراضي الزراعية، نجد أن التوسع العمراني يتم ع

آخر يعتقد بأن  اا رأيأن هناك و، وضواحيهاالقيمة، كما هو الحال في مدينة طبرق 

المنطقة السكنية كلما نمت كلما أصبحت أكثر ارتياداا لموارد الظهير، وبنموها تجذب 

وهذا ما حدث بالفعل في العالقة بين مدينة طبرق ( 14موارد من مناطق أبعد )

فإن هذه اآلراء  مع نهاية النصف الثاني من القرن العشرين، وعلى ذلك وضواحيها
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عناية خاصة في التخطيط العمراني  ىعطب أن ت  جية النمو العمراني والمفاهيم لطبيع

(، حيث يجب اتخاذ الخطوات الدراسةفي المناطق الجافة وشبه الجافة )موضع 

 المحدودة حول مدينة طبرقالزراعية المناسبة لتأكيد عدم التعدي على األراضي 

 .وداخلها

 نتائج البحث :

 وهي كالتالي: المهمةإلى العديد من النتائج  البحث توصل

، وارتفاع مستويات المعيشة، من جانب بحثعدد السكان في منطقة الزيادة  .1

السبب  ذلك خر، كانمن جانب آوالهجرة من المدن المجاورة بسبب الحروب 

 .  بحثقة الالزحف العمراني على األراضي الزراعية بمنط الرئيس وراء

تركز الزحف العمراني في األجزاء الجنوبية من منطقة الدراسة خاصة في  .2

المنبسطة والمستوية السطح السهلة فر األراضي التو ،السقيفة األولى والثانية

 في عملية البناء. 

لوجود أحياء سكنية قائمة  ،الزحف العمراني في األجزاء الشرقية والشمالية ةقل .3

وتزايد الزحف شمال  ،مثل حي األندلس وحي المنارة وهو حي قائم منذ فترة

 .حيث انتشرت المباني السكنية العشوائية القريبة من البحرحي المنارة 

مستمر ن األراضي الزراعية في تناقص من خالل المرئيات الفضائية تبين أ .4

متر مربع في فترة ال تتجاوز الست سنوات كيلو  حيث تجاوز هذا النقص المائة

ن أة بان المساحات الخضراء بدأت تندثر ويوهذا مؤشر خطير ينذر بكارثة بيئ

ا استمر المباني الشاهقة طغت على األراضي الزراعية في فترة قصيرة، وإذ

 ن باقي األراضي الزراعية في طريقها إلى الزوال. هذا الحال فإ

الزراعية،  األراضيتناقص والزراعة  إهمالالزحف العمراني إلى  يؤدي .5

والمتمثل في زراعة محاصيل القمح  ،الزراعي للمنطقة نتاجإلاوبالتالي تقليل 

، وفي النهاية تكون النتيجة المنطقة والشعير التي يعتمد عليها أغلب سكان

  لسد الحاجات الغذائية. ،االعتماد على االستيراد

 : التوصيات

ومن هنا فإنه ينبغي وضع بعض االقتراحات التي يمكن أن تسهم في حل هذه 

ل من التعديات على هذه ا اإلقالإمالمشكلة التي باتت تهدد السكان في منطقة الدراسة، 

هذا فإن هذه االقتراحات  وعلىعلى اإلطالق،  هااألراضي الزراعية أو منع

 والتوصيات تم إجمالها في اآلتي:
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القوانين واألسس التي تحكم النمو العمراني في منطقة الدراسة والمناطق  تطبيق ــ 1

تباع نظام تخطيطي يتم خالل سلسلة من العمليات االمجاورة لها، وهذا يتطلب 

 اإلجرائية لضمان هذا النظام، والتي تتمثل في التراخيص.

 اإلجراءات والمتابعة قوية في هذا المجتمع القبلي.أن تكون ــ 2

ليها كل من يبني عالبناء على األراضي الزراعية، ويكون  تفعيل قرارات منعــ 3

كون للسلطة الحق في هدم المباني المخالفة، وتوقيع مخالفاا للقانون واللوائح وي

 .الصارمة على أصحاب هذه المخالفات العقوبات

ستغالل وا نقل المنطقة الصناعية إلى األراضي الحجرية الموجودة بين السقيفتينــ 4

 في العمران بدل البناء على األراضي الزراعية الواقعة داخل المدينة.هذه األراضي 

لحجرية في جنوب مدينة نقل المنطقة الصناعية )معسكر الجالء( إلى المناطق اــ 5

منها مناطق صناعية متميزة،  ن هذه المناطق بها من السمات التي تجعلإطبرق، حيث 

ما يمكن من سهولة حركة  20: 1ار في هذه المناطق أقل من ن معدل االنحدإحيث 

أن شكل المنطقة الحجرية بين و(، 15السيارات الثقيلة، وهذه ما قد أشارت إليه دراسة)

اعية، حيث تتخذ السقيفتين مستطيل وهو أنسب وأفضل األشكال للوحدات الصن

قل الثقيل، وهذا شطرنجية تسهل من انسياب مرور سيارات الن الالشوارع بها أشكا

(، باإلضافة إلى سيادة الرياح الشمالية الغربية على 16يتوافق مع ما أشار إليه )

المنطقة أغلب شهور السنة وهذا يحد من مصادر التلوث البيئي والضوضائي، حيث 

 تعمل الرياح على نقل العوادم والملوثات جنوب المدينة لسيادة الرياح الشمالية الغربية. 

والتجارب واالستعانة بالخبرات األجنبية المخلصة في حل تلك  استخدام المعرفةــ 6

 المشكلة والتخطيط لها بشكل علمي وسليم.

التركيز على إيجاد الكوادر القادرة على ممارسة التخطيط واتخاذ القرارات ــ 7

 السليمة.

 ثحي حسن اختيار المحاصيل المنزرعة للحصول على أكبر عائد لألراضيــ 8

، عائداا ( إلى أن العمل على اختيار أصلح المزروعات وأكثرها 17أشارت دراسة )

 المختلفة، وكذلك أن زراعة الخضروات حول المحاصيل نتاجإإنما يحفظ التوازن بين 

 المدن تتسبب في زيادة العائدة من األرض بشكل كبير.

الزراعية عن طريق الحد من االمتداد األفقي للعمران على حساب األراضي ــ 9

 التوسع باالمتداد العمودي للمباني السكنية

203



 

مع داخل المدينة وما حولها واستخدامها وضع سياسات تتعلق بإدارة األراضي ــ 10

 .ووضع قوانين تنظم حدود المدينةونموها امتداد التجمعات السكنية  مالحظة

تتولى الضبط  إنشاء مؤسسات متخصصة بالتنظيم العمراني داخل المدينةــ 11

 والسيطرة على التنظيم وامتداد العمران.

بحيث ال تقام على حساب األراضي  الصناعية التخطيط الجيد لمواقع المنشآتــ 12

 .الصالحة للزراعة

 كذلك تحسينالتوسع الحضري المستقبلي إلى مناطق غير منتجة , وتوجيه ــ 13

 . التلوث  ومكافحةة ،  مراقب
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 : ملحق الصور

 
( الزحف العمراني على األراضي 1صورة )

 الزراعية في وادي هاشم.

 
( الزحف العمراني على السقيفة 2صورة  رقم )

 األولى

 
( استغالل األراضي الزراعية في بناء 3صورة )

 المدينة.شرق المنشآت الصناعية جنوب 

 
( استغالل األراضي الزراعية في بناء المنشآت 4صورة)

 الصناعية )شركة الخليج( جنوب شرق المدينة.
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( الزحف العمراني على الجزء 5صورة رقم )

 2008األوسط من وادي بوذو خالل العام 

 
( الزحف العمراني في الجزء األدنى 6صورة رقم)

 2008من وادي بوذو خالل العام 

 
( تمليح التربة في وادي بوذو خالل 7صورة رقم)

 2008العام 

 
 ( أحد روافد8صورة رقم)

 وادي بوذو 

 

( الزحف العمراني على الجزء 9صورة رقم )
 2018األعلى  من وادي بوذو خالل العام 

( الزحف العمراني على الجزء 10صورة رقم )
 2018األعلى  من وادي بوذو خالل العام 
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 أراضي ( الزحف العمراني على11صورة رقم )
 يوضح كثرة األسوار األسمنتية. السقيفة الثانية

 ( مكب للقمامة12صورة )
 يقع شمال المدينة 

 
( زحف العمران على الجزء األوسط 13صورة رقم)

 من وادي الحبس

 
( زراعة الخضروات تحت 14صورة رقم )

 األشجار في وادي الحبس

 
 ( زحف العمران على الجزء األدنى من وادي الحبس15صورة رقم )
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