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:المقدمة
وذلك,العمرانيةالتوسعاتومواضعمواقعلتحديدالمهمةالدراساتمنالطبيعيةالبيئةدارسةتعد
ما سةهذهتتناولهل نبمنالدرا عددةجوا ثلمت كوينم ناخالسطحوظروفالجيولوجيالت والم

.وغيرهاالمجالتهذهفىمشكالتمنالبيئةتواجههوما,المائيةوالموارد
العمرانىللتوسعاالتجاهاتأنسبوتحدد,طرابلسلمدينةالطبيعيةالظروفالدراسةهذهوتعالج

النتائجببعضالدراسةوتختم,,لها
:الجغرافىالموقعـأوالً
البحرعلىمطلة,الجفارةلسهلالساحلىالشريطمتوسطة,ليبياغربشمالطرابلسمدينةتقع

عــرضدائــرتىوبيــنشــرقاً°13′18″24و°13′03″43طــولخطــيبـيـنوممتــدةالمتوســط
من(كم18.32)بعدوعلىجنزورمنطقةالغربمنويحدها,شماالً°32′55″19و03″50′32°

منطقتىالجنوبمنيحدهافيما,(كم16.75)بعدعلىتاجوراءمنطقةالشرقومنمركزها
(كم24.32),(كم22.18)بمسافةالمدينةمركزعنيبعدانواللذانغشيروقصربنالسوانى

.الدراسةمنطقةموقع(1)رقمالشكلويوضح)(.التواليعلى
:الجيولوجيةالتكوينـثانياً
:يلىكماوذلك,والتربة,الجيولوجيةالتكويناتدراسةخاللمنعليهاالتعرفويتم
الجيولوجيةالتكويناتـ1

االفريقىالشمالمناطقضمنتقعالتىالجفارةسهلمناطقمنبغيرهاأسوةطرابلسمدينةتعرض
األزمنةعبرعنهاوانحسارهاالبحرمياهطغيانصاحبهامناخيةوتغيراتتكتونيةحركاتإلى

أغلبإليهتعودالتى,الرابعوبدايةالثالثالجيولوجىالزمننهايةمعتحديدهايمكنالتىالجيولوجية
تكويناتوبعضوالمياهالرياحفعلعنالناتجةالرواسببعضمنتتشكلالتىالسطحيةتكويناتها

معظم)1(فىالجغرافىوتوزيعهاالجيولوجىعمرهاناحيةمنكثيراًاليختلفبشكلالجفارةسهل
.امنطقةاجزاء
الثالثالزمنيينمنبتكويناتبأكملهامغطاةمنطقةهوعامةبصفةالجفارةسهلأنالقولويمكن

علىوتظهرمتوازيةكسورشكلفىالشمالإلىتهبطوالتى,الثانىالزمنطبقاتعلىوالرابع
والرمالوالغبارالطينمنمتكونةالهوائيةالتعريةالعواملنتيجةطمييةترسباتالمنطقةهذهسطح

الداخليةاألجزاءمنشاسعةمساحةتسودوهى,متحركةبرمالجزئياًمغطاةالتكويناتهذه,الناعمة
األصلذاتالجيريةالتكويناتمنأساساًتتكونفهىالساحليةاالجزاءاما,السهلمنوالوسطى

األحجارهذهلوجودوذلك,قرقارشأحجاربتكويناتطرابلسفىتعرفالتكويناتوهذه,الجيرى
10ــ5)بينالمتوسطفىويتراوح(متر20)التكويناتهذهسمكوالتتعدىقرقارشمنطقةفى

,التونسيةالحدودمنبالقربالجفارةسهلغربشمالفىالسبخةرواسبتظهركما,(أمتار
الجيرى)2(الحجروتكوينات,السهلمنالغربيةالمناطقفىوالرمالىالجيرىالحجروتكوينات

.شرقهفىالمارلتداخالتمعوالرملى
أوالبحريةالرمليةالتكويناتتحتتختفىالجيريةالصخورطبقاتأنطرابلسمدينةفىويالحظ
الجيريةالصخورومكنتالرمليةالرواسبإزالةعلىعملتالبحريةالتعريةعواملأنإال,القارية

.البحرسطحفوقالظهورمن
الحجرصناعةظهرتحيث,للمدينةالعمرانىوالتوسعوالتشييدالبناءعملياتفىساهممموهذا

.اسرعبشكلالعمرانىالتوسععلىيساعدوهذاالبناءلعملياتالالزماالبيضالجيرى
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:التربةــ2
وذلك,العضويةالموادفىفقيرةوهى,السليكيةــالكلسيةالتربةضمنليبيافىالتربمعظمتقع

أنوباعتبار,صيفهوجفافوحرارة,المتذبذبةالقليلةبأمطارهالمتوسطالبحرمناخظروفبسبب
أنواعفإنلذلكمورفولجيتهافىكثيراًالتتباينحيثالجفارةسهلمناليتجزاءجزاءالدراسةمنطقة
طرابلسمدينةفىاألتربةصالحيةبمدىيتعلقوفيما,السهلهذاتربعنكثيراًالتختلفالتربة

ناءلعمليات عمرانىتوسعالَىتامةصالحيةصالحةعموماًجفارةسهلتربةفان,والتشييدالب
منمتداخلةبأنواعتتغطىوالمنطقةالشديدللثقلولتحملهاوالميكانيكيةالكيماويةلخواصهاوذلك,

:التاليةالترب
:القاريةالرمليةالتربةــأ

تكوينهايرجع,المنطقةمنوالغربيةالشرقيةالجنوبيةاألجزاءمعظمفىالتربةمنالنوعهذايظهر
لىبالمنطقةوتوزيعها يةالرواسبإ لتىالناعمةالرمل هاا عانمنالرياححملت يةقي فةاألود الجا

العاليةنفاذيتهابسبببالرطوبةاالحتفاظعلىقدرةذاتغيرجافةأنهاخصائصهاومن,والصحراء
.عليهاالبناءيتملكىالمعالجةبعضإلىتحتاجولكنللعمرانصالحةوتعتبر,

:التكوينبسيطةالضحلةالجيريةالجافةالتربةــب
منمحدودةأجزاءفىوتنتشرالزمنبمروربالمنطقةترسبتمختلطةرواسبمنالتربةهذهتتكون
منمرتفعةكمياتعلىواحتوائهاالسريعبجفافهاالتربةهذهوتمتاز,وغربهاالمنطقةشرقشمال

.عليهاوالتشييدللبناءصالحةوتعتبر,الكالسيومكربونات
:عميقةغيراألفاقمميزةالسيليكيةالمحمرةالجافةالتربةــج

كبيربشكلوتتداخلالغربىجنوبهاوأقصالمنطقةشمالفىمحدودةاجزاءفىالتربةهذهتنتشر
ناتمع يةالتكوي نسبةوانخفاضالسنةفصولمعظمبالجفافالتربةهذهوتتميز,القاريةالرمل

.)الحمراءللتربةبالنسبةالحالهوكماالكالسيومكربوناتنسبةفىإرتفاعمعاالمالح
:البيضاءالبحريةالتربةــد

يعرفماإلىتكوينهاأصلفىتطوروحفرياتجيريةبإرساباتمختلطةمتماسكةغيرتربةوهى
التربمنوتعد,المدينةسواحلامتدادعلىالتربةمنالنوعهذاوينتشر,قرقارشأحجاربتكوينات
.للعمرانالصالحة

:الفيضيةالتربةــه
تطورتوالتىالحصىمنأكبركميةعلىتحتوىأنهاإال,الحفارةسهلبتربةشبيهةالتربةوهذه
خلأيضاً سلةدا تاللمنسل العزيزيةبابمنطقةفىالتربةهذهوتوجد,الضيقةالحصويةال

تحولتولكنها,الزراعيةالتربةأنواعوأخصبأجودمنالتربةهذهوتعتبر,الخضراءوالهضبة
البناءحيثمنالتربةانواعأفضلوهىهشةغيرتعتبرألنهسكنيهأحياءإلىالمناطقهذهمعظم

(.2)رقمبالشكلموضحهوكما)(,معالجةأىلىتحتاجوالوالتشييد
ومظاهرهالسطحخصائصــثالثاً

الساحليةالسهولوأكبرأهموهوالجفارةسهلمنمنبسطةسهليةمنطقةبأنهاطرابلسمدينةتوصف
ومنبسطةومستويةللبحرموازيةبأنهاعامةبصورةالليبيةالساحليةالسهولوصفويمكن,الليبية
المجنينوادىأهمهاالجافةاالوديةمنكبيرةمجموعةوتخترقهااجزاءهاءمعظمفىاالنحداروقليلة
عامبوجهالليبيالساحليتميزكما,الجفارةسهليخترقوالذىطرابلسجنوب

أواألوديةمصباتعندالبحريتوغلفيهاقليلةمواقعباستثناءكبيرةمسافاتامتدادعلىباستقامته
فإقليمالطبوغرافيةالناحيةمنأما,البحرمنالشماليةالمرتفعاتحافاتفيهاالتىالمناطقفى
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الكنتوريةالناحيةمنالطبيعىوالتدرجباالنبساطعامةبصفةيتميزسهالًيحتلعامبوجهطرابلس
فىيشكللمالطبيعىالعاملوهذا,الطبوغرافيةفىالبسيطةاالختالفاتبعضهناكأنيتضححيث

.للمنطقةالعمرانىوالتطورالنموأمامعقبةأىاالنوحتىسابقةفترات
فوقمتر15)عنمنسوبهايرتفعالمنهاالشرقيةالجهةفىوخاصةطرابلسمدينةمناطقمعظمأن

محدودةاماكن,(متر30منسوبهااليتجاوزفهىالمدينةباقىأما,البحرسطحمستوى
عينبمنطقةزناتهحىوجنوبالهضبةحىفىهوكما,(متر45)حتىمنسوبهاترتفعومتفرقة

األندلسحىبمنطقةالشعالغوطوحى,ابوسليممنطقةفىسليموسيدىعكارهبابومحلة,زارة
فىوتتمثل(متر45)فوقمنسوبهايرتفعوالتىجداًالمحدودةاالماكنبعضهناكأنحينفى

.)(الهضبةجنوب
:المياهمصادرــرابعاً

الجوفيةوالمياه,السطحيةالمياه:همارئيسينموردينمنليبيافىالمياهمصادرتتكون
:السطحيةالمياهــ1

بصفةتهطلالتىاألمطارلمياهالسطحىالجريانكميةعلىبالمنطقةالسطحيةالمياهوجوديقتصر
فىترهونةجبالمنينحدرالذى"الربيع"الصراطوأدىيعدوالتى,الجافةاألوديةعلىموسمية
,واألهمالوحيدالوادىبمثابةالمدينةمنالشرقىبالجنوبتقعالتىالمناطقإلىالشرقىالجنوب

الكميةهذهثباتعدممع,(2)((بالسنةمكعبمترمليون5))حوالىبهالجريانكمياتتقدرحيث
وأحياناً,يذكرجرياندونكامالًعاميمرفاحياناًألخرىسنةمناألمطاركمياتالتذبذبنتيجة
عندخاصةالمناطقتلكتجتاحفيضاناتمعهيحدثالذىاألمرمجراهعنمياههتفيضأخرى
الزراعيةالمناطقلحمايةخرسانىمجرىباقامةمجراهغيرأنإال,االعصاريةاألمطارسقوط

.طريقةتعترضالتىواالستيطانية
لىباإلضافةونفاذيتهاالتربةمساميةودرجةوالرياحالحرارةدرجاتوتعد منالرطوبةنسبةإ

,لهاالخازنةالطبقةإلىالتسربعلىوقدرتهاالسطحيةالمياهجريانفىوالمؤثرةالهامةالعوامل
البخرنسبةزادتالحرارةإرتفعتفكلماالحرارةدرجاتإرتفاعمععكسياًتتناسبالمياهفكميات

ودرجةالتربةمساميةمعطردياًتتناسببينماالتربةجفافعلىعملتالرياحسرعةزادتوكلما
.نفاذيتها

:الجوفيةالمياهــ2
,عامةبصورةليبيافىوإنمافحسبالدراسةبمنطقةليسالطبيعيةالمواردأهمالجوفيةالمياهتعد

نذرةنتيجةالسطحيةالمياهأهمتهاوتفوق المياهوتختزن,األقاليمبهذهاألمطاركمياتوتذبذبل
ية قاتفىالجوف لرخوةالصخورطب لتىالمتشققةأووالمساميةا قةعلىترتكزا تمنعصماءطب
.تسربها

مياهبوسطةمتجددماهومنهاالجوفيةالخزناتمنمجموعةفىبالمنطقةالجوفيةالمياهوتتواجد
يعرفالذىاألولالخزانإلىمنهاكبيرجزءويتسربمباشرةالمنطقةعلىتهطلالتىاالمطار
الجوفيةالخزاناتفىمحفوظةمياهعنعبارةوهومتجددغيرهوماومنها,السطحىبالخزان
.العميقة

:السطحىالجوفىالخزانــأ
لتغطيةواسعنطاقعلىويستغل,بالمنطقةالموجودةالجوفيةالخزاناتأهممنالخزانهذايعد

يةاالحتياجاتأغلب فةلألغراضالمائ ينماعمقهويتراوحالمختل سطحتحت(متر60-30)ب
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تجاألرض لتىاآلبارمعظموتن ستغلا خزانهذات ساعة/مكعبمتر50-20)مابينال وقد(ال
.االخيرةالسنواتخاللشديداستنزافإلىالخزانهذامياهتعرضت

:العميقالجوفىالخزانــب
علىويتوجد,والغرينالطينمعمتداخلةالرملىالحجرمنسميكةطبقاتمنالخزانهذايتكون
)بينمافيهاألبارإنتاجيةيتراوحكمااالرضسطحتحت(متر700-300)مابينيتراوحعمق

(.)(الساعة/مكعبمتر30-100
:البديلةالمياهمصادرــ3

فىالمياهمنالفرداستهالكمعدالتوارتفاع,المطردولزراعىوالعمرانىالسكانىالنموأدىلقد
الساحليةالمناطقمعظمفىنوعيتهاوتدهورالجوفيةالمياهاستنزافإلىالمعيشةمستوىارتفاعظل

تعانيهالذىالعجزلسدللمياهأخرىمصادرإيجادإلىاالهتمامفاتجه,طرابلسمدينةفىوبخاصة,
المحالةالمياهوفى,الشمالإلىالبالدالجنوبمنالمياهنقلفىالمصادرهذهوتمثلت,المناطقتلك
استخدامهاالمعادالصحىالصرفومياه,البحرمن

ـأ لىالجنوبمنالمياهنقلـ الذى,العظيمالصناعىالنهربمشروعيعرفماوهو:الشمالا
حوالىطولهايبلغاألنابيبمنشبكةعبريومياًالمياهمنمكعبمترماليينخمسةنقليستهدف

علىالجفارةوسهلطرابلسمدينةوتحصل,أمتارأربعةإلىيصلوبقطر,كيلومتراالفأربعة
ينقل,كم427.4إلىطولهيصلاالنابيبمنخطعبر,الحساونةجبلمنالمياهمنحاجتها
تقدرالصناعىالنهرمياهمناخرىكميةعلىالمنطقةتتحصلكما,يومياًمكعبمترمليونى
.الساحليةسرتبمدينةيصلهاأنابيبخططريقعن,يومياًمكعبمترونصفمليونبحوالى

منتصفمنذالليبيةالمدنمنعددفىالبحرمياهلتحليةمحطاتعدةأقيمت:البحرمياهتحليةــب
فىمكعبمترمليون85حوالىلتنتجالمحطاتهذهصممتوقد,الماضىالقرنمنالسبعينيات

انعكسالذىاالمر,وهندسيةطبيعيةمشكالتعدةمنالحاضرالوقتفىتعانىأنهاإال,السنة
ثلثحوالىيمثلوهو,1990سنةفىمكعبمترمليون27.5إلىهبطالذى,الفعلىإنتاجهاعلى

.طرابلسغربمحطة,المحطاتهذهبينومن,التصميميةطاقتها
المحدودةالمائيةالموارداستغاللجاهدةالدولتحاول:استخدامهاالمعادالصحىالصرفمياهــج

المدنمنعددفىالصحىالصرفمياهتنقيةمحطاتمنمجموعةأنشتولذلك,جيدةبصورة
,الزراعةأغراضفىالمحاطاتهذهمنالمتجهالمياهاستغاللبهدف,محطة19عددهابلغالليبية

فىأحدهما,الصحىالصرفمياهلتنقيةمحطتانطرابلسبمدينةوأقيمت,األسمدةإلنتاجوكذلك
مترمليون14.2إلىإنتاجهايصلحيثليبيافىالتقنيةمحطاتأكبروهىالخضراءالهضبةحى

مترونصفمليوناالنتاجيةطاقتهاوتبلغطرابلسفىفتقعالثانيةالمحطةأما,السنةفىمكعب
.)(األعالفالمحاصيللزراعةالمحطاتهذهمنالمنتجةالمياهوتستخدم,سنوياًمكعب
:المناخــخامساً

المناسبفالمناخ،العمرانأوالمدننشأةفيوالمؤثرةالهامةالعواملأهمأحدالمناخيعد
جوانبعدةمنللسكنتصلحمناطقهناكتكونماكثيراً،حيثالعصورأقدممنذالمدينةموقعحدد
االنسانالستقراركحائلالمناخيقفقدولكن,المساكنلبناءالصالحةالسهليةاألراضىتوفرمثل

بارتفاعالمطرسقوطيرتبطأوعندم,لهالضيقيسبببماالهواءفىالرطوبةنسبةترتفععندمخاصة
المناطقفىالحالكماهوالمطريندرحيثأو,االستوائيةبالمناطقالحالهوكماالحرارةدرجات

فياالعتدالأنإذا,عمرانيةمحالتإقامةفيستحيلأخرىمياهمواردبهاالتوجدالتىالصحراوية
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باًدائماًكانتاألمطاروفرةالحرارة بروزعلىطرابلسمدينةوموقع،البشريلالستقرارمطل
.)(معتدلمناخذاتجعلهاالبحرداخل

:الحرارةدرجة(أ
13.9)طرابلسمدينةفيحرارتهمعدليبلغحيث،حرارةالعامشهورأقلينايرشهريعد

م حيث،يوليوشهرفياألقصىحدهالتصلالتدريجياالرتفاعفيالحرارةدرجةتأخذثم،(ْ
م29.4)تبلغ .ذلكيبين(1)رقموالجدول،أخرىمرةاالنخفاضفيتأخذثم،(ْ

(ف2010-1990)بينماالممتدةللفترةالحرارةدرجاتمتوسط(1)رقمالجدول
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الجويةاألرصادمصلحةمنعليهاالمتحصلالبياناتإلىاستناداًالباحثعملمن:المصدر
طرابلس

(2010ــ1990)بينماللفترةالحرارةدرجاتمتوسط(3)رقمشكل

أنيالحظ(3)والشكل(1)رقمالجدولإلىوبالنظر،عليهاالمتحصلالبياناتخاللومن

منخفضاتوجودهووالسببالنسةشهورأبردأنهباعتبار(يناير)شهرفيتقلالحرارةدرجة

المناطقإلىجزئياًمنحرفةالساحلباتجاهتندفعباردةرياحهبوبعلىتعملوالتي،شتويةجوية

.الداخلية

,وأغسطسيوليوشهريفيأقصاهاتبلغحيث،الحرارةدرجةفترتفعيونيوفصلفيأما

كما،الحرارةدرجةتلطيفعلىيعملفالبحر،البحريةمنأكثرالقاريةالتأثيراتإلىذلكويعزى

الصيفحرارةدرجةتناقصعلىتعملالشماليةالبحريةالمناطقمنتهبالتيالشماليةالرياحأن

:الرياح(ب

يخضع،كافةالبالدعلىهوكماباألحرىأو،الدراسةمنطقةعلىالسائدالرياحنظامأنيالحظ
للرياحقصيرةسكونفتراتتظهرالشتاءفصلففي،آخرإلىفصلمنتختلفعواملعدةإلى
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فاعمصاحبة هم،الجويالضغطالرت هاتوأ نةفياالتجا يةالشماليةهيطرابلسمدي ،الغرب
فصالويتميز،الشرقيةالشماليةاالتجاهاتتختفيوتكاد،الغربيوالجنوبيالجنوبيثمفالغربي

النسبتقاربعليهايدلكماالرياحاتجاهاتوتغير،نسبياًالسكونفتراتبطولوالخريفالربيع
هبوبينتظمالشرقيةوجنوبيةشرقيةالرياحتكونالصيففصلوفي،المختلفةاالتجاهاتبين

عنأما.اتجاهاتهاتستقرأوالرياح
إلىالفعليالمعدلوصلإذ،مارسشهرفيمعدلأعلىسجلقدطرابلسمدينةفيالرياحسرعة

شهريمعدلأعلىأنيالحظحيث،الرياحسرعةفيالتطرفاتبعضوتظهر،(ث/م2.62)
2.67)إلىالمعدلبلغعندماوذلك،ابريلشهرفيكانم2006-1961منالفترةخاللسجل

1.9)إلىنوفمبرشهرفيوصلحيثالفترةنفسخاللسجلالرياحلسرعةمعدلأقلبينما،(ث/م
ميناءحواجزوتحطيمالنباتعلىاألضراربعضحدوثإلىالقويةالرياحهبوبأدىوقد(ث/م

.)(األشجاربعضواقتالعوالكهرباءالهواتفخطوطوتعطيلالبحريطرابلس

:الرطوبة(ج
،الساحليةاألجزاءعلىخاصة،والصيفالخريففصليفيأقصاهاالنسبيةالرطوبةتبلغ

وتأخذ،%(67.92)إلىأكتوبرشهرفيوخاصة،طرابلسمدينةفيالرطوبةنسبةوصلتفقد
ناقصفيالرطوبة معدلأقصىوصلفقدالشتاءفصلفيأما،الداخلصوبتوجهناكلماالت
ويرجع،ينايرشهرفيالنسبةهذهسجلتحيث%(69)حواليإلىالداخليةالمناطقفيللرطوبة

،الداخليةاألجزاءعلىخاصة،الشتاءفصلفيالحرارةدرجةانخفاضإلىالمعدلهذاارتفاع
درجةارتفاعأما،الرطوبةنسبةارتفاعإلىيؤديبالتالي،تشبعحالةفيالهواءيجعلممات

مما،التبخرعمليةزيادةإلىيؤديالساحليةاألجزاءعلىوالصيفالخريففصليفيالحرارة
منالقادمةوخاصة،الماءببخارالمحملةالرياحهبوبجانبإلىالماءببخارمشبعاًالهواءيجعل
نسبةتقلالربيعفصلوفي،الهواءفيالرطوبةنسبةارتفاععلىتعملبدورهافهي،البحرجهة

يةالقبليرياحهبوبإلىذلكويرجع،الرطوبة لتيالمحل األجزاءفإنوعموماً،جافةتكونا
أنإلىباإلضافة،الصيففصلفيحتىللرطوبةعاليةمعدالتتشهدالبحرعلىالمطلةالساحلية

.البحرتأثيرإلىذلكويرجع،الساحليةالجهاتعلىقليلةتكونالرطوبةفيالتغيرنسبة
:األمطار(د

رأسعلىوقوعهابسببوذلك،أمطاراًالجفارةسهلمدنأكثرمنطرابلسمدينةتعد
إلىهذا،المنطقةعلىالممطرةالغربيةالشماليةالرياحتعامدإلىيؤديمما،البحرداخليمتدبارز

نب عرضجا نةت غزوالمدي ضاتل شتويةالجويـةالمنخف سنويالمتوسطويـتراوح،ال ياتال لكم
أكثرمنالشتاءفصلويعتبر،(ملم400–350)بينماطرابلسمدينةعلىالساقطةاألمطار
وفاعليتهاتأثيرهايزيدالتيالجويةالمنخفضاتكثرةإلىذلكويرجع،أمطاراًالسنةفصول

باًأوطرابلسلمدينةعبورهاأثناء باً،زخاتشكلعلىاألمطاروتسقطمنهاقري تكونماوغال
سنةففي،أخرىإلىسنةمنومتذبذبةاإلعصاريالنوعمنفهي،والرعدبالبردمصحوبةمنطقة
.)((ملم452.1)إلىالساقطةاألمطاركميةوصلتمثالًم1995

تعتبرأنهاكما،والنباتوالحيوانالسكانتوزيعفيومسؤوالًرئيسياًعامالًاألمطاروتعد
األراضيأكثرفيتسودكانتالتيالزراعةقيامأساسوهي،والجوفيةالسطحيةللمياهمصدراً

أخرىمناطقفيبينما،ديسمبرشهرفيتكونالمدينةفيالمطرقمةوأن،العمرانداهمهاالتي
شهرحتىالربيعفصلخاللالتناقصفيتبدأاألمطارأنواتضح،ينايرشهرفيالمطرقمةتكون
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مدينةفيالمطيرةاألشهرعددوأن،الزراعيالموسمقلبيحتلالذيمارسشهرويعتبر،ابريل
.أشهرستةإلىخمسةمنتتراوحطرابلس

:طرابلسلمدينةالعمرانىللنموالمفضلاالتجاهــسادساً
:التاليةباألولويةطرابلسلمدينةالعمرانىالنمواتجاهيكونأنيقُترح

التوسعيعتمدحيث,بالمدينةاالرضاستخدامتنظيموإعادةالرأسىالتوسعهو:األولاالتجاه(أ)
يةالحضريةالمنشآتأقامةعلىالرأسى وذلك,الكبرىالمدنكمعظمالمتعددةاألدوارذاتالعال

هدمبطريقةيتموإنما,واحدةمرةيتمذلككانوإن,المستقبلفىالسكانمنعددأكبرالستيعاب
(طوابقثالثةإلىواحدطابق)الطوابقمنقليلعدمنغالباًتتكونوالتىالمتهالكةالقديمةالمبانى

المبانىتلكأصحابتشجيعذلكيستلزموقد,الطوابقمنكبيرعددبهاجديدةبمبانىوأستبدلها
ناءهدمهاعلى يدةالمساكنوب يةالجد االنتشاروكثيرةالضيقةالشوارعتوسيعيستلزمكما,العال

نة بكفاءةيخدمالذىبالشكل(الصحىوالصرفوالمياهالكهرباء)العامةالمرافقوتجديدبالمدي
االرضاستخدمتنظيمإعادةأما,ستقطنهاألتىالسكانمنالكبيرةواألعدادالجديدةالمبانىتلكعالية

تم,بالمدينة لتىالمبانىبغضمثلاالهميةقليلةالمنشاَتباستبدالفي حرفيةأنشطةبهاتمارسا
االتجاه(ب).واحدطابقمنالمكونةالمخازناوبسيطةأوتجارية

ستغاللهو:الثـانى عضا هافىاالقلالزراعيـةاألرضىب ناءفىإنتاجيت ياءبعضب أواألح
االتجاه(ج).للمدينةالمتفرقةالسكنيةالضواحى

.لهاالعمرانىالتوسعفىبالمدينةالمحيطةالزراعيةاألرضىبعضاستغاللهو:الثالث

جدوىقياسمع,القصوىالضرورةعندإال(ج-ب)والثالثالثانىالمقترحينتنفيذعدمويفضل
منيقابلهابماغذاءكمياتمنتقدمهماقياسأىعمرانيةمناطقإلىالزراعيةاألرضىتلكتحويل

للمدينةالعمرانىللنموالعاملصالحهوالناتجيكونأنبشرط,يسكنهاأنيمكنالذىالسكانعدد
.اخرىناحيةمنككلاللدولةأوللمنطقةالغذائيةبالموارديذكرإضرارودونناحيةمن

:العمرانيالتوسعاتجاهات*
دونعمرانيةأهميةذاتاتجاهأيتحديدطرابلسمدينةفيالعمرانيالتوسعاتجاهاتدراسةتهدف
الطبيعيةالعمرانيالتوسعبمحاورذلكوربط،اآلخردونللعمرانجاذبيةأكثروأيها،اآلخر

نهايةمنوالفرعيةاألصليةاالتجاهاتفيالعمرانامتدادبقياسذلكويتم،الجغرافيةوضوابطها
التوسعاتجاهاتاقترنتوقد،الحاضرالوقتحتىاألساسسنةمنأي،العمرانيةالكتلةمساحة

ماًالعمراني نتسواءالحركةبمحاوردائ وامتدادالمرصوفةالطرقمثلالثانويةأوالرئيسةكا
.الرئيسةالشوارع

ومتفاوتةمختلفةاتجاهاتفيالعمرانمنهاينطلقالتيالبدايةالمدنألغلبالقديمةالنواةوتمثل
التوسعتحليلإلىيدفعناما،المتباينةواتجاهاتهالعمرانياالمتدادحجمبينالمقارنةتسهلوبذلك

.)(وامتداداًتوسعاًاالتجاهاتأكثرعلىالتعرفبهدفالعمراني

:الدراسةلمنطقةمستقبالالمتوقعالعمرانىالنمواتجاهات*
الفضاءاألراضىبهاتكثر,منبسطةشاسعةأراضىوهىجفارةسهلوسطفىطرابلسمدينةتقع

و,تقريباًاالتجاهاتمعظمفىالمدينةبتمددتسمحوالتىوالزراعية



بعالراالجزء(2016)عشرالسابعالعدد

الفراغاتكلملءليتموالغربوالشرقالجنوبباتجاهالخارجنحوالمدينةنمويستمرسوفبذلك
كبيرةبدرجةلطرابلسالدعمويوفرانمركزياًوجنزورتاجوراءمنطقتىتنموكما,حولهاالموجودة

والحركةطرابلسلمدينةالجاذبالقطبىللتأثيرونظراً,واالقتصاديةاالجتماعيةاألنشطةمجالفى
كبيربشكلالثالثةالمراكزبينالعالقةتعززتوجنزورجوراءاتمنكلمنباتجاههااالنسيابية

حضريةمنطقةوكونت(تاجوراءـجنزورـطرابلس)االقطابثالثيةالحضريةالمنطقةوتسير,
بعضهامعتتداخلالثالثةالحضريةالمراكزأنيعنىوهذا(الكبرىطرابلس)القطبأحاديةواحدة

لتىالمناطقومن,بينهماتفصلحدوددونالبعض طرابلسمنطقةفىسريعةبمعدالتتنموا
أطرافعلىيجرىالتنميةنمطإلىبوضوحيشيروهذا(زارهوعينوالفالحاألندلسحى)الكبرى

الحالهوكماطولىبشكلالتنميةاستمرارحالةفىأنهالىالدالئلتشيركما,الثانىالمخططحدود
فىالمدينةمعسيندمجانطرابلسمدينةجنوبغشيربنوقصرالسوانىمنطقتىمنكلفإناالَن

.المستقبل
:التاليةاألنماطالدراسةلمنطقةالعمرانىالنمويأخذأنويتوقع

لمواجهةوذلك,بهاالمحيطةالمناطقحولأفقياًالمدينةنمواستمرارالمتوقعمن:األفقىاالمتدادـ
.المناطقبعضفىالشديدواالزدحامالمنظمةالمساكنفىالشديدالنقص

المشاريعواستكمالللدولةالعامالقطاعقبلمنحضريةمشاريعإنشاءيتوقع:الرأسىاالمتدادـ
سيكونالخاصالرأسىالنموأنحينفى,مخططاًسيكونالدولةمنالرأسىالنموولكن,المتوقفة
.عشوائيةمناطقإلىالمناطقبعضتحويلفىيساهمبصرياًتلوثعليهيترتبمماعشوائياً

الرئيسيةخاصةبالمنطقةالموجودةالطرقعلىالسكنىالبناءيستمرأنيتوقع:الطولىالمتدادـ
.)(والمعبدة

النتائج
ويسربسهولةالسياراتمرورحركةالستيعابالضيقةالمدينةشوارعلتوسيعخطةوضععدمــ1
وفىوالخاصةالعامةاالسكانمشروعاتقبلمنالمنطقةفىالرأسىالتوسعفكرةعلىالعملــ2

.استمرارهاويقلصاألفقىالتوسععمليةمنسيحدمحددةمناطق
.بهاالتلوثلتقليلالمدينةمخلفاتمنللتخلصمناسبمكاناختيارــ3
أوتسربحدوثيمنعالذىالمناسببشكلتعملحتىبالمدينةالصحىالصرفشبكةصيانةــ4

.بهاالتلوثمصادرتقليلثمومن,الشوارعإلىالصحىالصرفمياهخروج
اوطرابلسبمدينةسواءوتلوثهابالبيئةتضرأنشأنهامنصناعيةمشروعاتإقامةعدمــ5

.منهالقريبةباألماكن
بتلكلالستفادةوذلكمنهاالجنوبىالجزءإلىبالمدينةالشرقىالجزاءمنالمقابرنقلعلىالعملــ6

ناءاألراضى لتىالمساكنبعضلب فىالمتوقعةالسكانيةالزيادةمنجزءاستيعابفىتساهما
.المستقبل

المراجعقائمة
العربيةالمراجعأوالًـ

٭الكتب
أبولقمةالهادىتحرير,الجغرافيةفىدراسةالجماهيريةكتاب,المناخفصل,المقيلىعيادأمحمدــ1
.1995,واالعالنوالتوزيعللنشرالجماهيريةدار,القزيرىسعد,

.1985,طرابلس,للكتابالعربيةالدار,مدينةحكاية,التليسىخليفةــ2
.1990,للمياهالعامةالهيئة,طرابلس,الجوفيهالمياهمنسوبفىالهبوط,الفطيسرشيدــ3
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منشورات,وسياسيةواقتصاديةأجتماعيةجغرافيةدراسة,الجديدةليبيا,الحجاجىعلىسالمــ4
.1989,طرابلس,للجامعاتالفاتحمجمع

دارشركة(1970ــ1870)عاممائةفىطرابلسبلدية,وآخرون,الشريفألمينهللاعبدــ5
.1979,الليبيةالعربيةالجمهورية,طرابلس,(سابقاًماجى)الليبيةالمطبعة,الحديثةالطباعة

تحرير,الجغرافيةفىدراسةليبياكتابفىوالجيومورفولوجياالتضاريس,الهراماحمدفتحىــ6
هادى مةال يلسعد,أبولق قزيرىخل موارد,ال يةال تابفىالمائ ياك سةليب يةفىدرا دار,الجغراف

.1995ليبيا,سرت,االولىالطبعةواإلعالنوالتوزيعللنشرالجماهيرية
العلمية٭الرسائل

رسالةالمياهجغرافيةفىدراسة(ليبيا)الجفارةسهلفىالمائيةالموارد,مفتاحمحمدفرجمحمدــ1
.1995,القاهرة,العربيةوالدراساتالبحوثمعهد,(منشورةغير),ماجستير

توزيعتوازنمدىعلىطرابلسلمدينةالحضرىالنموانعكسات,المصباحىصالحنعيمةــ2
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