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المقدمة

ينظركانكماثانويةخدماتمجردالحضريةوالمناطقالمدنفيالترويحيةالخدماتتعدلم
معخاصةالخدميةالمدننسيجمنوالجوهريةاألساسيةالجوانبأحدتشكلأصبحتبلسابقاً،إليها

لىأدىممامساحتها،واتساعسكانهاوزيادةللمدنالسريعالنمو الخدماتعلىالضغطزيادةإ
ألنهاالمدنحياةفيمهماًجانباًتشكلصارتوالتيالترويحيةالخدماتومنهاالمتنوعةالحضرية

وإيقاعهاالحديثةالمدناتساعومعنشاطهم،ويجدونسكانهاخاللهامنيتنفسالتيالرئةبمثابة
المدينةإلىالريفمنالسكانهجرةمعدالتارتفاعإلىأدىممااليوميةحركتهاوضجيجالسريع

نةفياألرضرقعةعلىالشديدالضغطإلى األراضيمنواسعةمساحاتعلىوالقضاءالمدي
عنفضالًالخدميةوالمبانيالمساكنمثلالحضريةاالستخداماتمنالعديدمحلهاوحلالخضراء

النتيجةوكانتالسريعوالعائدالماديالربحهواألساسيوهدفهااالستثماريةوالمشروعاتالطرق
التوسعهذاعنالناجمةالسلبياتتلكتدركبالمدينةالرسميةوغيرالرسميةالمؤسساتبدأتأن

لتيالمناطقحسابعلىالمدروسغيرالحضري لألغراضالتطويريةاإلمكانياتبهاتتوافرا
.الترويحية

عمليةتطلبتإذاالوظيفية،الناحيةمنالمفتوحةبالمناطقكبيراًارتباطاًالترويحويرتبط
تكشفالتيالمائيةوالمسطحاتالخضراءاألراضيمنواسعةمساحاتالترويحيةالخدماتتوطن

لفظويتسمالترويحلعملياتالالزمةالتسهيالتقيامعلىساعدمماالعمرانيةالتجمعاتمواضع
.)(الفراغوقتتشغلالتيالممارساتجميعيتضمنإذمطلقأنهأيبالشمولالترويح

ثروللمناخ يدفيكبيرأ يةومدىالخدماتونوعيةالترفيهيةالمراكزتحد وجودهاإمكان
حيثمنالسكانلتباينتبعاًمتنوعةالترفيهيةالوظيفةمجاالتتكونأنوالبدمستقبالً،ونموها
ئات يةالف عاداتوالجنـس،العمر يدفال تماالجتماعيةوالتقال صلته ساءالمخصصةاألماكنبف للن

دوراًالعائلةأفرادوعددوالمعيشيوالتعليميالثقافيوالمستوىالشخصيةللميولأنكماوالرجال،
وشراءوالسفرالرحالتتشملالترويحيةالعمليةأنالقولويمكنالترفيهية،األماكنتلكوجودفي

الدولفيخاصةاقتصاديةأهميةللترويحأنننوهأنويمكنوالخدمات،البضائعمنكبيرةكميات
نبإلىالمنطقة،فيواالجتماعياالقتصاديللتطورونتيجة)(المتقدمة االجتماعيةالضغوطجا
.الحضريةالحياةإلىواالنتقالمنهمالوافدينخاصةالسكانعددزيادةعنالناتجة

الخدماتمجالفيواإلرباكالخللمنالكثيريشوبهاالخمسمنطقةفإنتقدمماعلىعالوة
.الترفيهية
:الخمسمنطقةفيميالدى2000والستيناتمنذوالمتنزهاتالحدائقعنتاريخىالتطور

إدارةإلىإدارياًتتبعكانتالستيناتعقدخاللالخضراءوالمساحاتالعامةالحدائقإن
ليبيامدنكلفيالبيئة،وحمايةوالصيانةالتشغيلأجهزةواستحداثإنشاءقرارصدورلحينالبلدية

يةالجهازهذااختصاصاتومنميالدى،1981سنة حدائقالعنا مةبال شوارع،وتشجيرالعا ال
.البيئةحمايةجهازيتبعالتيالخمسحدائققسماستحداثالقرارهذانتائجمنكانوبالتالي



بعالراالجزء(2016)عشرالسابعالعدد

2

منالرغموعلىالحدائق،مجالفيملحوظنشاطذاتفترةبأنهاالثمانيناتفترةتميزت
المجالهذافي)(العاملينبعضوأنخاصةكبيراهتمامنالتالحدائقأنإالاإلمكانيات،محدودية

تممسيحي،1990لسنةأكتوبرالتمورشهرمنواعتباراًالعملفيوالجديةالطويلةالخبرةيملكون
فيكبيرةإمكانياتعلىيحتويكانالذيطرابلسبلديةحدائقجهازإلىالخمسحدائقشعبةنقل

والسبباإلمكانياتتوظيفمنتتمكنلمالخمسمدينةأنيالحظولكنالحدائق،تطويرمجمل
احتواءفيللجهازالعامةاإلدارةتمكنوعدمبالمدينةالحدائقإدارةسوءإلىيعودذلكفيالرئيسي
جهازإلىبالخمسالحدائقشعبةنقلتم1992عامفيأنهوخصوصاًذلكعلىالمترتبةالمشاكل

منيتمكنلموبالتاليالتسعيناتفترةطوالاإلمكانياتمحدوديةمنيعانيكانالذيالبيئة،حماية
.المجالهذافيواضحبنشاطالقيام

لهذهالرئيسيةاألنشطةإحدىالمدينةفيالشوارعبنظافةالمتعلقةالفعالياتأنإلىإضافة
.اإلدارة

حدائقوصيانةتشغيلجهازوتنظيمبإنشاءالمتضمن2003لسنةاللجنةقرارضوءوفي
.المدينةومتنزهات
:الخمسمنطقةفيالترويحيةللخدماتالجغرافيالتوزيع

ضغوطجانبإلىاألخيرةاآلونةفيالعالمشهدهالذيواالجتماعياالقتصاديللتطوركان
عدمجانبإلىالمتزايدةوتطلعاتهمالسكانعددزيادةعنوالناتجةمعقدةصارتالتياليوميةالحياة
يجدأنتستوجبمشكالتمنذلكعننجموماالسكان،منالمتزايدةواالحتياجاتالخدماتكفاية

مرء لكإلفراغمجاالًال يدبداخلهالموجودةالشحناتت الضروريمنأصبحلذلكنشاطهوتجد
.النفسعنللترويحجديدةمجاالتبخلقاالهتمام

المدينةأرجاءبينتتوزعالتيالترويحيةالخدماتأماكنمنالعديدالخمسمنطقةتضم
قة ساوية،غيربطري حدائقتتركزفمثالًمت كبرىالتجاريةوالمحالتوالمتنزهاتال والمقاهيال

وإمكانيةالمدينةفيوالمهمةالحيويةالمنطقةوهيالمدينة،وسطمنطقةفيكبيربشكلوالمطاعم
.إليهاالوصول

أقساممستوىعلىالترويحيةللخدماتالجغرافيالتوزيعالفصلهذافينتناولوسوف
.الخمسمنطقة
:العامةالحدائق:أوالً

فيهاالوقتبعضقضاءفيالسكانيرغبالتيالمهمةالترفيهيةالمناطقمنالحدائقتعد
.)(الرسميةالعطلفيأواالعتياديةاأليامفيالفراغوقتسواء

ئةعلىالخضراءالمتنزهاتانتشارأنالمؤكدمن يةيعززواألريافالمدنفيالبي غا
وقدومال،أرضمنالمنفعةوتوليدواالستثماروالتعميرالحياةاستدامةاالستدامة،هيالتيالعمران

العمــرانيواالنتشــارالحضــريالتطــورمــعارتيادهــا،وبالتــاليالحــدائقبإنشــاءاالهتمــامتزايــد
والسكنيةوالصناعيةالتجاريةلالستخداماتاألراضيعلىالطلبتزايدإلىأدىالذيواالزدحام

معظمشهدتهالذيالمطردالسكانيالتزايدمعالمشكلةهذهوتفاقمتالخضراء،المناطقحسابعلى
اهتمامتثيرالعامةوالحدائقالخضراءالمساحاتتوفروعدمالترويحقضيةفأصبحتالعالم،مدن
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منبعضاًالمواطنفيهايقضيجديدةترويحيةأماكنإيجادعنيبحثونباتواالذينالمدنمخططي
فياألراضيأسعاروارتفاعللمدناألفقياالمتدادمعتفاقمتالمشكلةفإنوبالطبعالفراغ،أوقات

لذيالمدنضواحي نافسإلىأدىا االستخدامحسابعلىاألرضاستخداماتبينعادلغيرت
.)(الترويحي

تتناسببعدالةاألحياءعلىوالمتنزهاتالعامةالحدائقتتوزعأنيجبتقدمماعلىعالوة
فةمع والشـوارعالخرسـانيةوالهياكـلالمبـانيحدةمنتكسـرالخضـراءفاألشـجارالسـكان،كثا

.)(المدينةساكنيلدىبالراحةإحساساًتعطيكماالمرصوفة،
العددقليلةأنهاعامبوجهلنااتضحالخمسمنطقةفيللحدائقالميدانيةالزياراتخاللومن

.اإلهمالمنوتعانيصغيرةومساحاتها
:هيالمنطقةفيالموجودةالحدائقأهمومن

:الجمهوريةلمصرفالمواجهةالحديقة(1
علىالمطلالحديقةمنالخارجيوالجزءالقديمة،البلديةمبنىبجوارالحديقةهذهتوجد

أكثرحواليعمرهاويقدربالمدينةالحدائقأقدممنوتعتبرتقريباً،2م700حوالييبلغالعامالشارع
لجمالالتاريخيةالمؤشراتوتعكسوالضخمةالعمالقةاألشجارمنالكثيربهاوتوجدسنة،70من
.)(محتوياتهافيالتنظيمعنصربهايتوفرحيثالحديقة،هذه
:السياحيالفندقمقابلالبحرعلىالمطلةالحديقة(2

ليالحديقةمساحةتقدر بمظهرهاتتميزفهي،1980سنةإنشاؤهاتموقد2م800حوا
منطقةفيالحدائقأغلبيةأنالحديقةلهذهالميدانيةزياراتيخاللومنمعين،شكلعلىالخارجي

.اإلمكانياتجميعفينقصمنتعانيالخمس

:الناصرعبدجمالميدانمقابلالحديقة(3
محيطةمستطيلشكلذاتمساحةعنعبارةوهيسنة30حواليإلىإنشائهاتاريخيعود

.2م250حواليالحديقةمساحةوتبلغسم،40بارتفاعإسمنتيبسور
:الناصرعبدجمالميدانحديقة(4

األعمالجهازإلىإيجابيةغيربصورةتخصيصهتموقد،1986سنةالميدانهذاإنشاءتملقد
الميدانهذافيوالمنتزهاتالحدائقتطويريحاوللمالجهازهذاأنإالالمرفق،هذاالستثمارالعامة
2م5000تقريباًالميدانمساحةوتقدر

20/9/2015الطالبةتصوير

:الباشالمسجدالمجاورةالحديقة(5
فيالقديمةالحدائقمنوتعتبرللسيارات،العامةالركوبةمحطةغربالحديقةهذهتوجد



بعالراالجزء(2016)عشرالسابعالعدد

4

.2م500مساحتهاوتقدرالمدينة،
:الدورانجزيرةحديقة(6

دائرةعنعبارةوهي،2م3800حواليمساحتهاوتقدرالمنطقة،حدائقأحدثمنتعتبر
وأنالحجم،كبيرةنافورةعلىوتحتويبالكامل،أطرافهاومبلطةالشكلهندسيةبأنهاوتتميزكاملة،

عبالخضراءالمسطحات بيراًدوراًتل حةتوفيرفيك سيةالرا سكانالنف ناطقفيوخاصةلل الم
بأشكالهاالنباتاتهذهتغطيهاالتيوالجماليةوالترفيهيةالصحيةاألهميةإلىباإلضافةالحضرية،
تطويرخطوةاتخاذوالبيئةوالمرافقاإلسكانوزارةحاولتفقداألهميةلهذهوانعكاساًالمختلفة،

شيءوهذاالبيئي،التوازنعلىوالحفاظالبيئةتحسينفيتساهمأنويمكنبالمدينة،الدورانجزر
وتنظيمالسياراتمشكلةحلعلىفقطيقتصرالالمواقعهذهمثلاستغاللأنحقيقةيعكسإيجابي
الجوحرارةدرجاتخفضعلىتحافظوهيالمدينةفيهاممتنفسأصبحتوإنماالسير،حركة
)(الجماليدورهاإضفاءفيفعالةمساهمةتساهمأنهاإلىباإلضافةالنسبية،الرطوبةنسبةوزيادة

.الخمسمنطقةفيللسكانوالصحيوالترفيهي
حديقةبهاتوجدمنطقةفيالموجودةالوحيدةهيالجزيرةهذهأنهنابالذكروالجدير

:المجمعةللعيادةالمجاورةالحديقة(7
المدينةوسطفيموجودةجحابنمحلةفيتقعوهيقديمة،فتراتإلىإنشائهاتاريخيرجع

هذهوتتكونتقريباً،2م1000حواليومساحتهامنظمةرئيسيةأجزاءثالثةعلىالحديقةوتحتوي
شكلإحداهاتأخذسم،25بارتفاعإسمنتيبسياجمنهاكلمسيجفارغةمساحاتثالثمنالحديقة

وسطفيلوقوعهاالهامبموقعهاوتتميزتقريباً،معينشكلوالثالثةمستطيالًشكالًواألخرىدائرة
المدينة

:مباشرةالدورانجزيرةشرقالواقعةالحديقة(8
مثلثشكلعلىأحدهمارئيسيينجزئينإلىوتنقسمالمدينة،وسطفيالحديقةهذهتوجد

وتقدرسم،40بارتفاعإسمنتيبسوارمسيجةاألجزاءوهذهتقريباً،معينشكلعلىواآلخركبير
2م1100حواليمساحتها

والصحيةوالرياضيةالترويحيةاإلنساناحتياجاتتلبيةفيالعامةالحدائقدورويتمثل
المبانيحدةمنتكسرالخضراءفاألشجارالحضرية،للبيئةجماليةلمساتوإضافةواالجتماعية،

.)(المدينةساكنيلدىبالراحةإحساساًتوجدكماالمرصوفة،والشوارعالخرسانيةوالهياكل
األراضــينســبةوتصــلالحضــريةاألراضــيمــنواســعةمســاحةعــادةالحــدائقوتشــغل

الكثيروتتبنىاألرض،الستخداماتالكليالمجموعمن%26حواليإلىالمدنبعضفيالخضراء
لدولمن ياراًا قوممع ليتخصيصعلىي نةسبعةحوا لي)أفد لف28حوا األراضيمن(2مأ

بهاالحدائقكفاءةعدممنتعانيالخمسمنطقةأنننوهأنويمكن،)(شخصألفلكلالخضراء
طرابلسمدينتيفيالحالهومثلماالمطلوببالشكلدورهاتؤديالجعلهامماإمكانياتها،وقلة
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ينعكسوهذاالصيففصلفيوخاصةالحرارةشدةمنتعانيالخمسمدينةأنوخاصةومصراته،
.الخمسمدينةداخلومساحتهاالحدائقأهميمثلاآلتىوالجدولالسكانعلىسلباً

الخمسمدينةداخلومساحتهاالحدائقأهم(1)رقمجدول
الحديقة كمالمساحة

الجمهوريةلمصرفالمجاورةالحديقة(1 مربعمتر700

الفندقمقابلالبحرعلىالمطلةالحديقة(2
السياحى مربعمتر800

الناصرعبدجمالميدانحديقة(3 مربعمتر5000

الباشالمسجدالمجاورةالحديقة(4 مربعمتر500

الدورانجزيرةحديقة(5 مربعمتر3800

المجمعةللعيادةالمجاورةالحديقة(6 تقريباًمربعمتر1000

الدورانجزيرةشرقالواقعةالحديقة(7 مربعمتر1000

المجموع مربعمتر12,900
:ذلكتوضيحيتماآلتىالجدولخاللفمنالخمسبمدينةالحدائقحجممتوسطعنأما

الخمسبمدينةالحدائقحجممتوسط(2)رقمجدول
الحديقة كمالمساحة

الجمهوريةلمصرفالمجاورةالحديقة(1 مربعمتر700

الفندقمقابلالبحرعلىالمطلةالحديقة(2
السياحى مربعمتر800

الناصرعبدجمالميدانحديقة(3 مربعمتر5000

الباشالمسجدالمجاورةالحديقة(4 مربعمتر500

الدورانجزيرةحديقة(5 مربعمتر3800

المجمعةللعيادةالمجاورةالحديقة(6 تقريباًمربعمتر1000

الدورانجزيرةشرقالواقعةالحديقة(7 مربعمتر1000

المجموع مربعمتر12,900
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0,6=11÷7=األقسامعددعلىالعددإجمالىالتركزمعامل
:اآلتىتوضيحيمكنالجدولبياناتخاللومن

فئاتإلىتقسيميمكن:التركز
محلةفىالحدائقأغلبيةتتركزحيثالمدينةالخمسقسموهىحديقة10إلى1منيتركزقسم(1

.المدينةالخمس
....وكعامولبدةوسيليينوالجحواتالمرقبمحلةمثلحدائقفيهاتوجدالآخرىمحالتو(2

الخمسمدينةمحالتعلىموزعةالحدائقأهم(3)رقمجدول
المدينةأقسام الحدائقعدد

المدينةالخمس(1 7

المرقب(2 ــ

الجحاوات(3 ــ

سيليين(4 ــ

لبده(5 ــ

الساحل(6 ــ

الحمامرأس(7 ــ

المعقولة(8 ــ

خليفةسيدى(9 ــ

قوقاس(10 ــ

كعام(11 ــ

المجموع 7

.الحدائقمنكبيرعددوجودفياالولىالمرتبةعليالمدينةالخمسمحلهتتمثل1-

سطإن 0,54=12,900÷7=المساحةمجموععلىالعددمجموعالحدائقحجممتو

الخمسمدينةمحالتعلىموزعةالحدائقألهمبالنسبةأما
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قلهمنالخمسمدينةسكانيعانيحيثلهاحدائقلوجودالخمسمدينةاقسامباقيتقتصر2-

مدنفيالحالهوكماالمطلوببالشكلدورهاتؤديالفهيموجودانهوحتىالحدائق

.غازيوبنيومصراتهطرابلس

عدمعليمنوهوهذاحدائق7وعددهاالمدينةداخلالموجودهالحدائقعددبلغحيث3-

المدينةوسطفيتتركزاغلبهاانةيالحظحيثالمدينةداخلمتعادلتوزيعتوزيعها

منمساحتهايتراوححيثبهايوجدالاالخرىواالقسام,مدنالخمسقسمفيوباالخص

متر700مساحتهاوتقدرالجمهوريةلمصرفالمجاورةحديقةاهمهاومناخرىاليحديقة

مربعمتر800مساحتهاتقدرحيثالبحرعليالمطلةحديقةويليها%5.4وبنسبةمربع

وبنسبةمربعمتر5000مساحتهابلغتالناصرعبدجمالميدانالحديقةاما%6.2وبنسبة

وبنسبةمربعمتر500مساحتهاوتقدرالباشابمسجدالمجاورةالحديقةذلكوبعد38.7%

وبنسبةمربعمتر3800حواليمساحتهاقدرتالدورانجزيرةحديقةوكذلك’3.8%

مربعمتر1000حواليمساحتهافتقدرالجمعيةللعيادةالمجاورةالحديقةاما29.4%

متر1000مساحتهابلعتالدورانجزيرةشرقالواقعةالحديقةوكذلك%7.7وبنسبة

.%7.7وبنسبةمربع

بالشكلدورهايؤديالوجودهاانوحتىالحدائقلخدماتالخمسمدينةتقتصرتقدمماعليعالوة
صغيرةمساحتهافانوجدتانوحتى,غازيوبنيطرابلسمدينةفيالحالهوفمثلماالمطلوب

فيالمسئولةالجهاتوعيغياباليتنوهوهذاالمدينةداخلبهااالمكانياتقلةمنتعانيوهي
.المدينةاقساممستوىعليوجهباكملإدارتها
ً :المنتزهات:ثانيا

سيلينمنطقةحتىشماالًكعاممنطقةمنالممتدالبحرشاطئعلىالخمسمنطقةتحتوي
الخمسمنطقةوتتميزللسكان،الترويحيةالمناطقأهمالدراسةمنطقةفيالبحريمثلحيث.جنوباً
واإلعدادالنقلطرقبهاتوفرتإذاجذابة،طبيعيةبإمكانياتتتميزجعلهامماممتازجغرافيبموقع

تمتلكتقدمماعلىعالوةالسياحيالجذبمناطقأهممنتكونأنيساعدهاهذاالالزم،السياحي
فصلفيوخاصةالفراغوقتوقضاءبالترفيهالخاصةالمنتزهاتمنالعديدعلىالخمسمنطقة

:يأتيماالمنتزهاتأهمومن،البحرساحلإمتدادعلىالصيف
:الدرةمحمدمنتزه(1

طولهويبلغ2000سنةتأسيسهتموقدالمنطقة،فيالمنتزهاتأحدثمنالمنتزههذايعتبر
ويتميزالخمسمنطقةغربشمالفيالمصيفهذاويقعمتر،100حواليوعرضهمتر300
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اليومية،رغباتهموتلبيةالسكانراحةلتوفيراإلمكانياتجميعفيهتتوفرحيثالطبيعية،بمناظره
سنة12-6منأعمارهمتتراوحالذينلألطفالالسياحةلتعليممدرسةعلىالمنتزهيحتويوكذلك

.)(للسكانالسياحيةالخدماتوتوفيرلتسهيلعامال30ً-25بينماتتراوحليبيةعمالةوبه
:أهمهاالنشاطاتمنالعديدبإقامةالمنتزهويقوم

بالقوارببحريةرحالتتنظيم.
الجميعمتناولوفيمناسبةوبأسعاراألغذيةلبيعأماكنتوفير.
األلعابلممارسةرياضيةأدواتتوفير.
والترفيهيةالفكريةوالمسابقاتالحفالتإلقامةالثقافيبالجانباالهتمام

:هللاعبدمنتزه(2
بالقربيوجدحيثللزائرين،الخدماتجميعيوفرحيث،2005سنةالمنتزهإنشاءتملقد

البراعممعسكرالشرقمنيحدهحيثوالترفيه،السياحةلغرضالستغاللهالبحريالخمسميناءمن
.التجاريالخمسميناءالغربومن
:السندبادمنتزه(3

ويمتازالخمسميناءمنبالقربويقعخدماته،فيوالمميزةالحديثةالمنتزهاتمنويعتبر
الخدماتلتوفيراإلمكانياتجميعبهويوجدمربع،مترألف4حواليمساحتهوتبلغجميل،بشاطئ
وكذلكوالعلميةالثقافيةاألنشطةبهتتوفركماللمواطنينالوجباتلتوفيرمقهىبهيوجدوكماللسياح
.لألطفالرياضيةوأنشطةيوميةمسابقاتتنظيم

:العائلياألمانمنتزه(4

حيث،2م100مساحتهوتصلالميناءمنبالقربويقعالجيدةبخدماتهالمنتزههذايتميز
مسابقاتبإعداديقومكذلكوترفيهيةوثقافيةرياضيةخصائصذاتاألنشطةمنمجموعةيقدم

خاللللمنتزةالزوارعدديبلغوكذلكفرعىطريقعلىالمنتزةيقعحيثللسياحوعلميةفكرية
وكافتيريامطاعمبهتوجدوكذلكالترفيةوسائلجميعيتوفركمازائرأالف5000الصيفأشهر
مقاهى3حوالىعددهاويبلغ
:المدائنزهرةمنتزه(5

يقع،2006سنةفيإنشائهتموقد،للسكانخدماتهتقديمفيالمميزةالمنتزهاتمنوهو
2مألف300حواليمساحتهوتصلاالستثمار،عماراتمنبالقربالشطشارعفيالمنتزههذا

األنشطةمنبمجموعةويقومللمترددينالوجباتجميعلتوفيرالمقاهىمنعددعلىيحتوى،كما
وثقافيةترفيهيةبرامجبأعدادالمنتزةويقوملألطفالألعاببهوتوجدالرياضيالطابعذات
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:السياحيةالقريةمنتزه(6
2حواليتقدربمساحةالبحرعلىويطلاألثريةلبدةمدينةغربشمالفيالمنتزههذايقع

االستثمارمنهوالهدف،1999سنةفيإنشائهوتم،1997سنةفيالمنتزههذاتأسيستموقدكم،
النقيبالهواءيتميزألنهوالترفيه،السياحةألغراضالشاطئواستغاللإليهالسياحوجذبالسياحي
:اآلتيةالخدماتعلىويحتوي

ومطبخزوجيةنومحجرةمنجناحكلويتكونفرديةنومغرفة16و49بعددأجنحة
.البحرعلىمطلةوشرفةمتكامل

نومحجرةمنجناحكلويتكونجناحا16ًمنويتكونوالسياحللزوارمخصصفندق
.البحرعلىمطلةوشرفةومطبخوحمامزوجية

البحرعلىمطلةأفراحصالةوبهللسياحالمختلفةالوجباتبتجهيزيقوممطعم)(.
وإقامةوالمحاضراتالندواتوإقامةالوفودتستقبلفهيبحري،إنقاذبرجعلىيحتوي

فةالمعسكرات يةلكا سياحويرتادالرياضية،األند ينال شهريخاللالمصيفالليبي
بالناصر علىالمنتزةيضمكما،الشهرينهذينفيالحرارةدرجةالرتفاعوهاني

النهالزواريرتادهحيثفرعىطريقعلىالمنتزةيقعحيث15وعددهاشاليهات
.للسياحالراحةوسبلإمكانياتجميععلىيحتوى

:الرياضيةاألندية:ثالثا
عد كلالرياضيةاألنشطةت خدماتمنأنواعهاب يةال لتيالمهمةالترفيه هاا معظميرتاد

.)(هواياتهملممارسةخاصةبصورةأعمارهمبمختلفالشباب
جمةفوائدمنلهالماالشبابفئةوخاصةللسكانبالغةأهميةذاتالرياضيةاألماكنإن

بدنيوتكوينهالفردصحةعلى باعتبارهاوالترفيهالترويحعمليةفيبارزدورلهاإنكما،)(ال
باًالكثيرونإليهايقصدعامةتجمعاتأماكن ياتوممارسةوالراحةلالستجمامطل فةالهوا المختل

االهتماموكذلكرياضيةأمكانتثقافيةالداخليةاألنشطةدعمفيدوروللدولةالفراغوقتوقضاء
.)(الترويحوسائلمنوغيرهاالرياضيةاأللعابتنشيطحيثمنالدوليةبالعالقات

الالزمةوالخدماتوالتسهيالتالنواديإقامةبتشجيعوالرياضةللشبابالعامةالهيئةوتقوم
.رياضيةومدينةنوادي3الخمسمنطقةفيالعامةاألنديةعددوتبلغلها،

:وهيأالالخمسمنطقةفيالرياضيةالنواديأهمومن
:الحاراتينادي(1

قدم،لكرةملعبهماملعبانبهويوجدجحا،بنمنطقةفي1957سنةتأسيسهتملقد ال
ناديهذامساحةوتصلالسلة،لكرةملعبعلىيحتويوكذلكاليد،لكرةآخروملعب حواليال

.)(2م22500
:المشعلنادي(2
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قد ناديهذاتأسيستمل قدر،1977سنةال منالعديدبهويوجد2م20.000مساحتهوت
آخروملعباليدلكرةملعبوكذلكمعشبة،غيرأرضيتهوالذيالقدملكرةملعبأهمهاالمالعب

الطائرةلكرة

:االتحادنادي(3
ألعابلممارسةرياضيةصالةعلىيحتويحيثجحا،بنمحلةفي1992سنةتأسس

يه نواديهذهإلىإضافةالكارات لتيالرياضيةالمساحاتمنالعديدهناكال بعضفيهاتمارسا
علىأوالسكنيةالمناطقضمنتقعمعظمهاالمساحاتهذهوغنالقدم،كرةلعبةوخاصةاأللعاب

والخريطةالشوارعامتداد
:الرياضيةالمدينة(4

نةعلىالخمسمنطقةتحوي لغالمرقب،لمحلةتابعةمتكاملةرياضيةمدي مساحتهاوتب
وتضمبالخمس،المرقبلجامعةالتابعةوالهندسةالعلومكليتيبجانبتقعفهيهكتارات4حوالي

.للجمهوربمدرجاتمزودةالرياضيةالمالعبمنمجموعة
تداروالرئيسيةالمهمةالمالعبمنوهماالقدملكرةملعبانعلىالرياضيةالمدينةوتضم

وكذلكللتنس،وملعبانالطائرة،لكرةمالعب3كذلكوتضماليد،لكرةوملعبينالليبي،الدوريفيهم
مرافقهابعضوإنالستيناتأوائلفيالمدينةهذهتأسيستموقدالسلة،لكرةمالعب3علىيحتوي

:اآلتىفىتتمثلالرياضيةالمدينةمكوناتومن)(اإلنشاءتحت
آسوةليبيادورىعليهاويقامالرئيسيةالمهمةالمالعبمنوتعتبرالقدملكرةملعبان(1
.اآلخرىالمعتمدةبالمالعب
.متر40-20بحوالىتقدرمساحتةاليدلكرةملعبان(2
.متر8الطائرةلكرةمالعبثالث(3
.السلةلكرةمالعبثالث(4
.لتنسملعبان(5

هم نواديا نةداخلالموجودةال ونادياالتحادنادياهمهاومنمالعبثالثةوهيالخمسمدي
الحارانيناديويليهاالمدينةالخمسمحلهفياالتحادنادييقعحيث,الحارانيوناديالمشغل

.لبرةمحلهفيفيقعالمسقلناديامامدينةالخمسمحلةفيكذلك
مدينةانلنااتضحالطالبةبهاقامتالتيالميدانيةالدراسةخاللومنتقدمماعليعالوة

متر25000حواليمساحتهتصلاالتحادناديفمثالً,المدينةداخلفقطنوادي3بهايوجدالخمس

’20000مساحتهفتبلغالمشغلناديامامتر 22500اليمساحتهفتصلالحارانينادياما
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تقومالوجدتانوحتىالرياضيةالنواديقلةمنيعانونالخمسمدينةسكانانننوةانويمكن

.المطلوببالشكلومهامهابدورها

ً :الخضراءاألحزمةرابعا
تخططأوماجهةمنالقادمالتلوثشدةمنللحداألول:لغرضينالخضراءاألحزمةتخطط

واسعنطاقوعلىالمدنأطرافعنداألحزمةتلكوتكونالعمراني،الزحفلمنعاألحزمةتلك
.)(فراغهمأوقاتبعضقضاءفيالسكانيستغلهالذامنتظم،وبشكل

أولأنشئعندمام1883عامإلىThe Green Beltsالخضراءاألحزمةفكرةوتعود
منكثيرحولالخضراءاألحزمةمنكبيرعددوإنشاءاألمريكية،بوسطنمدينةحولأخضرحزام
حولالخضراءاألحزمةأصبحتكماوأوروبا،األمريكيةالمتحدةالوالياتخاصةالعالمفيالمدن
.)(للترويحاإلقليميةللخطةالرئيسةاألسسمنالحاضرالوقتفيالمدن

الخضراءالمساحاتمنأنماط3بالخمسويوجد
:الدورانوجزرالمثلثات(1

:يليفيماحصرهايمكنحيثالمثلثاتمنالعديدالخمسمنطقةفيتوجد
.الدورانجزيرةشرقالواقعةالمثلثات1(
.التجاريالمصرفشارعبدايةالواقعةالمثلثات2(
.الجمهوريةمصرفشارعبدايةالواقعةالمثلثات3(
.البريدشارعبدايةالواقعةالمثلثات4(
.الشرقيالخمسمدخلبدايةالواقعةالمثلثات5(
.لبدةآثارمدخلأمامالواقعةالمثلثات6(

:الطرقاتبينالمزروعةالمساحات(2
الطرقاتبينموزعةأنهاحيثالخضراءالمساحاتمنالعديدعلىالخمسمنطقةتحتوي

:أهمهاومن
.الدورانجزيرةوحتىالغربيالمدخلالفاتحشارع1(
.عشرينشارع2(
.الخمسمستشفىشارع3(
.البحرشاطئوحتىالدورانجزيرةمنالممتدالشارع4(

.)(لبدةآثاروحتىالشرقيالخمسمدخلمنالممتدالشارع5(
:منهاالطرقاتجانبيعلىالمزروعةالخضراءالمساحات(3

.الخمسدورانجزيرةوحتىالغربيالمدخلجانبيعلى6(
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.بالكاملالفاتحشارعطرقاتجانبيعلى7(

.)(جحابنشارعجانبيعلى8(
.عشرينشارعوحتىالناصرعبدجمالمنالممتدبالشارعالطرقاتجانبيعلى9(

.القديمةالبلديةشارعمنجانبيعلى10(
.الساحليالطريقوحتىالرئيسيعشرينشارعتقاطعمنجانبيعلى11(

ً :الخمسمدينةفيوالتاريخيةاألثريةالمعالمأهم:خامسا
:األثريةلبدةمدينةحضارة(1

فيأمجادهاعلىالمحتويةوحدودهاوتضمنهاتخطيطهاخاللمناألثريةلبدةمدينةإن
.تونسفيالصغرىلبدةعنلهاتميزاًاالسمبهذالبدةمدينةوسميتبها،مرتتاريخيةمراحل

والمـدينتيناليونــانعنــد"تـريبلوليس"باسـمالمعروفـةالثـالثالمـدنإحــدىهـيلبـدةإن
أنشئتحيثالفينيقيةالفترةإلىتأسيسهافترةترجعالتيوصبراتة"طرابلس"أوياهمااإلغريقية

ووضعم1845سنةلبدةزارحيثبارنيهولبدةمدينةاكتشفمنأولحيثتجارية،مدنلتكون
.للمدينةطبوغرافيةخارطةأول

:يليماللمدينةاألثريةالمعالمأهمومن
:سيلينفيال(2

رمزوهيالخمس،مدينةغربكم15بعدعلىالخمسمدينةمخططداخلسيلينفيالتقع
إلىسيلينتسميةفيالرويرجعقبابهابناءفياسطوانيشكلوتأخذالمدينة،داخلتاريخيأثري

.التمارةبإلهالمعروفاإللههيرمسأبناءأحدIsienusسيلينوس
بعدعلىوهيم1974ديسمبر13فيالسيلينبنمطقةالرومانيةالفيالهذهاكتشافتمحيث

.الغربيالجانبعلىالبحرمنأمتاربعدعلىالفيلةتقعحيثالكبرى،لبدةغربكم15
(:البالد)حسنبنيقريةآثار(3

جبليةربوةعلىتقعوهيالخمس،مدينةقلبمنكم18بعدعلىالقريةهذهتقعحيث
.جوانبهتغطيواديوجنوبها

:بالخمسالسيلينبمنطقةتليسبنقصر(4

سوىالقصرهذامنيبقولمجبليةمنطقةداخلويعق،2م500الكليةمساحتهتقدرحيث
.الليبيالساحلطولعلىبنيتالتيالقديمةالقصورمنويعتبراألطالل،
:العامةالترويحأماكن
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والمطاعمالمقاهيمثلخاصةأوعامةكانتسواءالمؤسساتبعضتقدمهاخدماتوهي
.والفنادق
ً :الكافتيرياتوالمقاهي:سادسا

.للسكانتقدمالتيالترفيهيةالعمليةفيمهماًدوراًالعامةالمقاهيتلعب
المقاهيولهذهالفراغ،وقتإلمضاءوالكبارالشبابفيهيجتمعمكانعنعبارةوالمقهى

المجتمعأفرادمنالكثيرونيقصدهاعامةتجمعاتأماكنباعتبارهاالترويحعمليةفيكبيردور
.)(الفراغوقتوقضاءالمختلفةالهواياتوممارسةوالراحةلالستجمام

:فئتينإلىالمقاهيتقسيمويمكن
هاتقدمصغيرةمقاهي(1 باردةالمشروباتفي اإلفطارمثلالسريعةالوجباتوبعضال
.الصباحي
.والعشاءالغداءوجباتوكذلكالمشروباتجميعفيهاتقدمحيثالحجمكبيرةمقاهي(2

.مبعثربشكلالخمسمنطقةفيالمقاهيهذهتتوزعحيث
.30وعددهاوالعشاءالغذاءالوجباتلتقديمكافتيريات(3

وسطفيينتشرالمقاهيأغلبيةأنيتضحالطالبةأجرتهاالتيالميدانيةالدراسةخاللومن
الكبيرةاالستراحاتمنالعديدالمخططداخليوجدوكذلكمقهى،130حواليعددهاويصلالمدينة
استراحة50بـعددهاويقدرداخلهاالعائالتاستقبالوكذلكوالمرتادين،السياحالستقبالالحجم
.تقريباً
ً :اإلقامةخدمات:سابعا

المنطقةوسكانالسياحاحتياجاتتقديمفيمهماًدوراًتلعبالتيالهامةالمرافقرمنتعتب
عنمنهاكليختلففنادقخمسةالخمسمنطقةفييوجدحيثاألخرى،المناطقمنإليهاوالقادمين
:يليماأهمهاومنوالسعةالدرجةفياألخرى

(:خاصقطاع)الكبيرالخمسفندق(1
المدخلمقابلللمدينةالساحليالطريقعلىويقعم2/1/1990فيالفندقافتتاحتمحيث

وصالةاجتماعاتصاالتوكذلكشخصاً،150سعتهمطعمعلىيحتويحيثللمدينة،الرئيسي
الفندقداخلغرفة15الغرفوعددسرير20حوالىاألسرةعددأخرىوخدماتوحديقة،ألعاب،

.
:التفازةفندق(2

السياحاستقباليتمكمصيفالبحرشاطئعلىمنطقةداخلتصميمهتمسياحيمنتجعوهو
منمهماًمصدراًالخدماتهذهوتعدوالمشروبات،األطعمةيقدموكذلكمستوياتهم،اختالفعلى

.الفنادقموارد
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:السياحيلبدةفندق(3
وقدتمللمدينة،والرئيسيالساحليالطريقعلىيقعحيثلبدة،آثارمنبقربهالفندقيتميز

.)(سريرا123ًحواليالفندقسعةوتقدرم،1992سنةافتتاحه
مجهزوكذلكللنساء،الحديثةالرياضيةالوسائلبأحدثمجهزرياضيناديفيهويوجد

.وجهأكملعلىالنزالءأعمالإلدارةوسكرتاريةإداريبطاقم
:السياحياألندلسفندق(4

منصنفحيث،10/9/1998فيافتتاحهوتمالخمس،بمدينةالساحليالطريقعلىيقع
متمــيزةترويحيــةخــدماتالفنقــدويقــدممتمـيز،جغــرافيوموقــعبشــكلويتمــيزالحديثــة،الفنــادق

.واجتماعية

:السياحيالخمسفندق(5
حيث9/9/1999فيافتتاحهوتمالمدينةمخططداخلالبحر،شاطئمنبالقربالفندقيقع

الفندقأسعاروتتراوحللمناسبات،وصالحومطعممقهىعلىيحتويوكذلكغرفة،16علىيحتوي
العاملينعددوبلغغرفة20الغرفوعددسرير15األسرةعلىبلغحيثليبيدينار23-15بين
10.
بلغوالتيالخمسمدينةداخلللفنادقالجغرافيالتوزيعتوضحوالتي4رقمالخريطةخاللفمن

اخرىاليمنطقةمنتوزيعهافييتفاوتواغلبها,المدينةاقسامعليموزعهفنادق6حواليعددها

.الخرفندقمنامكانيتهاتوافرفيفتختلفوكذلك

وهياالالفنادقمنجداًبسيطعددعليتحتويالخمسمدينةفانتقدمماعليعالوة

.المرقبمحلةاطاروضمنالخمسلمدينةالرئيسيالمدخلفييقعحيثالحسنينفندق–1

عليالفندقيحتوىحيثالبحرشاطئعليلبدةمحلةفييقعالسياحيالخمسفندقاما-2

.الفندقداخليعملون15العاملينعددويبلغسرير15وغرفة17

الوجباتبتقديمالفنادقوتتميزلبدةمحلةفييوجدحيثالسياحياالندلسفندقاما-3

.للمواطنين

محلةفييقعحيثالرئيسيالخمسمدخلبدايةفييقعحيثسيفروسحسيتمورسفندق-4

.غرفة16الغرفعددامااالسرةمن31عليويحتويالمرقب

:السياحيةللخدماتالسفارقرية(6
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علىالقريةوتحتوياألثرية،لبدةمدينةغربشمالموتقع1999سنةالقريةهذهافتتحت
العاملينوعددبالخدمات،ومجهزةفردية،غرفة16زوجية،غرفة46علىالفندقويحتويفندق،

.عامال23ً
ً :الفكرىالترويحخدمات:ثامنا

رفععلىتعملكانتوإنالحاضروقتناوحتىالثقافيةالحياةفيمهماًدوراًالمكتباتلعبت
.)(الفردعندوالثقافيالعلميالتحصيلمستوى

عاتكالمـدارساجتماعيــةبمؤسسـاتالمكتبـاتوتــرتبط العمليـةمحــورباعتبارهـاوالجام
باتوتنقسم.الجامعاتفيالعلميللبحثحيويةومراكزالمدرسة،فيالتعليمية نةفيالمكت مدي
)(إلىالخمس

:المركزيةالمكتبة(1
وذلكالعليا،المعاهدأوالكلياتأوالجامعاتقبلمنوتداروتمولتنشأالتيالمكتباتوهي

هيئــةوأعضــاءوالمدرســين،الطلبــةمــنوالمكــوناألكــاديميللمجتمــعالمعرفيــةالخــدماتلتقــديم
سنةفيافتتاحهاتموالتيالفئات،لجميعخدماتهاتقدمإنهاحيثالعلياالدراساتوطلبةالتدريس،

منلهالماالخدمينفوذهاباتساعتمتازوهيموظفا27ًحواليفيهاالعاملينعددبلغحيثم،2007
3000وعدد.)(كتاب5000علىوتحتويالعلمية،والرسائلالكتبلتوفيروعلميةثقافيةأهمية

.شهريامتردد4000حواليالمكتبةعلىالمترددينعددوبلغدراسة،

:الكتببيعمكتبات(2
المكتباتهذهوتبيعالمادي،الربحوهدفهاللمدنالرئيسيةالشوارعفيتنتشرمكتباتوهي

علىتتوزعحيثمكتبةحواليعددهاويبلغوأقالموقراطيسكتبمنالمدرسيةاألدواتجميع
.)(المناطقجميع
:والمجالتالصحف(3

تباعألنهاسلعة،وتعتبرالثقافية،الخدماتمنفهيوالمجالت،الصحفخدماتعنأما
التلف،سريعةبالسلعتشبهأنيمكناألخبارإنوحيثخاصة،طبيعةذاتسلعةولكنهاوتوزع،

بمدىتتأثرالتيباإلعالناتالصحفوتهتمصدورها،فورالصحفتوزيعسرعةمنالبدلذلك
مشتريإلىالقارئيتحولأناحتمالعلىاإلعالنويعتمدالصحف،دخلعلىيؤثرممااالنتشار،

.)(عنهاالمعلنللسلعة
فيكانتأنهاإالوالمجالت،الصحفلخدماتتفتقرفإنهاالخمسمدينةلواقعبالنسبةأما

.إيقافهاتمالحاليالوقتفيأنهاإالالجماهيريةصحيفةتصدرالماضي
:الخمسبمنطقةالترويحيةالخدماتتواجهالتيالمعوقات

:وهيالخمسمنطقةتواجهالتيالمشاكلأهممن
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ومعالمهامقوماتهاكلتبرزالخمسمنطقةداخلمكثفةإعالميةبرامجوجودعدم1(
.المختلفةواألثريةالسياحية

.القائمةالترويحيةالمناطقفياألساسيةبالمرافقاالهتمامعدم2(
منطقةفيبهاوالسياحةاإلعالممراكزبإدارتهاتقوممكثفةتثقيفيةبرامجوجودعدم3(

.الخمس
التثقيفيةالبرامجفيعاماًقصوراًهناكأنإلىأدىمماالمنطقةفيالسياحيالوعيقلة4(

.بالمنطقةواألثريةالسياحيةللمعالم
التحتيةالبنيةهيكليةفيوالخللالفوضىيشوبهمماالمنطقةداخلالعشوائيالبناء5(

بمنطقةالتخطيطمراكزوقوانينلقراراتالمخالفالبناءعنهنجمومماالخمسلمنطقة
.الخمس

مامعدم6( فةاالهت ئةبنظا عاةالبي عادومرا يةاألب نةالعمران علىسلباًيؤثرممابالمدي
.المختلفةالترويحيةالحركة

.متوافدةسكانيةأعداداستيعابفييساهموالذيالمنطقةأحياءبينالواضحالترابط7(
موكثرة8( قدالمخططغيرالعشوائيالن تداخلوالمع غيراألحزمياالستخداماتو ال

.المنطقةفيمناسبة
وبنيةعامةخدماتمنللسكانالهامةاألساسياتتقديممنالمسؤولةالجهاتعجز9(

.واجتماعيةترويحيةخدماتوكذلكأساسية
السياقمحددةليستالتلوثمشكلةأنالمؤكدفمنالخمس،منطقةفيالهواءتلوث10(

أهممنالخمسمنطقةأصبحتحيثجوانبهاوتتشكلتتشعببلالمعالموواضحة
:مظاهرهاأهمولعلتلوثاًالعالمدول

التزايدفيواآلخذةعنهاالناتجةوالضوضاءالسياراتبعوادمالتلوث.
يرجعحيثالخمسمنطقةفيالهواءفيالعالقةواألتربةالسامةالغازاتنسبةتزايد

الصناعةوخاصةالبشريالنشاطإلىالملوثاتهذهنسبةارتفاعإلىذلكفيالسبب
المصانعهذهأهمومنالمنطقةتلوثفيذلكسببممااإلسمنتمصانعوجودفمثالً

.)(المرقبإسمنتومصنعلبدةإسمنتمصنع

:الخاتمة
مكانليسالمدينةإنحيث.المدينةبهاتقومالتىالرئيسيةاالنشطةمنالترويحيةالخدماتتعد

سكن قطوالعمللل سكانإنبـلف جةفىال سةحا حدائقتطويـروإن،للترفيـةما والمنتزهاتال
.للمدينةالترفيهىالدورتنميةفىإيجابىبدوريساهموالمالعب

الخدماتمجالفىواهمالواضحنقصمنواضحبشكلتعانىبإنهاالخْمسمدينةعلىويالحظ
-1980السنواتيشتملالذىللمدينةالشاملالمخططأنمنوبالرغم،المدينةداخلالترويحية

مدىإلىيشيرمماجدامحدوداًمنهانفذماأنإالوالمتنزهاتالحدائقمنالعديداحتوىقد،2000
حصلبعدجداَمتدنىالتنفيذمستوىإنإلىباإلضافة.االرضاستعمالمنالنوعهذاالذىاالهمال
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للحدائقالمخصصةاالستعمالتعلىوالسكنيةالتجاريةوخاصةاالرضاستعمالقبلمنزحف
.والمتنزهات

مثلمنهاالغرضلهذابدائلبايجادسكانهاقامفقدومنتزهاتحدائقوجودالىالمدينةالفتقارونظراَ
النقازةمنطقةزيارةالىباالضافةالترفيةالغراضالبحريةالواجهةوتطورالحقولالمناطقزيارة
واالسراععليهاواالشرافالحدائقبتطويرالقيامالمعنيةالجهاتمنتقدمماضوءوفىلبدةواثار

لتطويرالخاصوالقطاعالمعنيةالجهاتقبلمنطموحةبرامجووضعتنميتهابغرضخططبوضع
يشجعمماالطبيعىالجانبفىخاصةمشجعةمقوماتتمتلكانهاخاصةللمدينةالبحريةالواجهة

.البحريةالسياحةتطويرعلى
حركةانيتضحالميدانيةالدراسةشملهمممنالترفيهيهالخدماتعليالمترددينالزوارحركة-1

يفضلونالعينةافرادمن  71.7انهنالحظحيثالخمسمدينةفيالخدماتمنوالمستفدينالزوار

%28.2نسبةوانالمدينةفيالضروريةالخدماتمنتعتبرفهيوالمتنزهاتالعامةالحدائقزيارة

نةافرادمن لذهابيفضلونالالعي ليا مستويانخفاضاليالسببيرجعوقدالعامةالحدائقا

يةلديهمالوعـي حدائقباهم ناتخاللمن,والمتنزهاتال لتيالبيا صلتا هاتو ثةالي انالباح

الحدائقزيارةفييرغبونالذيناالفرادنسبةوبلغت,اسبوعياًالحدائقزيارةيفضلون55.08%
الخمسمدينهصعيدعليكبيرةاهميةلهاالترفيهيهالخدماتانيبينوهذا’%27.9حواليشهرياً

نةتعتبروكذلكالمطلوببالشكلدورهاتوفىالالخدماتجميعإنهاإالانهااالالخْمس مدي

أنالميدنيةالدراسةتوضححيثالتروفيهيهالخدماتمنالسكانرضاعنإماكبيربشكلللخدمات

منطقةداخلتقدمالتىالخدماتأداءمستوىعنراضيينغيرالدراسةعينهأفرادمن% 68.7

.الخدماتعلىراضيينالدراسةعينةأفرادمن%31.3أنهأوالخمس

سلبياًيؤثروهذاوالمتنزهاتللحدائقالخمسمدينةأفتقارإنهأوضحأنأودالبحثخالصومن

.السكانعلى

الخمسمنطقةداخلالترفيهيةالخدماتمستقبل#

.الخمسمنطقةداخلالترفيهيةالخدماتتطوير1-

.والمقاهىوتطويرالفنادقفيهاالمحليهبالبيئهاألهتمام2-

.وترميمهااالثريةالبيئةعليالمحافظة3-
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عدادالمسئولةالجهاتعلييجب1- قةبرامجا تدريبمتعل كوادرب مستوىرفعلغرضال

.مهارتهم

الخمسمدينةداخلالترفيهيةالخدماتعلياالستحواذيمنعتشريعينظاموضععليالعمل2-

.

:النتائج
يالحظحيث،الخمسبمدينةالخضراءوالمساحاتالحدائقتتبعهاالتىاإلداريةالجهاتاختالف-1
فىاألختالفهذاوإنالمدينةفىوالمنتزهاتالحدائقتنظمالتىالجهةفىثباتعدمهناكأن

.القطاعهذافىإدارياًإراباكاًبلأهماالَأحدثالتبعية
وقدالمدينةمركزفىخاصبشكلتتركزالمدينةفىالخضراءوالمساحاتالحدائقأنيالحظ-2

.الخدمةهذهمنالفردنصيبإنخفاضفىوتدنىشديدإهمالاألرضاستعمالمنالنوعهذاأصاب
فقدمختلفةإلغراضلألراضيالسكانإحتياجاتوإزديادالمدينةوتوسعالسريعللتحضرنتيجة-3

التجاريةاألرضاستعماالتوخاصةوالمنتزهاتالحدائقعلىاآلخرىاألرضإستعماالتزحفت
للحدائقالمالىالمردودمستوىإنخفاضهوذلكفىالرئيسيالسببوإنوالصناعيةوالسكانية

.االستعماالتبهذهمقارنةوالمنتزهات
إهمالأصابهفقدمنهانفذماوإنجداَمحدودللمدينةالسكنيةالمناطقفىاألطفالمالعبإن-4

فىاألطفالقيامعليهترتبمماالمالعبهذهمنالعديدأحتوىقدالمدينةمخططبأنعلماَ،شديد
.لهمعديدةمضايقاتحصولفىيسببماوهذاالشوارعفىاللعب

تدنىزيادةإلىإدىقدمهارتهممستوىرفعلغرضالكوادربتدريبالمتعلقةالبرامجإنعدامإن-5
.والمتنزهاتالحدائقإحتياجاتتلبيةفىالكوادرهذهأداهمستوىفى

:التوصيات
الثالثالجيلمخططإعدادفىباألسراعالمدينةفىالمرافقوأمانةالعمرانىالتخطيطإدارةقيام-1

مطلباتمعتنسجمبصورةوتطوريهاوالمنتزهاتالحدائقتنظيمبهدفوذلكالخمسمدينةفى
.إحتاجاتهموالسكان

المشاريعوتنفيذللتخطيطالالزمةبالكوادرالترويحيةبالخدماتالمعنيةاألجهزةدعمضرورة-2
تنقيذحسنفىتساهمكافيةماليةتخصيصاتوضععلىوالعملالخدماتمنالنوعبهذاالمتعلقة

.الترويحيةبالخدماتالمتعلقةالمشاريع
للحــدائقالمتخصصــةاألراضــىعلــىاألســتحوازيمنــعتشــريعىنظــاموضــععـلـىالعمــل-3

.والمنتزهات
للعاملينمتخصصةتدريبيةدوراتبتنظيمالبيئةحمايةوجهازالعمرانىالتخطيطإدارةقيام

أدائهــممســتوىرفــععلــىوالعمــلمهــارتهمللتطويــرالالزمــةبالمعــارفتــزويهمبهــدف
والمنتزهاتالحدائقإطارضمنللعملأفضلبصورةوتأهيلتهم

العربيةالمراجع
الكتب:أوالً
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الجامعيةالمعرفةدار..جغرافىمنضورمنالسياحةصناعة..الزوكةخميسمحمد-1
1992اإلسكندرية

.1980القاهرةالمصريةاألنجلومكتبة.المدنتخطيط..عالمخالدأحمد-2
.2001بيروتالعربيةالنهضةداراألولالجزءالمدنجغرافية.عطوههللاعبد-3

الملتقىدارالحضرىوالتخطيطالمدنتطور..عمورةالميلودىعلى-4
.1998والنشرللطباعة
جغرافيةفىدراسةجدهبكرنيشالترويحىاالستخداممستوى..حسبيتهرشادأسامة-5

.1991العربيةوالدراساتالبحوثمعهدالترويح
القاهرةوالتوزيعللنشرالثقافةدارالمدنجغرافية..إسماعيلعلىأحمد-6

.1998إسماعيلعلىأحمد-1913.7
والمجتمعاتالمدنتخطيط..الديمىحسينخلف-8

.1915والتوزيعللنشرعمانالصفاءدارالحضرية
.2014البيضاءالمختارعمرجامعةمنشوراتالمدنللتخطيطالهيتىصبرى-9
:العلميةالرسائل:ثانياً
رسالةمصرفىالفنادقوتحديدلتطويرمنهجوالفندقةالسياحة..ذكىمحمدياسر-1

.2000ماجستيرغيرمنشورةكليةالهندسةجامعةالقاهرة
ماجستيررسالةالقاهرةمدينةفىالترويحيةالخدمات.أحمدمحمدمحمدرانيا-2

.2012منشورةجامعةالقاهرةغير
مصراتهشعبيتةفىالخضراءللمناطقالوظيفىاألداء..قدورةمحمدعبدهللا-3

.2005اإلسالمية-ماجستيرغيرمنشورةجامعةأمدرمانرسالة
جامعةدكتوراهرسالةقطردولةفىالخدماتجغرافيةالزمانمحمدسارة-4

1994القاهرة
غيرماجستيررسالةالخمسمدينةفىالسياحةتطوير..أبوراسمحمدأحمدنجاة-5

.2001دكتوراهرسالةالغربيةالضفةفىالخدماتجغرافية.جدبةأحمدالسعيدفوزى-6
العلميةالمجالت

جامعةاإلنسانيةللعلومالعربيةالمجلة،الترفيهيةللخدماتالتخطيط..عياشأبوعبداالله-1
.1981الكويت

2006/2007الخمسالهندسةكليةمتشورة
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