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       منذ بداية التاريخ بدأ النسان يصنع ملمح مدنه عن طريق التجربة والخطأ، تبعا لما كان يتوفر عليه من
معلومات  وإمكانيات، فاستطاع الوصول لمستقر بشرية تحكمها قيم مختلفة تتعلق بنجاحاته آنذاك، استولت عليها

العوامل الدينية والدفاعية والسلطوية والقتصادية، وأخرى تتعلق بأوضاعه الزمنية والمكانية أسهمت فيها الحضارات
بدرجات متفاوتة.

        ولقد أفرزت الثورة الصناعية نتائج على المدينة عمقت إحساسات النسان بتناقضات لم بعهدها من قبل ولم
يتزامن معها التخطيط الحديث، خصوصا وان التقدم التقني والقتصادي بلغا مستوى جديدا  حول النظرة تجاه المدينة،

وتبعها العديد من التغيرات الجذرية في مظاهرها في البنيات القتصادية والجتماعية والعمرانية  للمجتمعات والتي
تمثلت مظاهرها في النفجار السكاني والحضري والهجرة المستمرة من الريف إلى المدينة والحتياج المتنامي للسكن
والخدمات الجتماعية والعمل وما يرتبط بها  من وسائل انتقال وحركة، وأصبحت المدينة بؤرة جذب للفئات المختلفة

من الناس من شتى المناطق والضواحي، فنشأت مشكلة التضخم العمراني الذي افرز مشاكل معقدة كان لها الرثر
الواضح على هياكل الستقبال والمجال العمراني , حيث لم تستطع المدينة أن تتكيف مع تلك الهجرات و النزوحات

الداخلية، فاختل توازنها وتفاقمت مشاكلها خصوصا إذا علمنا أن سكانها في نمو متزايد وتنميتها الصناعية
والجتماعية بقيت غير قادرة على مواكبة تلك التغيرات، ونتيجة هذا كله افتقدت عملية التنمية العمرانية والمعمارية

وما يصحبها من بناء ومعمار يعد أساسيا لزمها منذ الحضارات الولى في الشرق والغرب وهو الستمرار والتوافق
والنسجام بين الجديد والقديم وبين الضافة والمحيط القائم والتي ل يستطيع معها بناء أن يشذ أو يتنافر أو عمران أن
يتصادم، وشهدت الدول الصناعية انفجارا حضاريا ونشاطا عمرانيا متنامي المقياس وتزامنه مع ظهور أنظمة البناء
الجديدة والتقنيات المتطورة والمواد المصنعة، وكلها أدوات أتيحت للمعماري والمصمم من دون أن يأخذ بطبيعتها أو

يحيط بإبعادها وتأرثيرها، وجاء النتاج المعماري والعمراني أسيرا ما ساد مع المد التكنولوجي من مدارس معمارية
تحاول تقنين وتحديد لغة المعمار والعمران الحديث، ورسم أسس للشكل والتشكيل العمراني والمعماري.

       ومع بدايات النصف الثاني من القرن الحالي أخذت سلبيات هذه المداخل والمفاهيم في الظهور وتتابعت وتداخلت
و تنامت مشاكل فقدان الهوية والشخصية العمرانية وعدم النتماء وظواهر العنف والعتداء على البيئة وتدهور

الصحة النفسية وغيرها، مما استوجب على الدول والمؤسسات الفاعلة التدخل في حل هذه الزمة من خلل
تخطيطات ودراسات عمرانية ومعمارية فعالة من اجل تدارك هذه المشاكل.

تعتبر الدراسات العمرانية من أهم الثوابت الرئيسية للعالم المعاصر في التقدم المستمر والتغير الدائم، حيث بدأ       
الهتمام بها بعد الحرب العالمية الثانية، أين أصيبت المدن الكبرى في العالم بأضرار كبيرة مست العمران والسكان

بصورة بالغة تطلبت إحداث تخطيط شامل لعادة بنائها خاصة وان العالم يسير نحو العصرنة والتطور وكذلك تزايد
.حاجيات البشر بزيادة حجم السكان الهائل الذي عرفه العالم

      أما عن الدراسات العمرانية في الجزائر فكانت أحدث من ذلك، حيث بدا الهتمام  بها إل في الونة الخيرة فقط،
وذلك بعد حالة التدهور التي آلت إليه المدن الجزائرية  نتيجة المخلفات الستعمارية التي أرثرت سلبا خاصة على

الريف الجزائري الشئ الذي خلق ظاهرة  النزوح الريفي والنفجار الديموغرافي، وبذلك تضخمت المدن,وزاد نموها
السكاني بصورة فاحشة، كما زاد نموها اللعقلني والغير خاضع لقوانين ومخططات عمرانية، مصممة وفق أساليب

علمية بحتة التي بواسطتها يمكن للمدينة بمختلف تخصصاتها (صناعية،تجارية،إدارية،سياحية..........) أن تسيطر
على مجالتها كما ونوعا، ومن أجل هذا أصبحت ضرورة ملحة تهيئة هذه المدن، وخلق بيئة علمية تعتمد على

الساليب والضوابط التقنية التي تتحكم في التنظيم المثل للمجال، ومركباته، ولمواجهة الحاجيات المتزايدة للسكان،
وتوفير الجو المثل والرفع من المستوى المعيشي لهم.

       وبما أن البيئة التي يعيش فيها النسان،  وما تحويه من موارد الثروة    الطبيعية تؤرثر تأرثيرا كبيرا في توجيه
مختلف أوجه النشاط القتصادي ( صناعة، فلحة، تجارة .....) هذه الخيرة تعتبر من أهم ما يميز المدن ويساعدها
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على إبقاء وظائفها التي تجعل منها مكان للتبادلت والعلقات، وباعتبار التجارة في مفهوم القتصاديين هي من احد
أوجه النشاط البشري، الذي يقوم على التبادل، بالنسبة للمم والفراد محصورة في كونها توفر لهم مال يستطيعون

إنتاجه أو ينتجونه بقلة أو تصدير ما ينتجونه بكثرة لذلك فهي ترتبط ارتباط ورثيقا بفائض النتاج والرغبة في
الستهلك كما أنها تساعد على التقدم في جميع الميادين الثقافية الجتماعية والقتصادية، بفضل ما تحققه من

احتكاكات مستمرة ومختلفة .
        ومن أهم التخصصات التي تتميز بها العديد من المدن وخاصة الصحراوية منها، هي    التجارة( المدن

التجارية)،فمنذ آل ف السنين تم افتتاح مسيرة حضارات عبر مسارات ودروب الصحراء، خلف تلل الرمال حيث
الجنوب السطوري، و دواخل القارة الفريقية بكنوزها وعوالمها الساحرة، التي ظلت مسيطرة على مخيلة العالم
لفترات طويلة من التاريخ، وتؤكد البحاث أن افتتاح مسارات عبر أدى إلى اكتشا ف المحيط الطلسي بعدما كان

 .يعر ف ببحر الظلمات

ومنذ القدم اعتبر النسان السوفي تجاريا بطبعه نتيجة غياب ما يمكن إنتاجه في تلك المنطقة الصحراوية القاحلة فقد
اعتمد السوفي الول الذي عمر تلك المنطقة على التبادلت التجارية والمقايضة وتطورت هذه الفكرة فيه فنجده يشتغل
بالتجارة في أي منطقة يحل بها هذا وقد عرفت  مدينة الوادي تزايدا ملحوظا في الهياكل التجارية، خاصة في العشرية
الخيرة ، والذي جاء كنتيجة لموقعها الحدودي المتميز الذي يمثل منذ الزل نقطة عبور وطنية ودولية بالضافة إلى

النمو السكاني السريع الذي رافقه تزايد الطلب على مختلف الخدمات خاصة التجارية منها، التي تساهم في جلب
. المستهلك من جميع أنحاء المدينة

       ولقد جاء اختيارنا لهذا الموضوع نظرا لرتباط المدينة الورثيق بهذه الوظيفة منذ القدم، إضافة إلى التطور الملفت
للنتباه الذي عرفته المدينة في العشرية الخيرة كذلك الرغبة  الشخصية للمساهمة في إبراز أهمية النشاط التجاري

بمدينة الوادي على الصعيد الوطني ولما ل الدولي  ومحاولة إرثراء الدراسات السابقة التي اقتصرت على دراسة
الموضوع من جانبه النظري لذلك اعتمدنا على المسح الميداني لملمسة الواقع بكل حقائقه ومحاولة منا إلى إعطاء
المخطط المستقبلي  الذي سيوصل المدينة الى اخذ موقع الريادة الوطنية في ميدان التجارة والوصول بها إلى الرقي

إلى مرتبة قطب تجاري وطني ولما ل عالمي . 

أهمية الدراتسة:-2
    تكمن أهمية هذه الدراسة فيما يلي:

- تعتبر الدرا سة  الولى من نوعها لمدينة وادي سو ف، والتي سو ف نقوم من خللها بدراسة أهمية التجارة في
المدينة، وذلك من خلل ربطها بالمورفولوجية العمرانية للمدينة حيث سو ف نحاول معرفة تأرثير عامل التجارة على

خلق المدينة الصحراوية وكذلك تأرثيره بعد ذلك على خط سير نمو العمران  المدينة الصحراوية .
 - التعر ف على اتجاهات التطور في منطقة الدراسة.

- التعر ف على أسباب الشكل الشريطي-التطور الخطي-للمدينة 
-قلة الدراسات المقدمة فيما يخص الموضوع أو منطقة الدراسة.

منطقة الدراتسة لوحدلودها:-3
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        تتضمن هذه الدراسة مدينة وادي سو ف’ التي ترتكز على الشكل العام للمدينة والتي تم تقسيمها من أجل تسهيل
 أحياء وتتمثل حدود الدراسة فيما يلي:5-2 قطاعات, حيث يحتوي كل قطاع من 9عمليات البحث والدراسة إلى 

تم إجراء هذه الدراسة على مدينة جنوبية صحراوية وهي مدينة وادي سو ف.الاطار المكاني:-  3-1
   :  الاطار الزماني- 3-2

تناولت هذه الدراسة الفترة الممتدة من بداية تكوين النواة الولى للمدينة إلى الوقت الراهن.-
تم إجراء  أبحاث هذه الدراسة ميدانيا حيث اعتمدت على مجموعات من الخرائط والمخططات لمختلف الحقب-

الزمنية ،والتحقيقات الميدانية والرفو عات التخطيطية المختلفة ،هذا بالضافة إلى استبيان عدد كبيرة من
التجار، باعة السواق، سكان من مختلف القطاعات.............الخ

أهداف الدراتسة: -4
      تهد ف هذه الدراسة بشكل عام للبحث تأرثير الحركة التجارية على الشكل العام للمدينة وحركة السكان, وكذلك

إبراز النعكاسات الناجمة عن النشاط التجاري في المدينة هذا من جهة
      ومن جهة أخرى تهد ف الدراسة الوصول إلى الحلول التوصيات التي يمكن إتباعها للرتقاء بالتجارة في مدينة

حدودية كوادي سو ف لتصبح قطب تجاري مهم، وذلك بوضع سياسات وخطط تنظم الجانب العمراني والتجاري
فيها، والذي يؤهلها إلى اكتساب هذه الصفة.

           وبشكل تفصيلي تسعى الدراسة إلى  الهدا ف التالية:
-دراسة وتحليل  الوضع القائم في مدينة وادي سو ف.1 
-دراسة التحولت التي طرأت على المدينة ونخص بها: التحولت القتصادية، العمرانية، الجتماعية والثقافية.2 
-دراسة مفصلة لمورفولوجية المدينة.3 
-إبراز الخصائص التي تمتاز بها مدينة وادي سو ف والتي ستشكل اللبنة الساسية  التي سننطلق منها لتطوير هذه4 

المدينة والوصول بها إلى المركزية التجارية في الجزائر والمنطقة ككل.
-وضع استراتيجيات التخطيط للمنطقة تعمل على تطويرها والنهوض بها إلى مركبة المدن التجارية المتطورة5 

وكذلك لتكون نموذجا للمنطق المجاورة.

منهجية الدراتسة: -5

على الباحث  الذي يحاول الوصول إلى نتائج دقيقة وصحيحة في بحثه أن يتبع منهجية علمية دقيقة هي الخرى، 

وبما أن بحثنا هذا يحاول الوصول إلى إجابات في عنصرين رئيسيين ومحوريين أل وهما المورفولوجية العمرانية
للمدينة الصحراوية من جهة، الدراسة القتصادية والمتمركزة في الساس على التجارة العمرانية من جهة أخرى فقد
كان لزاما علينا إتباع مقاربتين ريسييتين: اولهما المقاربة المورفولوجية والتي تنحدر منها المقاربة التيبومورفولوجية

وزالتي من شأنها إعطاء نتائج ادق واكثر تفصيل ، أما الثانية فهي المقاربة القتصادية المجالية والتي  توصلنا إلى
فهم التوزيع المجالي للنشاطات القتصادية وخاصة منها التجارية وفي الخير قمنا بعمل إستبيان لجمع المحورين

الرئيسيين معا ولتكون الدراسة ميدانية أكثر ومقارنة النتائج السابقة في الفصلين السابقين، بالنتائج الواقعية ومن رثمة
.نعر ف مدى تارثير التجارة علة شكل المدينة وكذا تأرثير شكل المدينة على التوزيع القتصادي والتجاري بها
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خطة الدراتسة:-6
تركزت هذه الدراسة على محورين أساسيين وهما:   
ويتناول دراسة المفاهيم والنظريات والنماذج ذات العلقة بموضوع الدراسةالمحور العام لوالنظري :.1

المورفولوجية للمدينة ، أو دراسة المدينة من منظور اقتصادي أو تجاري.
وقد ضم هذا العنصر رثلث  فصول :

.المدينة وكل ما يخص تعريفها, سماتها، خصائصها.1          
.التخطيط العمراني للمدينة: أهدافه ووسائله.2          

.  المورفولوجيا العمرانية والشكل العمراني.3
.التجارة:تعريفها،  تاريخ نشأتها،  أنواعها,العوامل المؤرثر  فيها، التخطيط العمراني للوظيفة4

التجارية......  
.وادي سو ف,مدينة اللف قبة وقبة: دراسة وصفية للمدينة اجتماعيا،  اقتصاديا، رثقافيا، عمرانيا5

ومعماريا..........
ويتضمن جمع المعلومات الولية والساسية حول الوضع القائم في مدينة وادي سو ف ومن رثم.المحور التطبيقي:2

القيام بتحليل المعلومات والبيانات كل ضمن المنهجية والمقاربة الخاصة به حيث تم تقسيم هذا المحور إلى رثلث
فصول وهي كالتي:

.الدراسة المورفولوجية  لمدينة وادي سو ف وفق المؤشرات التي ذكرها      في  عنصر سرد1         
الفرضيات وذلك من خلل المقاربتين المورفولوجية والتيبومورفولوجية.

.دراسة التجارة بالمدينة كذلك وفق مؤشرات الفرضيات وباستعمال المقاربة القتصادية المجالية2         
économique-spacio.

-دراسة مقارنة : وذلك من خلل مطابقة نتائج الفصلين السابقين ومحاولة معرفة تأرثير أحد العنصرين3        
على الخر.

         - وفي الخير نحاول الخروج بمجموعة من النتائح والتوصيات التي بوسعها أن تساهم ولو بجزء بسيط في
الخروج بالحلول الفعالة التي من شأنها فعل أن تجعل من مدينة وادي سو ف قطبا تجاريا وطنيا وعالميا.

تسؤال الدراتسة لوفرضيتها : -7
       ولمعرفة أهمية وواقع التجارة بالمدنية وتأرثيرها على الشكل العام لها وكذلك دورها في ديناميكية النشاط التجاري

وإبراز النعكاسات الناجمة عنها ومحاولة منا الوصول إلى الدراسة اللزمة والهادفة والتي توصلنا إلى معرفة
الحلول اللزمة للرتقاء بمدينة وادي سو ف إلى قطب تجاري  وطني وعالمي لذلك تبادر إلى أذهاننا طرح اللشكالية

التالية : 

"ررر رررر ررررر ررررررر رر ررررر ررررررررر ررر       
ررررر ر

 -رر  رررررر رررررررر رر ررررررر رر رررر رررر ررررر
ررررررررررر ررررررر   رر  ررررر  رررررر رررررررر

ررررررر ررر رررررر رر رر ررر ررررررر رررررر
  ة؟"   رررررر
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هذه الخيرة تندرج تحتها جملة من التساؤلت وهي كالتالي :            
  فيما تتمثل الخصائص الطبيعية والسكانية والتركيب الوظيفي للمدينة؟ •

فيما تتمثل الخصائص العمرانية لمدينة وادي سو ف.•

هل توزيع النشاط التجاري داخل القطاعات العمرانية  متوازن؟•

ما هي الهيكلة العامة للنشاط التجاري داخل المدينة؟•

ما مدي تأرثير السواق في حيوية النشاط التجاري بالمدينة؟ •

- الفرضيات:7-2
       في خضم ما تم التطرق إليه يستوجب منا كباحثين صياغة الفرضية كإجابة أولية لمشكل البحث من خلل سرد

المفاهيم المترابطة والمنسقة , تفضي إلى منهجية بحث تساهم في النتقال من صيغة التجريدية للمفاهيم إلى صيغة
الظواهر المشاهدة والقابلة للقياس في الواقع.

وعليه ارتأينا هيكلة الفرضية وفقا  للصيغ التالية: 

تعتبر التجارة تسببا رئيسيا في خلق المدن في الصحراء .       "
الحركة التجارية تساهمت بقوة في تحديد الشكل الحالي للمدن الصحرالوية .       
إن أشكال نمو المدن لومورفولوجيتها  عبر الزمن فرضت التوزيع الحالي للنشااطات التجارية."       

 - تحليل مفاهيم الفرضية :7-3
       بعدما قمنا بتحديد المشكل الرئيسي للبحث واقتراح الجابة عنه بواسطة الفرضية المقدمة سابقا، نحاول في هذا
العنصر النتقال من الصفة التجريدية للمفاهيم إلى مؤشرات مبسطة وملحظة في الواقع, وهذا ما يدخل تحت مفهوم

الوضع ضمن الطار العملي للبحث عن طريق ما يسمى بتحليل  المفاهيم. 
       حيث عر ف هذا الخير عند بعض الساتذة المختصين في تقنيات البحث على انه:

سيرورة تدرجية لتجسيد ما نريد ملحظته في الواقع، بحيث يبدأ هذا التحليل عند شروع الباحث في استخراج-
المفاهيم من الفرضية أو الهد ف،  ومن رثم يقوم بتفكيكها إلى أبعاد، وبعد ذلك إلى مؤشرات أو ظواهر قابلة

للملحظة، وبعدها يتوصل الباحث إلى تجميع بعض المؤشرات ليجاد قياس تركيبي وهو ما يسمى بالدليل،
).2004وفي الخير تأخذ بعض المؤشرات شكل متغيرات من أنواع مختلفة ( أنجرس .م، 

) :  " ... أن تحليل المفاهيم هو البحث على تحليل الدللتvan der Maren . J-M.2004أما بالنسبة ل(-
والمداليل لمفهوم بهد ف توضيح بينات الخطاب ..." .

وعلى هذا الساس تتركب الفرضية من المفاهيم التالية:  
نقوم في هذا العنصر بتحليل التغير الحادث في مجالت الحياة المختلفة - التحول في ميادين الحياة المختلفة : 1

(اجتماعية – اقتصادية ورثقافية) . وذلك محاولة منا إلى تمييز مختلف الحقبات الزمنية المتتابعة على المنطقة، مع
محاولة إظهار تأرثيرها على تغيرات الشكل العمراني.

ونركز في هذا العنصر على دراسة مختلف الشكال العمرانية التيدراتسة مفصلة لمورفولوجية المدينة :  - 2
تحتويها المدينة ومحاولة معرفة أهم المسببات التي أدت إلى تكوين هذه الشكال وتأرثرها المباشر والغير المباشر على

المورفولوجية الحالية للمدينة. 
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تطبيقيةعلى           --    دراسة الصحراوية المدينة العمرانيةعلىمورفولوجية التجارة تأثير دراسة
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يتم دراسة مفصلة للحركة القتصادية  للمدينة  من خلل معرفة توزيع مختلف المرافق- دراتسة اقتصادية للمدينة: 3
العمومية  مع التركيز على وجه الخصوص مختلف المرافق التجارية حيث يتم دراسة  منطق توزع وتوضع التجارة

في المدينة مع إلقاء نظرة على توزيع المرافق التجارية عبر الحقبات الزمنية المختلفة.

المؤشر البعد  تحت البعد المفهوم
النظام

الجتماعي التركيبة الجتماعية
المختلفة     الحياة ميادين في التحوـلت

البوية  العائلة
النووية  العائلة

الطبيعي  النمو النمو الديموغرافي

الهجرة
الولي  القطاع  النشاطات القتصادية

0المؤشرالقتصادي 1 تجارة
الجملة

الحصاءات
حسب
النشاط

القطاع
الثانوي

0المؤشر 2 تجارة
التجزئة

0المؤشر 3 مع الموقع علقة
المرافق
التجارية
بعناصر
الشكل

المعماري

0المؤشر 4 مع
الشبكاتية

0المؤشر 5 مع
التحصيص

ة
0المؤشر 6 مع المجال

الحر

0المؤشر 7 مركز
المدينة

مركزية
المرافق
التجارية

الثالثي  القطاع

التعليمية  المرافق الطابع والمستوى
الثقافي عناصر الشكل 

 العمراني
التعليمية  المرافق

المتمدرسين
أ( (المؤشر الموقع البنية التحتية الدراسة
ب( (المؤشر الشبكاتية

ج( (المؤشر التحصيص

د( (المؤشر المجال الحر

هـ( (المؤشر الموقع مع الشبكاتية
و(المجال الحر (المؤشر الموقع مع المجال الحر

ي( (المؤشر الشبكاتية مع التحصيص
ك( (المؤشر الشبكاتية مع المجال الحر
ل( (المؤشر التحصيص مع المجال الحر

م( (المؤشر الشوارع البنية الفوقية
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-- الواد  مدينة

ن( (المؤشر الساحات العامة

قذ( المؤشر المباني

 مصادر المعلومات:-8
تم الحصول على البيانات والمعلومات اللزمة للدراسة من خلل المصادر التالية:

المصادر المكتبية وتشمل: المراجع والكتب والدوريات والرسائل الجامعية والبحاث  المتعلقة بالتطور-1
العمراني المورفولوجي، والشكل العمراني والتجارة وعلقتها بالمدينة وخاصة المدينة الصحراوية،

وكذلك كل ما يتعلق بمدينة وادي سو ف.
المصادر الرسمية وتشمل:النشرات والدراسات والتقارير والبحاث الصادرة عن الوزارات والمؤسسات-2

ذات العلقة مثل: وزارة التخطيط، الزراعة، البيئة، المواصلت، الشغال العمومية، القتصاد، الصحة،
بلدية وادي سو ف، مركز الحصاء.........الخ.

المصادر شبه الرسمية وتشمل البحاث والدراسات والتقارير الصادرة عن مراكز الدراسات والبحاث-3
والمنظمات المختلفة.

المصادر الشخصية وتشمل:الدراسات العمرانية والمعلومات والبيانات التي جمعها الباحث من خلل-4
الستبيان والملحظات والمشاهدات. هذا بالضافة إلى البحاث وصفحات الكتب المتواجدة عبر شبكة

النترنت.

  مصطلحات الدراتسة:-9
اشتملت الدراسة على عدد من المصطلحات أهمها:

 وهي التي تبحث في الحيز الذي تشغله المدينة ونظام مبانيها وتخطيطها والساس- مورفولوجيا المدينة:9-1         
لذلك التخطيط وكذلك شكل نواة المدينة وخط نموها عبر الزمن.

 إن المدينة خلصة تاريخ الحياة الحضرية ، فهي الكائن الحي كما عرفها لوكوربزيه ، فهي-المدينة:9-2        
الناس والمواصلت وهي التجارة والقتصاد، والفن والعمارة،والصلت والعواطف، والحكومة والسياسة،والثقافة

والذوق، وهي أصدق تعبير لنعكاس رثقافة الشعوب وتطور المم ، وهي صورة لكفاح النسان وانتصاراته وهزائمه ،
وهي صورة للقوة والفقر والحرمان والضعف.

   بالرغم من كثرة العلماء المهتمين بتعريف المدينة إل أنهم لم يعطوا تعريفا واضحا لها ،ذلك أن ما ينطبق على مدينة
ل ينطبق على أخرى ، لنها عرفت باختصاصات متعددة حسب وجهة نظر كل عالم ، فمنهم من فسر المدن في ضوء

رثنائيات تتقابل بين المجتمع الريفي والحضري، ومنهم من فسرها في ضوء العوامل اليكولوجية، ومنهم من تناولها
في ضوء القيم الثقافية.

    :التخطيط العمراني-9-3
هو عملية إبداعية موضوعية لكيفية عمل مواضع لممارسة الحياة النسانية وتسهيل مهامها بحيث يتوفر اكبر -1   

 ( قدر ممكن من الحرية للفرد والجماعة بما يكفل لهم العيش بسلم وامن ( تعريف كيبل
هو تصور الحياة المستقبلية وأنه يربط بين السياسة القتصادية والجتماعية مع التصميم البيئي لحل المعضلت -2   

. (العمرانية كالسكان والنقل (تعريف ميرسون
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هو إستراتيجية أو مجموعة استراتيجيات التي تتبعها الجهات المسؤولة لتخاذ قرارات لتنمية وتوجيه وضبط -3   
. نمو وتوسع العمران في مدينة بحيث يتاح للنشطة والخدمات العمرانية أفضل توزيع جغرافي وللسكان اكبر فائدة

توجيه نمو المناطق العمرانية والذي يتحقق من خلله أهدا ف اجتماعية واقتصادية تتجاوز المظهر العام -4   
لستعمالت الرض الحضرية او الطبيعية البيئية الحضرية , ويتم ذلك من خلل فعاليات حكومية لنه يحتاج الى

 . تطبيق أساليب خاصة في المسح والتحليل والتنبؤ
- رسم الصورة المستقبلية لشكل وحجم المدينة من خلل تحديد المناطق الملئمة لقيام مدن جديدة وتوسع المدن5

القائمة والسلوب المثل لنموها (عموديا او أفقيا) , وبما يتلءم والعناصر الطبيعية والمتغيرات الجتماعية
والقتصادية والسياسية , ومعالجة مشاكل المدن الحالية والتي يترتب عليها تغير في استعمالت الرض القائمة , ويتم

ذلك من خلل رسم الخرائط والتصاميم اللزمة.

 الذي يربط مرحلة النتاج بمرحلةالنشاط القتصادي هي Commerce التجارة -التجارة العمرانية:4- 9     
الستهلك، وتأخذ طابعها الخاص من علقات النتاج الغالبة في المجتمع، ودرجة تطور القوى المنتجة فيه، ولذلك

فهي تختلف في دورها وأهدافها من نظام اقتصادي إلى آخر. 

      وتجسد التجارة عملية دوران البضائع سواء داخل القتصاد الوطني أم خارج الحدود القومية للدول نتيجة التقسيم
. القيمة تؤرثر في تغيير الستهلكالجتماعي الداخلي أو الدولي للعمل، وبتوسطها بين قطاعي النتاج و

       يرتبط نشوء التجارة بوصفها نشاط ًا اقتصادي ًا بظهور النتاج البضائعي وتطور عملية التبادل وظهور النقد.

تعددت النظريات القتصادية التي تفسر نشوء التجارة وتطورها، بنوعيها الداخلية والدولية وحددت شروط
قيامها وعوامل نجاحها ومدى الفائدة منها ووسائل تنفيذها وأدواته.

 وعلقات النتاج الغالبةالقوى المنتجةوبوجه عام يتحدد دور التجارة وهدفها في القتصاد الوطني بمستوى تطور 
 ويختلف هذا الدور وهذا الهد ف من مجتمع لخر بحسب الفلسفة السياسية والقتصادية الغالبة، إذ يقوم،في المجتمع

 والمزاحمة والدعاية والعلن في النظام الرأسمالي وعلى التخطيط وإشباع الحاجات العامة في النظامالمنافسةعلى 
اقتصاده يدير منتج كل فيه الذي المجتمع في ، النقدي البضائعي للتبادل المتطور الشكل هي  التجارةالشتراكي،

المتبادلة المقايضة إلى الضرورة تظهر ،المنتجات أو البضائع من معينة أنواع إنتاج في ويتخصص المستقل
 .الناس مختلف عمل بمنتجات
النقود وبظهور . النقود اشتراك بدون يجري وكان عرضي بطابع يتصف التبادل هدا كان الولى الزمنة       وفي
معينة بدرجة طلبا الدوام على المشترون يظهر وعندها . السوق تنشا بالبضائع والمنتظم الواسع التبادل وبتطور

.السوق في بضائعهم يعرضون والبائعون
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:الفصــل الثــاني
المدينة: مفــاهيم لوتسمــات
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:مقـــــدمة

سنحاول من خلل هذا الفصل الولوج إلى معرفة ماهية المدينة من خلل       
تعريفها  وإعطاء أهم المحددات لمعنى المدينة، هذا وسنحاول الوصول إلى أهم
سمات المدن وخصائصها التي من خللها يمكننا تصنيف المدن حسب أقدميتها
أو حسب الوظيفة الغالبة فيها، كما سنحاول معرفة أهم المراحل التي مرت بها

المدينة خلل تطورها عبر التاريخ من عهد النسان البدائي إلى غاية الوقت
الحالي ، وكذلك أهم المحطات التي مرت بها والتي كانت كفيلة بتغييرها جذريا

 .من مرحلة إلى أخرى
إذن يتعامل هذا  الفصل مع عدد من المفاهيم     

والمصطلحات التي أختلف الباحثون فيما بينهم بتفصيل
معانيها، وهذا من خل ل استعراض مفهوم المدينة، وطبيعتها
اليكولوجية، وأهم التعريفات الحصائية في الدو ل العربية،

ومعرفة سمات المدن ومراحل نموها والعوامل المؤثرة في
تحديد نموها، ومدى تأثير النشاط التقتصادي والجتماعي

 .على تعريف المدينة
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:تمهيـــد
نشأت المدن نتيجة الرغبة في التعايش كمجموعات بالنسبة للفراد ،ولتحقيق الستقرار
الذي كان يحاو ل النسان القديم جاهدا الحصو ل عليه، فمن الريف والصحراء والغابات ،

بدأ ينتقل تدريجيا للوصو ل إلى مفهوم جديد للتعايش، يضمن استقراره، ويحقق له في
نفس الوتقت الحماية من كل المؤثرات الخارجية ، فكان تخطيط المدن المدن القديمة

ينطلق من نوعين:التخطيط الدائري والتخطيط ذو المحاور المتعامدة. 

1: المدينة   مفهوم  إن المدينة خلصة تاريخ الحياة الحضرية ، فهي الكائن الحي كماـ
عرفها لوكوربزيه ، فهي الناس والمواصلت وهي التجارة والتقتصاد، والفن

والعمارة،والصلت والعواطف، والحكومة والسياسة،والثقافة والذوق، وهي أصدق تعبير
لنعكاس ثقافة الشعوب وتطور المم ، وهي صورة لكفاح النسان وانتصاراته وهزائمه ،

وهي صورة للقوة والفقر والحرمان والضعف.
   بالرغم من كثرة العلماء المهتمين بتعريف المدينة إل أنهم لم يعطوا تعريفا واضحا لها

،ذلك أن ما ينطبق على مدينة ل ينطبق على أخرى ، لنها عرفت باختصاصات متعددة
حسب وجهة نظر كل عالم ، فمنهم من فسر المدن في ضوء ثنائيات تتقابل بين المجتمع

الريفي والحضري، ومنهم من فسرها في ضوء العوامل اليكولوجية، ومنهم من تناولها في
:) 1(ضوء القيم الثقافية

ًا:ـ 1ـ1       شخص في الميل10000 تشير الحصائيات إلى أن كثافة أكثر من إحـصائي
المربع الواحد تشير إلى وجود مدينة بحسب رأي مارك جيفرسون، ومن مصلحة الحصاء

في جامعة السكندرية تعرف المدينة بأنها تعتبر من الحضر والمحافظات والعواصم
المراكز، ويعتبر ريفا كل ما عدا ذلك من البلدان.

ًا:ـ 2ـ1       هي المكان الذي يصدر فيه اسم المدينة عن طريق إعلن أو وثيقةقــانونـي
رسمية.

ًا:ـ 3ـ1       فقد عرفت المدينة في ضوء عدد السكان ولقد أجمعت بعض الهيئاتـحـجمــي
 نسمة فأكثر يعتبر مدينة ، أما20000الدولية على أن المكان الذي يعيش فيه أكثر من 

 نسمة يشكلون مدينة، أما في فرنسا فأكثر من2500في أميركا فقد أعتبرت أكثر من 
 نسمة2000 نسمة يحددون مدينة، وكذلك في القطر السوري فإنهم يعتبرون 2000

تشكل مدينة .
 المدينة ظاهرة إجتماعية، وهي ليست مجرد تجمعات من الناساجتماعيا:ـ 4ـ1     
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تطبيقيةعلى           --    دراسة الصحراوية المدينة العمرانيةعلىمورفولوجية التجارة تأثير دراسة
-- الواد  مدينة

برأي روبرت بارك مع ما يجعل حياتهم أمرا ممكنا، بل هي اتجاه عقلي ومجموعة من
العادات والتقاليد إلى جانب تلك التجاهات والعواطف المتأصلة في هذه العادات والتي

تنتقل عن طريق هذه التقاليد، وهي في النهاية مكان إتقامة طبيعي للنسان المتمدن
،ولهذا السبب تعتبر منطقة ثقافية ، تتميز بنمطها الثقافي المتميز.

ًا:ـ 5ـ1      ل يوجد للمدينة وظيفة واحدة بل لها عدة وظائف: ـوظيـفيـ
- فهي وحدة عمرانية ذات تكامل وظيفي، فهي ل تشمل تقطاع الزراعة فحسب (كما في
الريف) بل تتعداه للصناعة والتباد ل التجاري والصناعات الثقيلة، وتجارة القطاعين الخاص

والعام، والحرف وكل ماله علتقة بوصو ل تطورها إلى العالمية، وتسمى هذه الصناعات
بالصناعات الحضرية.

- ويصف ديكنسون المدينة بأنها محلة عمرانية متكدسة، يعمل أغلب سكانها، بحرف غير
زراعية كتجارة القطاعي والصناعة والتجارة . 

ًا:ـ 6ـ1      وعرف ممفورد المدينة بأنها حقيقة تراكمية في المكان والزمانتاريــخـي
،ويمكن استقراء تاريخها من مجموعة التراكمات التاريخية، والخذ بالمبدأ التاريخي الذي

يقو ل أن المدينة تاريخ تقديم ، وأن التعرف عليها يتم من خل ل الشواهد العمرانية القديمة،
وبالتالي فإن الحكم عليها من هذا المنطلق غير مقبو ل .

ًا:ـ 7ـ1      تنشأ المدن في مواتقع مختارة تتمتع بأفضليتها عن سواها منموقــعيـ
المدن ،ويرى الجغرافيون أن المدينة حقيقة مادية مرئية من اللندسكيب، يمكن تحديدها
والتعرف عليها بمظهر مبانيها وكتلتها وطبيعة شوارعها ومؤسساتها وكذلك تفردها بخط

.Urban Profile ou sky lineسماء مميز 
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تطبيقيةعلى           --    دراسة الصحراوية المدينة العمرانيةعلىمورفولوجية التجارة تأثير دراسة
-- الواد  مدينة
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تطبيقيةعلى           --    دراسة الصحراوية المدينة العمرانيةعلىمورفولوجية التجارة تأثير دراسة
-- الواد  مدينة

2: المدن   سمات ـ
تمثل كل مدينة ظاهرة فريدة لتتكرر، وبالتالي فمن الصعوبة تحديد سمات للمدن، إذ
تفسر كل مدينة في ضوء ظروفها التاريخية وعوامل نموها، وتقد حدد لويس خصائص

L’urbanisme comme mode deالتحضر في مقالته الشهيرة: "التحضر كأسلوب للحياة «
vie « الحجم، الكثافة و اللتجانس، فترتبط هذه العناصر فيما بينها ارتباطا وثيقا مما -

يؤدي لوجود تجمع من الناس يتسم بكبر الحجم وشدة الكثافة واللتجانس، وربما كانت
خاصية التمايز واللتجانس الجتماعيين أبرز ما يميز الطابع الحضري نظرا لما تتصف به
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تطبيقيةعلى           --    دراسة الصحراوية المدينة العمرانيةعلىمورفولوجية التجارة تأثير دراسة
-- الواد  مدينة

المدينة من اختلفات شديدة من حيث المهن والمراكز الجتماعية والتقتصادية، يجعلنا
نقو ل أن المدينة هي مكان يعمل سكانه في أغلب المهن ما عادا الزراعة وهي بيئة

:ومن السمات العامة للمدن،صناعية يتزايد تحكم النسان فيها وبحياته ووتقته وإنتاجه
    
3: المدن   تصنيف ـ

تعتبر المدينة بصفتها نموذج لمجتمع حضري ظاهرة تقديمة، وهي تعتبر كذلك انعكاسا
لتزايد التعقد الجتماعي ، واستجابة لظروف اجتماعية وثقافية وجغرافية، وتقد انعكس هذا

1950على أساسه الوظيفي الذي يختلف باختلف الزمان والمكان، فوظائف مدينة 
، بالرغم من احتفاظها بالمكان الذي تقوم فيه ، وعلى2000تختلف عن وظائف مدينة 

ضوء هذا يتبين صعوبة تصنيف المدن ،ومع ذلك ظهرت بعض التقسيمات:
:1ـ3 الحجم      حـيـث من المدن تقسيم ـ

      يعتبر هذا التصنيف أبسط هذه التصنيفات، ويستخدم عند التفرتقة بين الحضر والريف
 المدنReiss وريس Dunkanالختلف بينهم ،وتقد تقسم دنكان Mannفقد أوضح مان 

ًا حسب حجمها، وتقسم فيليب هاوز 11الميركية إلى   المدن إلى ما تقبلHauser نموذج
صناعية وصناعية ومتروبوليتانية.

ًا للتقسيم: ومن تلك التقسيمات التي تضع الحجم معيار
(ـ1ـ1ـ3     الصغيرة   وهي البلدة أو المدينة الصغيرة التي تتميز عن  ):  Town  المدينة

الوحدات الصغرى(القرى)والوحدات الكبرى(المدن)، وهي تتمتع بموتقع حضري يسيطر
على المنطقة الريفية، وكما تتمتع بأهمية ثقافية كبيرة، وتمارس المدينة الصغيرة التجارة

البسيطة الداخلية.
(ـ2ـ1ـ3     الصناعية   وتتميز بتقسيم العمل، وينتظم وجودها حو ل النتاج  ):  City  المدينة

الذي تنتجه، وهي تتمتع بموتقع حضري يسيطر على التقليم برمته وريفه وحضره.
( ـ3ـ1ـ3      وهي المدينة العظمى أو المدينة الكبيرة،  ولها  ):  Metropolitan  المدينة 

خصائص المدينة الصناعية.

:2ـ3 السكان       عدد حـيـث من المدن تقسيم ـ
      هو أسهل هذا التقسيمات لرتباطه بتعقد الحياة في المدينة ،وتقد طبقته معظم الدو ل

في تقسيماتها الدارية، ففي فرنسا كل مجموعة من السكان تعيش في مركز واحد يبلغ
نسمة تعتبر مجموعة حضرية، وكل مركز يقل عدد سكانه عن هذا العدد2000عددها 

نسمة، و في بلجيكا إلى2500يعتبر تقرية في عداد الريف، وفي أمريكا يصل العدد إلى 
 نسمة.5000

:3ـ3 التاريـخي       تطورها حـيـث من المدن تقسيم ـ
     لهذا التقسيم أهميته العظمى في تتبع الحضارات التي أثرت في كل مدينة.

:4ـ3 والثقافية        الجتماعية العوامل حـيـث من المدن تقسيم ـ
 في هذا التقسيم بين المدن التي تسودها العقائدSingorوسنجرRedfield      ميز ريدفلد 

الدينية المختلفة، والتي كان بعضها يساند ويقوى استقرار النظام الجتماعي والثقافي
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تطبيقيةعلى           --    دراسة الصحراوية المدينة العمرانيةعلىمورفولوجية التجارة تأثير دراسة
-- الواد  مدينة

 بين مدن النبلء ومدنFeberوالبعض الخر كان يستجيب للتغير الجتماعي، وميز فيبر
الفقراء،وبين مدن التقطاعيين والبدائيين، ومدن نشأت في ظل الستعمار الوروبي ومدن

تقبل دخو ل الستعمار كما في جنوب أفريقيا.
:5ـ3 القتصادية      المتغيرات ـحـسـب المدن تصنـيـف ـ

 أنLampardالمدن إلى مدن صناعية وإدارية وتجارية،وأكد لمباردBreese    تقسم بريس
الصناعة السائدة كانت أساس تصنيف المدن، وأن نمو المدن يرتبط بمعد ل النمو

 المدن حسب موتقعها المركزي إلىUllman وأولمانHarrisالتقتصادي.وصنف هاريس 
مدن النقل ومدن ذات وظائف متخصصة، وصنف ماركس في ضوء علتقات النتاج المدن

إلى مدن العبيد ومدن التقطاعية ومدن الرأسمالية والشتراكية، وأشار هوزليتز إلى
 وهيGenerativeوظيفة المدينة في ضوء نموها التقتصادي ،وصنف المدن إلى مدن منتجة 

 وهي المدنParasiticالتي يعود تأثيرها بالفائدة على النمو التقتصادي، ومدن طفيلية
الستهلكية.

:6ـ3 تقدمها       درجة حـيـث من المدن تقسيم ـ
     حاو ل تورنديك تقسيم المدن من حيث نوع وكمية الخدمات التي تقدمها للسكان،

 نقطة تقع في ستة أتقسام37فقسم الخدمات إلى 
عامة:الصحة والتعليم والترويج والتقتصاد ونثريات،

واكتشف من هذه الدراسة أن هناك إرتباط عام بين
التقدم والتأخر في المدن، فالمدن التي بها نسبة

ًل من الناحية تعليم مرتفعة يكون سكانها أحسن حا
التقتصادية والصحية والترفيهية. 

التي      7ـ3 العمال حـيـث من المدن تـقسيم ـ
تؤديها:

ًا معتمدا     وضع جينيست هلبرت تقسيما سداسي
على هذا المعيار:

أ- مدينة صناعية. ب- مدينة تجارية. ج-مدينة
سياسية. د-مدينة ثقافية. هـ-مدينة صحية ترفيهية.

و- مدينة متعددة الغراض. 

:ـ 4 المدن   نمو مراحل
:     ـ 1ـ4        : يلي     بما تتميز وهي الزراعة قبل تجمعاتما               مرحلة

- تقلة عدد السكان. –النتشار السكاني استنادا إلى موارد الرزق. 
:ـ 2ـ4     الزراعة     ماقبل تجمعات نمو مرحلة

- زيادة نمو المدن. – بدء تحسن الحالة التقتصادية. 
وهي المرحلة التي بدأت تتميز بها بعض المدن نتيجة انتشار الزراعة ونوع من التجارة

التبادلية.
:   ـ 3ـ4     يلي   بما تتسـم الزراعية التجمعات   :  Market Town      مرحلة
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- ارتفاع كبير في معد ل نمو السكان.
- ارتفاع معد ل نمو المدن عن معد ل نمو السكان هامة 

- صعود واضح في معد ل النمو التقتصادي.
- بدء نمو مستقرات بشكل واضح، بسبب تحولها إلى 

منطقة سوق تجاري لما حولها.
/ـ 4ـ4     الولى    المدينة   /:  Primate City  مرحلة

- وصو ل نمو سكان المدن لعلى مراحله
- تسارع معد ل النمو التقتصادي بدخو ل الصناعة وتوفر المواصلت الكثيرة (سكة الحديد،

شبكات،
طرق)وتنشأ هنا مدينة كبيرة،وتنشأ حولها بعض المدن،وتدعي المدينة الولى المهيمنة

على باتقي المستقرات البشرية مثل مكسيكو سيتي،القاهرة،بومباي،ويصل حجمها إلى
%من عدد السكان، ويكون فيها كافة شبكات الطرق والمواصلت، وتتميز بتركز20-30

سكاني شديد، وبوضوح التنظيم الجتماعي والداري واتساع السواق، وتتسم بالتمييز
الطبقي، ومعد ل نمو مرتفع يكاد يكون ضعف معد ل نمو الدولة.

الكبيرة   ـ 5ـ4     المدينة  :  Metropolitan  مرحلة
تظهر مدن كثيرة مهمة ويتجمع السكان في المدن الجديدة المليونية،وتنخفض هيمنة

المدن الولى، وتظهر عدة مدن مجموعة مدن تكمل بعضها حيث يكون النشاط التقتصادي
متمما لبعضه، وتبدأ المدن بالتجمع، وأكبر متروبوليس هي:طوكيو،نيويورك،مكسيكو

سيتي.وتمتاز هذه المرحلة بكثافة عدد السكان بشكل فوق العادي،وتتوافر فيها
المواصلت، وتهتم الحكومة فيها بتحقيق مطالب سكانها، وتنفرد بميزات خاصة كالتجارة

والصناعة،وتقد تصل بعض هذه المدن إلى عاصمة منطقة أو دولة وتصبح المركز الرئيسي
للحكومة،وتتركز فيها كل المظاهر والنشاط الجتماعي والتقتصادي والسياسي، بحيث

تصبح بحق"المدينة الم". 
الميجالوبولـيـس  ـ 6ـ4       :  Megalopolis  مرحلة

- انخفاض كافة المعدلت. – انخفاض معد ل النمو التقتصادي.
- انخفاض معد ل نمو السكان. – انخفاض معد ل تركز السكان في المدن.

- التوزيع الجغرافي هو الميغالوبوليس: مثل/بوسطن،واشنطن،نيويورك/ والتي تتصل فيما
ًا، وفي هذه المرحلة تبدأ المدن والمناطق الحضرية حو ل المتروبوليس تزيد بينها عمراني

وتنمو وتتحو ل إلى عمران ضخم،ويكاد أن يكون متصل عمرانيا،ويتفوق في هذه المدن
التنظيم اللي والتخصص

وتقسيم العمل وتأخذ الفردية في الظهور،وتنتشر النظم البيروتقراطية في الدارة وأجهزة
الحكم.

التام    ـ 7ـ4     التحضر مرحلة
معد ل نمو الحضر أعلى من معد ل النمو السكاني لستمرار التجاه نحو التحضر.- ثبات

معد ل نمو السكان. – استمرار زيادة معد ل نمو الحضر- تكاد أن تكون مراحل نمو الحضر
مدنا صغيرة متجمعة بشكل تجمع حضري. 
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- يكون معد ل النمو ثابت ولكنه موجود، ويبدأ الناس بالعيش في مدن صغيرة.
- تتعدد النشطة ويكون لدينا مجموع من المدن الصغيرة والكبيرة والمزارع والمناطق

الصناعية وبالتالي نسيج عمراني، وتكون المناطق الزراعية عبارة عن أجزاء أو نقاط
صغيرة،وتتبنى المدينة الم، وتتحلل حو ل المدينة الصلية،وتنشأ مناطق جديدة ملتحمة،ول

يوجد أي نموذج تقديم،وإنما شريط جديد مترابط من النسج العمرانية. 
:ـ 9ـ4     الكبــيـرة  إن نمو المدن الكبيرة مهم جدا مثل عمليات التمدن     الــمدن

العامة.وتضم هذه المدن الن أكثر من خمس سكان العالم.ولكن ما هي المدينة الكبيرة؟
ساكن.ولكن هل يمكن أن100000فالتحديد البسيط للحجم يستخدم المستوى الدنى  ل

نعتبر أن في هذا العدد تحديدا لحجم التجمعات؟وهنا ممكن أن نسأ ل ما هو مصطلح
التجمع؟فهذا المصطلح يعني "اندماج مدينتين لتشكيل وحدة واحدة"،أو "المدينة مع
ضواحيها"،أما الكتاب الديموغرافي للمم المتحدة فيحدد التجمع المدني بأنه"يشمل

ًا ولكن مجاورة لحدود الحواف المدنية أو المقاطعات المسكونة بكثافة والتي تقع خارج
المدينة". 

ًا ما يؤدي نمو التجمعات الكبيرة إلى تكوين مستوطنات مدنية كبيرة متصلة    وغالب
".ويمكن وصفه بأنه تجمع واتصا لConurbationsومستقلة،تسمى عادة "المدن المتصلة 

عدة مدن وأحيانا بتكونه من تجمع واحد كبير وتوابعه المدنية.أما المدن المليونية فإنها
تتضاعف بسرعة، ففي بداية هذا القرن كان هناك إحدى عشر مدينة مليونية فقط في

مدينة منها ست مدن100العالم، ولكن في أوائل الستينيات، ارتفع العدد إلى أكثر من 
عربية مثل:"القاهرة والسكندرية والدار البيضاء".

:ـ 5 الحضـري      النمو ظاهرة و المدن نشأة
    5 المدن    ـ 1ـ نشأة الستيطانو تطور : 

لقد ارتبط مصير النسان منذ إن خلقه الله بالرض، إذ تمثل مصدر ملبسه ومسكنه       
وممارسة نشاطاته المختلفة لدمة حياته حيث كان الطين و الحجارة و أغصان الشجر

وجذوع النخيل المواد الساسية في بناء مسكن النسان، عندما بدأ استقراره في مواتقع
محددة من العالم بعد أن كان الناس يتجولون في ربوع الطبيعة بحثا عن تقوتهم ومأوى
أمن مثل الكهوف و المغارات، وكانت مناطق الستقرار ذات خصائص متميزة، إذ يتوفر

فيها لمياه وتربة خصبة  ومناخ معتد ل، ولهذا استمر الستيطان في مثل تلك الماكن،
وتطور بمرور الزمن حتى أصبحت مهدا للحضارات الولى التي أنطلق منها الشعاع

. الحضاري إلى  كل أرجاء المعمورة
وتقد استمر الستيطان بنوعيه الدائم والمتنقل إلى يومنا هذا، أل  أن الخير على نطاق   
محدود جدا و المتمثل بالبدو الرحل، وبمرور الزمن ازداد عدد السكان وأزداد عدد مراكز

ألستيطان، وخاصة في المناطق التي تتوفر  فيها الظروف الملئمة للحياة، ونتج عن
الستقرار البشري ممارسة أنشطه متنوعة وبالدرجة الولى النشاط الزراعي حتى زاد
إنتاج بعض المناطق من المنتجات الزراعية و الحيوانية بما يفوق حاجة سكانها، وكانت

مختلفة النوعية من مكان لخر، لهذا ظهر مبدأ المقايضة سلعة بسلعة وهو أو ل أشكا ل
التعامل التجاري، والذي اتسع نطاتقه تقبل ظهور العملت النقدية ليشمل مساحة واسعة
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تطبيقيةعلى           --    دراسة الصحراوية المدينة العمرانيةعلىمورفولوجية التجارة تأثير دراسة
-- الواد  مدينة

من المناطق التي تربط بينها طرق برية عن طريق القوافل أو النقل المائي،  وكان اللقاء
في مراكز الستيطان التي يسهل الوصو ل إليها ليتم تباد ل السلع، لذا أسهمت هذه العملية
تطوير تلك المراكز الستيطانية، إذ ظهرت الحاجة إلى إناء حظائر ليواء الحيوانات المعدة
للبيع أو المخصصة لنقل المنتجات الزراعية، ومخازن الخزن المنتجات وغرف لنوم التجار

. وتقديم الخدمات لهم
كما بدأت تظهر بعض الحرف الخرى التي يعتمد بعضها على تلك المنتجات أو لنتاج        
بعض المعدات البسيطة التي تستخدم في النتاج، واستمرت تلك المستوطنات في أداء
وظائف متعددة لسكانها وسكان المستوطنات  الخرى، حيث متم الستفادة من بعضها

كمحطات استراحة للمسافرين من منطقة لخرى عبر تلك المستوطنات لنها تمثل
مناطق أمنة وتتوفر فيها مستلزمات الراحة. وبمرور الزمن تحولت  تلك المراكز

الستيطانية إلى مناطق استقرار للسكان الرحل، واحذ يدب في مثل تلك المناطق الرتابة
والتنظيم وظهور السلطة والدارة، فأصبحت تلك المستوطنات متميزة عن غيرها والتي

تمثل أولى أشكا ل الستيطان العمراني الذي انتشر في كل أرجاء الرض بأشكاله
 .البسيطة ومواتقعه المتباينة

وتقد نشأت المدن في المناطق التي تتوفر فيها فرص معيشة متنوعة مع تنوع أساليب       
الحياة وأماكن لتقامة الناس و العمل والتمتع بعلتقات دائمة ومتميزة ضمن المنطقة

العمرانية، وتقد تكون المدينة بسيطة وصغيرة الحجم وغير مزدحمة وتتمتع بجانب كبير من
خصائص البيئة الريفية، أو تكون مدن ذات كثافة عالية ومزدحمة بالنشطة المتنوعة

والمتنافسة وازدحام المؤسسات الصناعية وما ينتج عنها من مشاكل بيئية واجتماعية
.واتقتصادية

وتقد نشأت المدن في المناطق التي تتوفر فيها فرص معيشة متنوعة مع تنوع أساليب      
الحياة و أماكن لتقامة الناس والعمل و التمتع بعلتقات دائمة ومتميزة ضمن المنطقة

العمرانية، وتقد تكون المدينة بسيطة وصغيرة الحجم وغير مزدحمة وتتمتع بجانب كير من
خصائص البيئة الريفية، أو تكون مدن ذات كثافة عالية ومزدحمة بالنشطة  المتنوعة و

المتنافسة وازدحام المؤسسات الصناعية وما ينتج عنها من مشاكل بيئية واجتماعية
 . واتقتصادية

وظهرت المدن فيها بعد وفق مخططات رسمت لها بعد أن بعد أن كانت في البداية      
وريثة استيطان ريفي تطور بمرور الزمن وشكل غير منتظم ومخطط حيث تقام البنية
. على  جانبي الطرق بشكل غير منتظم دون أن تحافظ على استقامة الطريق وسعته

وتعد المدينة المخططة أفضل بيئة استطاع النسان أن يستغل عناصر الطبيعة      
المختلفة في توفيرها مسخرا كل إبداعاته وأفكاره في سبيل إظهار المكونات التخطيطية

والعمرانية بكل منسجم مع الخصائص الطبيعية للموتقع، ومتميزة عن غيرها في الماكن
الخرى، ولذلك ظهر الفن المعماري متباينا من مكان لخر ومن زمن لخر، ولهذا يمثل

 . تراثا حضاريا يعبر عن ثقافة الجيا ل التي إتقامته
وتقد نتج عن الزيادة السكانية التي شاهدتها المدن الحاجة إلى ارض إضافية لتوسع      

رتقعة المدينة لتلبية حاجاتهم المختلفة، لذلك تجاوزت السوار المحيطة  بها، وتقد اتسعت
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تطبيقيةعلى           --    دراسة الصحراوية المدينة العمرانيةعلىمورفولوجية التجارة تأثير دراسة
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بعض المدن بشكل متميزة عن غيرها وظهرت أنماط متنوعة من السكن كالحياء الراتقية
والمتوسطة والمتدينة، وبدأت النشطة الرئيسية تتنافس فيما بينها داخل المدينة كالتجارية

. والناعية وعلى حساب الستعما ل السكني
إن تقيام المدن لم يكن اعتباطا بل لداء خدمة معينة في بادئ المر، إدارية، عسكرية،      

 . اتقتصادية، دينية، إل أن الخدمات تنوعت بمرور الزمن مما زاد من أهمية المدن
 عملية النمو السريع والنزعة الظاهرة للتحام عدةإذن فالمدن اليوم تشهد                  
مدن في تجمعات طبيعية ضخمة للمدن. وفي هذه الحالة يزداد عدد سكان المدن إلى

درجة كبيرة، وتتوسع رتقعتها الرضية بشكل مفرط. وهذا يؤدي إلى جعل المباني
المتوسعة في المدينة، تشغل أجود الراضي الزراعية ويتماثل هنا خطر القضاء على

صفحة الرض الطبيعية والغابات الكبيرة وتتلوث أحواض المياه ويتسمم المحيط الجوي
بالتلوث البيئي، إن النمو أو التطور المستمر بمبانيها الحجرية المصممة وكثافتها العالية
يؤدي إلى عدم تعريضها للشمس بصورة كافية وتشجيرها الناتقص ومن هنا ينشأ سبب
رداءة المناخ المحلي ومع نمو المدن يزداد المدى المتوسط لرحلت السكان وتنقلتهم

بوسائل النقل. تزداد بحدة شدة تنقل البضائع وتزداد وسائل النقل كثيرة، والمعروف إن
عدد السيارات يزداد أسرع من زيادة شبكة الطرق بعدة مرات، وهذا يؤدي إلى التشبع

المفرط لشبكة الشوارع بوسائل النقل والى شل حركة المرور وعلمات ذلك تقد ظهرت
لن في كثير من مدن الوليات المتحدة المريكية وغيرها من البلدان الخرى. إن المشكلة

الرئيسة للمدن الكبيرة الحديثة هي الستخدام الكثر فعالية لرض المدينة المخصصة
.للبناء دون توسع لحق للمدينة على حساب الراضي المجاورة

    5 المختلفة       ـ 2ـ العصور المدنعبر تخطيط الحضريوتطور النمو :
اتخذت المدن مواتقع ومواضع مختلفة عبر العصور والزمنة ذات خصائص ملئمة لقيامها    

 .في ذلك الوتقت، ال إن تنوع ال نشطة وتوسعها جعلت بعض تلك المواضع غير ملئمة
    5 الموضع-    :ـ 2ـ  هو المكان الذي تشغله المدينة فعل وتتركز فوتقه أنشطتها المختلفةا
بما يتلئم وخصائصه الطبيعية كالوضع الطوبوغرافي وطبيعة النحدار والتكوينات السطحية

 . وتحت السطحية (التربة والصخور) والوضع الهيدرولوجي والمناخ
    5 الموقع-  :ـ 2ـ  ويعني الموتقع بالنسبة لظواهر الطبيعية كالجبا ل والسهو ل والوديانب

. والنهيار والبحار والمحيطات . وتقد تنوعت مواتقع المدن نتيجة لتنوع مظاهر السطح
وتقد كان للمواضيع والمواتقع التي اتخذتها المدن دورا فاعل في نموها العمراني بمرور   

الزمن حيث تتوفر إمكانات للتوسع في بعضها وعدم توفرها في البعض الخر،  فانعكست
أثار ذلك على مخططات تلك المدن التي شهدت تطورا كبيرا بما يتلئم والتطورات

 :الحضارية والتقتصادية والجتماعية، وهذا ما سيتم تتبعه عبر العصور المختلفة وكما يأتي
5 :  ـ 1ـ2ـ القديمة   تنوعت نماذج مخططات المدن القديمة من مكان لخر فيالعصور
العالم عامة والوطن العربي خاصة موطن الحضارات القديمة والتي من شواهدها الرئيسة

المدن القائمة إلى الوتقت الحاضر، حيث أصبح وريثا لبعضها مدن كبيرة، وسيتم تناو ل
: نماذج من تلك المدن منها ما يأتي
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5 بابل أـ ـ 1ـ2ـ مدينة :  

:رررر

http://www.3marah.com/images/images

إن ازدهار الحياة في بلد مبين النهرين (دجلة و الفرات) منذ زمن  بعيد يعود إلى           
  ألف6-4مابين 

سنة تقبل الميلد حيث تمثل أرض السهل الرسوبي التي يمر خللها هذين النهرين أفضل
المناطق لخصوبة التربة وتوفر المياه واعتدا ل المناخ وانبساط الرض  فمهد التصا ل
المناطق الخرى وكان للنهرين دور في النقل، وكل ذلك شجع على استقرار السكان
وإتقامة المستوطنات مثل أور وايد واكد وبابل التي تعتمد من أكثر تلك المدن تطورا

 .تخطيطا وعمرانا لذا بقيت معالمها شاخصة إلى الوتقت الحاضر
وتشير الدراسات أنها بنيت في القرن  السادس ق.م في عهد نبوخذ نصر وفق          

مخطط وكانت في البداية على الضفة المنى لنهر الفرات وتم حفر تقناة تحيط به لمنع
هجمات العداء على المدينة، وبمرور الزمن ازداد عدد سكان المدينة فانتقلت إلى الضفة

الثانية من النهر فحفرت تقناة تحيط بهذا  الجزء من المدينة أيضا، كما تم بناء سور على
الضفة الداخلية للقناة من جهة المدينة ويحتوي السور أبواب محصنة، وتضمن مخطط
المدينة طرق مستقيمة وواسعة تتفرغ منها طرق فرعية تربط بين أجزاء المدينة، كما
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تطبيقيةعلى           --    دراسة الصحراوية المدينة العمرانيةعلىمورفولوجية التجارة تأثير دراسة
-- الواد  مدينة

تحتوي على مناطق سكنية بعض أبنيتها تتكون من عدة طوابق ويشتمل على المعابد
والمسارح والحدائق المعلقة التي تعد من عجائب الدنيا السبع وتقد استخدم في بنائها

 .الصخور والطوابق واللبن والقار

5 - ـ1ـ2ـ القدس  مدينة ب :
تعد مدينة القدس من المدن القديمة التي تعود إلى ما تقبل الميلد والتي وفق مخطط     

يتضمن طرق و مناطق سكنية حسب مستويات السكان للمراء ورجا ل الدين وعامة
السكان والعبيد وتقصور ومعابد ومناطق تجارية وحدائق وساحات، كما يضم التصميم

 .أراضي زراعية كظهير للمدينة، ويحيط بالمدينة أسوار وحصون

   

5 : ـ1ـ2ـ المكرمة    وهي من المدن القديمة التي نشأت في وادي إبراهيم عليهجمكة
السلم في شبه الجزيرة العربية في موتقع تحيط به من بعض الجهات مرتفعات متباينة

الرتفاع وكانت الهمية الدينية لها وحتى تقبل السلم جعلها منطقة جذب للسكان، وكانت
على علتقة تجارية مع التقاليم المجاورة مثل اليمن والشام، ولهذا ظهرت فيها الخصائص
الحضارية بشكل مبكر حيث استقرت بعض القبائل العربية حو ل بيت الله الحرام، وما إن

.جاء السلم حتى أصبحت المعالم الحضارية في تلك المنطقة واضحة جدا
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تطبيقيةعلى           --    دراسة الصحراوية المدينة العمرانيةعلىمورفولوجية التجارة تأثير دراسة
-- الواد  مدينة

5 السكندرية   ـ1ـ2ـ ـ د  : 
) ق.م والتي بناها331تقع على البحر المتوسط وتعد من المدن التي تعود الى (        

دينوتقراطيس في عهد السكدر الكبر عندما كان يسيطر على تلك المنطقة اليونان , وتم
 كم وكان يحيط1,4توصيل المدينة بجزيرة فاروس المقابلة لها بجسر طوله حوالي

. بالمدينة سور ضخم طوله حوالي تسعة أميا ل ويتضمن عدد من البراج
ويتجه تخطيط المدينة بين الغرب والشرق بشكل طولي لمسافة أربعة أميا ل        
ويخترتقها شارع رئيسي من الغرب إلى الشرق يتعامد عليه شارع من الشما ل إلى

الجنوب، وتكتمل الخطة الشطرنجية للمدينة بشوارع أخرى موازية لهذين الشارعين،
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تطبيقيةعلى           --    دراسة الصحراوية المدينة العمرانيةعلىمورفولوجية التجارة تأثير دراسة
-- الواد  مدينة

ويتضمن مخطط المدينة مسرح دائري ومبنى المحكمة ومتحف السكندرية ومكتبة
  . ومساكن للعلماء وحديقة عامة
5 الوسطى   ـ2ـ2ـ العصور مدن :

وتشمل الفترة الممتدة من بداية القرن الخامس الميلدي حتى نهاية القرن الخامس         
عشر، حيث شهدت المدن في هذه الفترة نموا واسعا وتطورات كبيرة في مخططاتها،

ويظهر ذلك واضحا في العديد من المدن السلمية و الغريقية و الرومانية، إذ تميزت تلك
المدن بالعديد من الخصائص عن التي نشأت تقبل وبعد هذه القترة، وفيما يلي عرض

 : موجز لخصائص بعض المدن
5 السلمية   ـ2ـ2ـ المدن أـ :

تشترك المدن السلمية ببعض الخصائص والصفات العامة التي تميز بها عن المدن         
في الماكن الخرى، والتي كانت انعكاسا للحياة الجتماعية والتقتصادية والساسية والبيئية

 :في ذلك الوتقت، ومن تلك الخصائص مايأتي
    : المسجد -1

ويمثل المركز الديني والثقافي والداري , لذا يحتل وسط المدينة في اغلب المدن        
.السلمية

     

http://www.lmada.com/vb/imgcache/2/45532lmada.jpg رررررر: 

العامة  -2  : المساحات
يرتبط وجود المساحات بالمساجد الجامعة ووظيفتها لممارسة النشطة الجماعية        

الدينية والجتماعية والسياسية والتجارية التي تعد من النشطة الغالبة على غيرها، إذ
 . تحتل المحا ل التجارية حيزا كبيرا حو ل المساحات

التجارية   -3 :السواقوالشوارع
تعد من العناصر المهمة في تخطيط المدينة وتقع عند ملتقى الطرق وخاصة عند        

مركز المدينة ومن مميزاتها تكون مسقفة وضيقة لحماية المارة من الحر والبرد
 . والتساتقط
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تطبيقيةعلى           --    دراسة الصحراوية المدينة العمرانيةعلىمورفولوجية التجارة تأثير دراسة
-- الواد  مدينة

وتكون المحلت صغيرة المساحة، كما يظهر فيها التخصص مثل سوق العطارين       
والبزازين والحدادين والنجارين أما الشوارع الرئيسية والفرعية فكانت ضيقة عموما،

 . وبعض الفرعية مغلقة
واجتماعيا      -4 تخطيطيا السكنية المحلة نظام : سيادة

وهذا ساعد على إتقامة علتقات اجتماعية متينة تفتر لها المدن الحالية، وتكون البنية       
 . بسيطة في مظهرها وبديعة في جوهرها لنها منسجمة مع كل الظروف

المتميز   -5 المعماري : الفن
تتضمن البنية العامة حسب نوع البنية و أهميتها فنا معماريا متميزا عن غيره في          
جميع أنحاء العالم ويظهر ذلك واضحا في واجهات البنية وفي داخلها، وهذا واضحا في

. جميع الدو ل السلمية
البنية  -6 : اتجاه

إن تخطيط معظم الدو ل السلمية جاء منسجما مع البيئة، حيث يتم توجيه كل البنية       
في التجاهات التي تضمن دخو ل الهواء غالى المبنى وتقلل من شدة أشعة الشمس، كما

كانت البنية تفتح إلى الداخل أي يكون الفراغ إلى الداخل وليس إلى الخارج، وهذا يعبر
عن طبيعة الحياة الجتماعية والظروف البيئية، حيث يتركز نشاط السرة في ساحة البيت

التي تتوزع حولها غرف لغراض مختلفة، الستقبا ل والمطبخ والنوم والحمام، كما تكون
.البنية متلصقة للحد من تأثير العناصر المناخية

بالشارع   -7 البنية : علقة
إن امتداد البنية على  جانبي الشوارع من الملمح العمرانية التي تظهر واضحة في        

تخطيط المدن السلمية حيث تتراجع تلك البنية عن الشارع في الطوابق الرضية في
حين تبرز الدوار العليا باتجاه الشوارع، ويتحقق من ذلك الستفادة من الفراغ العلوي في

زيادة مساحة المبنى وتوفير الظل للمارة للحماية من الظروف المناخية وهذا ما يظهر
 . حتى في البنية الحالية

المناخية   -8 الظروف :معالجة
تتضمن المدن العربية القديمة أفضل المعالجات المناخية ويظهر ذلك في جوانب       

تخطيطية ومعمارية، التخطيطية تتمثل في توجيه البنية في التجاهات التي تتلءم  مع
الظروف المناخية وتستخدم المشربيات والشناشيل لغرض تنظيم دخو ل أشعة الشمس
إلى المبنى كما أنها تحجب الرؤية من الخارج، وتصنع من الخشب والقصب سابقا ومن
المعادن حاليا. أما معماريا فيكون من خل ل ارتفاع المبنى لحداث دورة هوائية بداخله،
وعمل  فتحات لضمان دخو ل الهواء حيث سادة نظام متميز والمتمثل بالملتقف وتكون
عبارة عن فتحات تمتد من أعلى المنى إلى أسفله ضمن بناء الحائط وتكون متجهة من

العلى إلى الخارج باتجاه هبوب الرياح ومن السفل باتجاه الداخل لنقل الهواء من خارج
. المبنى إلى داخله وتسمى في بعض الحيان ألبا جدير

الهندسية  9 : التشكيلت
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تتوفر في العمارة السلمية تكوينات و أشكا ل هندسية تظهر واضحة في التفاصيل       
المعمارية الدتقيقة التي تمثل العناصر الساسية للتكوينات الكبيرة والتي تظهر على شكل

تقسيمات هندسية متداخلة تستخدم في الجزاء المفتوحة والمقفلة  والبواب والنوافذ
.وزخرفة الواجهات والحائط الداخلي، وباستخدام مواد مختلفة

المواقع  10  : تنسيق
إن تنسيق المواتقع  العمرانية يكون بشكل منسجم مع الظروف الطبيعية السائدة من       

حيث التضاريس والمناخ، وعمل الفناء داخل المبنى هو تحقيق لذلك، والذي يتضمن في
.كثير من الحيان نافورات وأشجار لتحسين الوضع البيئي والجمالي للمبنى

11 البناء    أساليب تنوع  :ـ
لقد تنوعت أساليب بناء العمارة السلمية القديمة بسبب تنوع الخصائص الطبيعية       
والحياة الجتماعية في ربوع الدولة السلمية التي امتدت من جنوب أوروبا إلى حدود

الصين، ولهذا ظهرت تشكيلة معمارية متميزة حسب نوع المادة المستخدمة في البناء
كالحجر والطابوق واللبن والنورة و الجبس، وتقد تجسد الفن المعماري السلمي في

المدن التي نشأت في تلك الفترة، مثل مدينة بغداد التي تعد من المدن السلمية
النموذجية التي تم تخطيطها لتكن عاصمة الدولة السلمية في ذلك الوتقت ولم تكن وريثة

)م على الضفة762هــ (145استيطان سابق حيث أمر أبو جعفر المنصور ببنائها عام 
اليسرى لنهر الفرات وتم تخطيطها بشكل مدور يحيط بها أسوار وخندق،  ويتضمن

مخطط المدينة أربعة شوارع رئيسية متقاطعة تشير إلى الجهات الصلية والتي تنتهي عند
السوار بأبواب نحو الكوفة والبصرة وخرسان وسوريا ونينوى، وكان يتوسط المدينة

مسجد كبير وتقصر حاكم والدواوين،  كما تم تقسيم المدينة إلى مساكن لمختلف
..... المستويات كالحاشية والموالين للحاكم والسكان الخرين

كما فصل الحاكم تقصره عن الخرين بسورين للحفاظ على أسراره من التسرب           
إلى عامة الناس وتحديد علتقاته وعائلته بالخرين . كما تضمن المخطط استعمالت أخرى

كالتجارية والترفيهية، وأصبحت المدينة أساس لمدينة كبيرة عاصمة العراق يصل عدد
 .  مليون نسمة لملئمة الواتقع والمواضع لقيام المدينة وتطورها6سكانها إلى حوالي 

 هـ (358كما يظهر الفن المعماري السلمي في القاهرة التي بناها جوهر الصقلي عام 
م)، وكانت معسكرا لجيش الفاطميين،  وتقد أحيطت المدينة بأسوار تتخللها ثمانية969

أبواب، أهمها باب الفتوح وزويلة اللذين يربط بينهما شارع واسع , كما تقسمت المدينة إلى
محلت سكنية او حارات خصصت كل واحدة لقبيلة معينة ويحتل المسجد وسط المدينة

هـ361والمتمثل بجامع الزهر الذي بني عام ( ). 
      منذ بدأت الفتوحات السلمية شيد المسلمون عددا من المدن التي تمثلت بها العديد
من الشروط البيئية، فمثل كان يشترط أن تكون المدن في أماكن مرتفعة وعلى نهر جار
عذب لمد المدينة بالمياه اللزمة فضل عن الحركة التجارية إلى داخل وخارج هذه المدينة

مما يساعد على نموها وازدهارها، كما كانت ذات أسوار محصنة وبوابات، ويتم مراعاة
شروط اختيار الموتقع لمجابهة المناخ والظروف البيئية، وكان للبعد البيئى أثر واضح على

تخطيط المدن و العمارة السلمية.
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 استخلص أثر البعد البيئى على تخطيط المدن و العمارة السلميةهذا العنصر    يهدف 
شبكة شوارعها، و العناصر المعمارية من حيث اختيار موتقع المدينة، و نظام

لمبانيها.....الخ لتحقيق التلؤم مع لظروف البيئية.

: اـلسـلمية        العمارة و المدن تخطـيـط ـفـى المؤثرة العوامل
    تأثر تخطيط المدينة و العمارة السلمية بعوامل و مؤثرات كثيرة شكلت هيكل المدينة

العوامل التى: - و العناصر المعمارية و من أ هم هذه
فتوحات السلم فى بلد متحضرة شرتقا و غربا و اتساع نطاق المبراطورية•

السلمية من الهند الى الندلس.
البواعث الدينية و النظم السياسية و الجتماعية و التشريعية التى أوجدها•

السلم، و مفهوم كل شعب منها.
فنون المم العربية التى است وطنت أطراف الجزيرة و مجاورتها للمم•

العرب و العمارة تقبل السلم. المتمدينة، و تأثير فنون هذه المم على فنون
تأثير بقايا الحضارات السابقة فى التقاليم و البلد المختلفة على العمارة•

الو ل فى سوريا حيث أتقام المويين السلمية مثل ظهور الطراز المعمارى
دواتهم، فتأثرت عمارته بعمارة الفن البيزنطى.

*فى بغداد حيث ظهرت الدولة العباسية، فتغيرت أساليب العمارة و غلبت•
السلمية. الساليب الفارسية على عناصر العمارة

التقتباس من فنون المم الخرى التى أصبحت تحت حكم العرب مع صبغها•
بالروح السلمية وبقاء صبغها محليا، و استخدام الصناع من مختلف البلد و تأثير

مهارتهم على الفنون السلمية [ 
تعدد مواد البناء و أنواعها فى مختلف التقاليم.•
اختلف الطقس و المناخ، معتد ل على سواحل البحر البيض المتوسط غ زير•

مشمس، و أمطار نادرة فى معظم أنحاء المطار فى الشتاء، شديد الحرارة و
البلدان العربية – فى الندلس أمطار غزيرة و ثلج فى الشما ل وفى بعض

المناطق الجبلية.
5 الرومانية    ـ3ـ2ـ و الغريقية المدن :  

كانت المدن الغريقية ذات مظهر عمراني بسيط في المراحل الولى من ظهورها،       
أل ان الفن المعماري أخذ بالتطور مع مرور الزمن حيث بدأ الهتمام بالمعابد من حيث
الموتقع والزخرفة ومواد البناء، كما كان للتطور العلمي وظهور متخصصين في الهندسة

المعمارية الثر الكبير في وضع أسس تخطيط المدن الغريقية مثل بيركاس هيبو داموس
في مدينة ميلتوس، وتضمنت مخططات المدن طرق واسعة ومستقيمة وساحات تتوسط

 .المدن ( الميدان) والتي تتضمن سوق المدينة
كما كان تخطيط الشوارع بشكل متعامد مكونة إشكا ل متنوعة منها مستطيلة تسمى    

 أو شكل مربع تشبة  رتقعة الشطرنج وتسمى 
  وتتضمن تلك الشكا ل استعمالت سكنية ذات أبنية متنوعة وتنتهي
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) الشوارع العريضة بالميدان الرئيسي الذي يسمىAgora الذي تحيط به المباني،  ويتركز(
في المدن القديمة أجورا فيه النشاط التجاري ويكون مكانا لتجمع السكان وإتقامة

الحفلت أو لغراض سياسية، كما يحاط بالميدان مباني عامة ذات أعمدة مزينة بالتماثيل،
ومن المثلة على ذلك مدينة بريين.

   

وتقد أتقيمت معظم المدن الغريقية في مواتقع حصينة يسهل الدفاع عنها مثل أشباه      
     .الجزر والتل ل والهضاب

ومن المدن الغريقية مالينز  في بلجيكا ذات المخطط الشعاعي ومحاطة بأسوار تتضمن
أبراج دفاعية ويحيط بالسوار من الخارج خندق مغمور بالمياه لزيادة تحصين المدينة

.والدفاع عنها
5 النهضة    ـ3ـ2ـ عصر مدن  :

تمثل نهاية القرن الخامس عشر بداية عهد جديد وهو عصر البتكار والختراع الذي       
أدى إلى إنتاج بعض اللت والمعدات التي أسهمت في إحداث تغيرات في العلتقات

الجتماعية والتقتصادية وتطور اللة الحربية، فقد ظهرت طبقة التقطاع التي هيمنت على
مجالت الحياة بصورة عامة، و أدى ظهور اللة الحربية إلى تقليل أهمية السوار والحصون
لنها ل تمنع وصو ل الجيوش إلى المدينة التي تهاجمها،  لذا يتم العتماد على الجيوش في

حماية المدن . وهذا مايشجع السكان على تجاوز السوار وإتقامة البنية وراءها ومن هنا
بدأت الحياة الحضرية في تطور مستمر في كافة المجالت التقتصادية والجتماعية

والثقافية والسياسية والتي انعكست أثارها على المدن تخطيطا ومعمارا، وتقد ازداد نفوذ
الحكام وظهور النبلء فتنافس الحكام في استخدام ألف المعماري المتميز في بناء

القصور والمباني العامة ودور العبادة حيث شجعوا ذوي الخبرة في التخطيط والتصميم
والزخرفة والنحت وعمل النافورات على ممارسة أعمالهم ولهذا ظهرت المدن بشكل

مخطط ومنتظم ومتميز عما كانت عليه سابقا، إذ يحتل تقصر الحاكم مركز المدينة
 ويشرف على الميدان
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الرئيسي . وتقد نتج عن هذا التطور مايسمى (Autocaratic city)وهي مدن تبنى وفق إدارة 
بالمدن التوتقراطية الحاكم ورغباته وتخطط بشكل متكامل دون ان يأخذ ينظر العتبار

. نموها المستقبلي
وتقد بدأت ملمح عناصر النهضة والباروك تظهر في المدن الوربية، إذ تتسع شوارعها       

بما يتلءم وظهور المركبات وتسهيل حركة الجنود،  وما ظهر من أحياء سكنية تعكس
الواتقع التقتصادي والجتماعي للمدينة , حيث كان بعضها خاص بالغنياء وأخرى للفقراء ,

1750وأخذت الزتقة المغلقة بالختفاء،  وتعد كارلسروة من مدن الباروك التي بنيت عام 
م والتي تم تخطيط شوارعها على شكل مروحة تتفرع من أمام القلعة التي تتوسط
المدينة ويعلوها القصر وتشغل المسان اتقل من نصف مساحة المدينة،  وتوجد أمام

القصر أبنية عامة حكومية وخدمية،  ومن المدن التي ظهرت بشكل واضح في هذه الفترة
مدينة باريس ذات التركب الداخلي المتميز، حيث تنافس حكامها منذ القرن الثاني عشر

على تطويرها من خل ل مد الطرق وبناء القصور وغرس الشجار،  فاتسع عمران المدينة
. في اتجاهات امتداد  الطرق

كما كان للحداث والثورات الشعبية أثرا في إعادة تخطيط الشوارع الواسعة في          
الحياء القديمة التي كانت  ضيقة ومتعرجة،  فساعدت الثوار على إتقامة المتاريس وتقتل

، وذلك لعدم تقدرة المدفعية1848عدد كبير من الجنود بل إبادة فرق عسكرية عام 
والليات العسكرية على التحرك في الطرق القديمة، ولذلك كلف نابليون الثالث عام

 م مهندسا فرنسيا من أصل ألماني هو ( جورج هو سمان)  لعادة تخطيط المدينة،1853
م فأكثر وعدد من الميادين الرئيسية، و أمر بنزع ملكية30فقام بتخطيط شوارع بسعة 

بعض المناطق من أصحابها، كم تقام بإعادة بناء بعض الحياء القديمة و المناطق السيئة
.العمران واستغل بعض الساحات لغراض البنية العامة،  وكان مخطط المدينة سابقا
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ومن  المشروعات البارزة التي أنجزها هو سمان تخطيط طريق ( الشانزليزيه) الذي    
يعتبر من الطرق الواسعة الذي تتفرع منه طر عديدة تربط بين أجزاء المدينة، وكان عدد

 من مجموع مباني المدينة،  ويمكن تتبع التطور7_3المباني التي تقام بتهديمها حوالي 
التاريخي لمدينة باريس من خل ل السوار الدفاعية التي تحيط المدينة خل ل كل فترة
والتي بدأت من القرن الثاني عشر والتي بلغ عددها خمسة أسوار والتي توضح حجم

 .وشكل المدينة وتخطيطها في كل فترة
كما حدد هو سمات اتجاهات التوسع المستقبلي للمدينة والتي كانت نحو المناطق التي     

تتوفر فيها مساحات واسعة صالحة للعمران دون مشاكل، وتمت إزالة السوار لعدم
الحاجة إليها و إعطاء مرونة اكبر في تنفيذ المخططات الساسية المعدة لنمو المدينة،

ويمكن ملحظة التطور الذي شهدته المدينة بمرور الزمن من خل ل المقارنة بين مخططي
المدينة في القرنين الثاني عشر والتاسع عشر، حيث تظهر التغيرات الجوهرية واضحة في

 .مخطط المدينة خل ل الفترة الخيرة
5 المدن      ـ 3ـ توسعوتخطيط الصناعيةعلى الثورة اثر  : 

عندما ظهرت الختراعات وتطورت اللة وانتشرت  المصانع التي اتخذت من المدن       
مقرا لها للستفادة مما يسمى بالوفورات التقتصادية العمرانية التي تقلل من الكلف التي

: يتحملها أصحاب المصانع والمتمثلة بما يأتي
 اليدي العاملة الماهرة -1

 ( السكن والخدمات الرتكازية (ماء- كهرباء – مجاري – هاتف -2
 وسائل النقل والتصالت -3

سوق لتصريف البضائع -4
الخدمات المصرفية -5

تركز رجا ل العما ل والمصانع بالمدن والذين يمكن التفاق فيما بينهم لتقامة -6
 .تكتلت أو اتحادات اتقتصادية لحماية إنتاجهم ودعم السعار

وتقد اتخذت المصانع مواتقع مبعثرة في المدن في بادئ المر دون أن يأخذ بالعتبار ما     
يترتب عليها من مشاكل البيئية وتخطيطية التي ظهرت فيما بعد ومما زاد في مشكلة

وجود المصانع في المدن التوجه هجرة واسعة نحوها من المناطق الخرى،  وخاصة غير
المؤهلين الذين لم يجدوا  فرص عمل كافية لتشغيلهم،  مما أدى إلى تكدس إعداد كبيرة

منهم في إحياء فقيرة تعاني من نقص في جميع أنواع الخدمات كما إن بعض المدن يواجه
توسعها مشاكل لوجود معوتقات تحو ل دون استمراره في بعض التجاهات لذا توسعت

.بعضها فوق مناطق غير ملئمة للعمران لوجود مشاكل موتقعيه
إل انه من  جهة أخرى أدت الثورة الصناعية إلى صناعة السيارات والقطارات       

والطائرات والتصالت التي أسهمت في توسع المدن وظهور مناطق للخدمات الصناعية
وأخرى للصناعات الثقيلة وخزن البضائع فاتسعت مساحة الرض المخصصة للغراض

الصناعية و التجارية،  وتقد أدى انتشار محطات توليد الطاتقة الكهربائية إلى تحرر الصناعة
من تقيود المسافة والمكان التي كانت تفرضها الطاتقة البخارية المعتمدة على الفحم مما
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دفع بالمخططين إلى تخطيط أحياء أو مدن صناعية بعيدا عن المدن الكبرى للتخلص من
    .الثار السيئة الناتجة عن الصناعة

وتقد كان للتقدم العلمي والتكنولوجي السهام الفاعل في تطور الفن المعماري       
والعمراني والتخطيط من خل ل استخدام اللت والمعدات الحديثة في مجا ل البناء

العمودي والحد من التوسع الفقي،  وما إن حل منتصف القرن العشرين بعد الحرب
العالمية الثانية فظهرت الجهزة اللكترونية والصناعات الدتقيقة التي تحتاج إلى مهارات

عالية ولهذا أتقيمت مؤسسات علمية لعداد كوادر فنية في تلك المجالت والمجالت
الخرى المرتبطة بها إدارية تخطيطية وتنظيمية،  والتي تحتاج إلى أبنية تتلءم  والخصائص

الطبيعية والفنية،  وبذلك تطور الفن المعماري في هذا المجا ل، وكل ذلك ساعد على
ظهور أفكار تخطيطية متنوعة تعبر عن إبداع المخططين وتفننهم في تخطيط المدن بما

. يوفر البيئة المريحة والمنة للنسان

:خلصة الفصل

للمدينة ذاكرة مجسمة تغوص في المستقبل  مثلما تغوص في الماضي رغم أنها دائما تعبر عن       
الواقع الحاضر، تتمثل هذه الطبقات الزمنية التي تتحول إلى واقع مادي يجعل  المدينة عبارة عن

حلقات متداخلة ومتراكمة يصعب تفكيكها، لكنها تبث داخلنا "الحس الزمني" بكثافة، حتى أننا ل نجد
سجل بصريا بالغ الدقة يضاهيها فهو سجل متحرك يقبل الجديد دائما،فكل حلقة جديدة تزيد من التداخل

الزمني في المدينة وتثري فيها التفاصيل الدقيقة إلى درجة أنها تمثل "السجل الجتماعي" الذي يقدم
.العلقات البينية الغير مرئية، وبصورة بصرية ساكنة ظاهرة ومتحركة ومتغيرة في الداخل

إن المدينة تعيش "هوايات متعددة " نابعة من هوية كلية هي الذاكرة الثلرثية البعاد "زمنيا"، إل      
أننا نشعر ذلك الخط الذي ينقلنا داخ جدار الزمن ، ليذكرنا كيف تشكلت المدينة نتيجة تراكم الحداث

ويقول لنا أن للرض المدينة"حالة إنسانية طبيعية" طالما أن النسان دائم الحركة والتغيير و في حالة
. بحث دائم عن "عمارة جديدة للرض" المر الذي يفرض عليه البحث عن تقنيات جديدة باستمرار
الشكالية هي عندما يحدث خلل في التركيبة الزمكانية للمدينة وتصبح الحالة المشوهة هي السائدة ,
فنحن ل نستطيع أن ننكر أن المدينة العربية المعاصرة ترزح تحت ضغوط حضرية تجعلها في تقدم

للكثير من المكتسبات الحضارية ,المر الذي يدفعها إلى المزيد من التشوه و فقد القيمة الجمالية و
التاريخية التي يفترض أن تعبر عنها هذه المدن , حتى أنها صارت تفقد مخزونها التاريخي نتيجة
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للغرب وفي نفس الوقت لم تستطع اللحاق به , وكثير من أجزاء المدينة القديمة تتوارى يوما بعد يوم
تحت ضغوط "التمدن" , دون الشعور أن المدينة هي فضاء للحياة و ل يمكن التفكير في قلب المدينة
كمتحف يجب الحفاظ عليه بل يجب المحافظة على مساره الزمني ومن طبائع المدن أنها تحتفظ بكل

. حلقاتها الزمنية
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:الفصــل الثالث
التخطيط العمراني: مشاكل

.لوحلول

:مقـــــدمة

سنحاول من خلل هذا الفصل  معرفة مفهوم التخطيط العمراني وأهم       
النظريات التي يقوم ويبنى عليها هذا الجزء الفسيح من الهندسة العمرانية

والمعمارية، وكذلك سنحاول معرفة أهم الخصائص التي يقوم عليها، وكذا
المهام المنوط به القيام بها في تنظيم  الشكل العام للمدن وتحديد مسار نموها،

 المتطلبات الساسية لتخطيط المدن والتي من خللهاهذا وسنحاول إدراج 
وجب على القائمين بمهمة تخطيط المدن دراسة هذه الخيرة من كل الجوانب

التي من شأنها إعطاء نتائج ايجابية في المستقبل القريب والبعيد، وكذلك
سنحاول معرفة الخصائص العمرانية والمعمارية  للمدن القائمة واهم الشكال

.التي نجد عليها المدن سواء القديمة أو الحديثة
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ـ مفهوم التخطيـــــــط العمراني لونظرياته 1
 تمارس المدينة نشاطها في إطار خطتها التي نمت مع الزمن , ولدراسة الخطة ينبغي لنا أن نفرق بين المدن        

التي نمت نموا طبيعيا بغير نظام، وتلك التي أنشأت وفق خطة موضوعة.
       وفي العالم اليوم أمثلة من كل النوعين،  وعر ف النظام القديم كل النمطين أيضا، فيحدرثنا علماء الرثار

 والمدن الكريتية والفينيقية بغير نظام أو خطة أنشئت موهينو- دارو فيUrوالمؤرخون انه بينما ظهرت مدينة اور 
السند وتل العمارنة في وادي النيل وفق نظام خاص.
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. 

وتتميز مورفولوجية المدن التي نشأت نشأة طبيعية بكثرة طرقها وأزقتها وصعوبة تفسير اتجاهاتها، ومواقع      
المباني فيها، ويبدو أن شكل الملكية الزراعية – التي تتأرثر بدورها بظرو ف المكان- هو الذي ارثر في تخطيط بعض

 عاصمة غيانا البريطانية يظهر تارثرها بالشكل الهندسيGeorge Townهذه المدن،  فمن دراسة تخطيط مدينة 
لمزارع القصب التي كانت تحيط بالمدينة عند نشأتها في أواخر القرن الثامن عشر،  وكما تأرثر المخطط بالملكية

الزراعية فقد تأرثر توزيع المباني وترتيبها بها بنفس الدرجة.
    من ذلك يتبين أن التفكير في بناء مدينة مخططة رواد كثيرا من بناة المدن في العصور الماضية، تصورها تارة
مستديرة وتارة مربعة أو مستطيلة،  فبني السلف مدنا مستديرة تشبه قراهم التي عاشوا فيها مقتنعين بان الدائرة هي
أكمل الشكال،  ومن قبل فعل العراقيون القدامى مثل ذلك،  أما المصريون فقد فضلوا – لغراض دينية -  الشكل

المربع ذي الزوايا القائمة،  بيد أن كل عصر كان يبحث عن مخطط المدينة المناسبة.
     ل يعبر مخطط المدينة عن خصائص  زمنية معينة،  بل هي تعبر عن أنماط متراكمة من الحضارات ومفهومها

لمخطط المدينة اختلفا زمنيا ومكانيا،  فترتبط الحضارة الرومانية والحضارة النجلوسكسونية وكثير من أقطار العالم
الثالث بمخطط المدينة المدينة الشطرنج (الزوايا القائمة  المتعامدة ) وأصبح هذا النمط قاعدة يلتزم بها في ضواحي

المدن وفي المتدادات العمرانية الحضرية الحديثة. 
    ورغم ذلك فقط تطورت خطة المربعات إلى خطوط منحنية وتنظيمها فففي شففكل قطاعففات مففن الففدوائر،  وتفففرض
الدارة النسانية او الصدفة على شكل المخطط وعلى ضوابط الطبيعية المحلية أمثلة في التضاريس والمناخ والطففرق
المائية،  أو الضوابط البيئية ممثلة في محاور النقل ومؤسسات المواصلت الحديثة كمفا تتفدخل ضفوابط ماليفة  أهمهفا
سففعر الرض والمسففتوى المففالي للسففكان المتوقففع معيشففتهم فففي هففذه الرض،  وضففوابط اجتماعيففة أهمهففا التميففز

الجتماعي والبحث عن مستوى معيشي راق.
      وتنعكس كل هذه الضوابط في الخطوط الرئيسية لتفاصيل المدينففة مثففل عففرض الشففوارع وحجففم القطففع السففكنية
وكثافة المباني وأهمية المساحات الخضراء والبنية الساسية للمدينة،  وهكذا فان مخطط  المدينة تعبر تعبيرا جيدا عن

مجموعة من الرتباطات بين ضوابط عدة وبين مكونات المنظومة العمرانية.
      كتب جورج شابو معبرا عن ذلك بقوله " أن كثيرا من المففدن قففد تأسففس بطريقففة يتحقففق فيهففا السففعادة مففن خلل
ممارسة لوظيفة معينة ومن خلل حركات الناس وتنقلهم وفق ما يشاءون،  وقد تتوافق هذه الحركة مع اللتفففا ف حففول
محلة ريفية نمت حول  قاعة عسكرية أو على جانبي شارع تجاري أو في المساحات الفاصلة بين الشففوارع المتقاطعففة
وتنشا الحياء  القديمة بهذه الطريقة  في المدن الوروبية والمدن العربية، ولشففك  فففي أن الشففوارع الضففيقة والزقففة

الملتوية  التي تتضح في المدن الشرقية مثل دمشق وتونس ليست إل تنظيما حضريا يحقق أهدافا منشودة".
ورغم ذلك فان النسان- منذ وقت بعيد – كون فكرة عن بناء المدينة بطريقة يحبها ويفضلها فقد تنشا مدنا مثل      

.على نمط يتفق مع مخطط القرية التي نمت حولها المدينة
- مفهوم التخطيط الحضري : 1

التخطيط الحضري علم واسع يجمع بين متغيرات عدة، طبيعية واجتماعية واقتصادية وهندسية من اجل توجيه نمو    
المدينة ومعالجة مشاكلها بما يخدم سكانها ويوفر لهم متطلبات الحياة الحضرية التي عكر صفوها التكنولوجيا، التي
دخلت كافة المجالت وتم استغللها على نطاق واسع دون النتباه إلى الرثار السيئة التي نتجت عن ذلك والتي تتمثل
بالكلف الجتماعية أي ما يتحمله سكان المدينة من أرثار ناتجة عن استخدام التكنولوجيا مثل التلوث والضوضاء حيث
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ظهرت في المدن الصناعية أحياء فقيرة وأحياء جديدة وضواحي قرب الريا ف للتمتع بجمال الريف والخدمات
. الحضرية

فبعد أن كانت المدينة قديما تنمو ببطء وبشكل طبيعي دون توفر مخططات أساسية لتوجيه نموها، بل كانت       
تتحكم المواضع بذلك فأينما تتوفر أرض صالحة للبناء يتم استغللها وقد فرض ذلك أنماط من البنية تميزت بها المدن

القديمة عن غيرها وخاصة مدن القلع المحاطة بأسوار إذ يكون المسكن صغير المساحة متعدد الطوابق لصغر
مساحة المدينة حيث يخصص الطابق الرضي للحيوانات والوسط للستقبال والطعام والعلوي للنوم، وكانت الشوارع
على العموم ضيقة وغير منتظمة وتتفرع منها فروع غير منتظمة قصيرة وضيقة وبعضها مغلقة بحيث تسمح بحركة

. السابلة والعربات التي تقودها الحيوانات
أما المدن التي نشأت في المناطق منبسطة وواسعة فكان نظام البيوت طابق واحد مفتوح إلى الداخل وذات       

سقو ف عالية. وبمرور الزمن تطورت الحياة إلى ماهو أفضل، وازداد عدد سكان الرض فأصبحت الحاجة إلى تنظيم
ضرورية جدا، وكانت المدن المكان المناسب لقامة معظم السكان وتوفير والخدمات المختلفة لهم، وبذلك بدأ التخطيط

العمراني بشكل واضح والذي يعتبر عملية معقدة تعتمد على متغيرات عديدة ل يمكن لشخص واحد ان يقوم بهذه
المهمة لذا يكون تخطيط المدن على شكل فريق عمل يضم تخصصات متنوعة منها جغرافي الذي يوفر معلومات عن

وطبوغرافية الرض وطبيعة النحدارات ونوع التكوينات الرضية من تربة وصخور وطبيعة المناخ السائد
وخصائص عناصره والنظام الهيدرولوجي والمشاكل البيئية، واجتماعي يوضح طبيعة الحياة الجتماعية والعادات

والتقاليد السائدة والمستوى الثقافي للسكان وميولهم ورغباتهم، واقتصادي يوضح العلقة بين توفير الخدمات
الرتكازية والجتماعية والكلف القتصادية والتي تتباين من موقع لخر. اما الختصاصات الهندسية فتأخذ على

عاتقها معالجة المشاكل التي يتم تحديدها من قبل الختصاصات المذكورة كالمشاكل الموقعية والبيئية والقتصادية
.والجتماعية ووضع تصاميم تنسجم مع طبيعة المتغيرات المختلفة بما يؤمن البيئة المنة والمريحة لسكان المدينة

وبالنظر لعدم فهم معظم الجهات المسؤولة بمعنى التخطيط العمراني لذا وقعت مدن الدول تحت وابل من       
المشاكل الناتجة عن التخطيط غير السليم والتي في تراكم مستمر ول يمكن تجاوزها،  فقد يكلف المهندس للقيام بمهمة

التخطيط والتصميم وبل شك ل يستطيع توفير المعلومات المتنوعة التي تعد الساس الذي يعتمد عليها في إعداد
التصاميم الساسية الملئمة لكافة الجوانب الطبيعية والبشرية، إذ تكون محدودة وعامة وسطحية لذا يترتب عليها
الكثير من الخطاء التي يتحملها سكان المدن،  وخاصة وان المر يتعلق بمدية كاملة أو أحياء واسعة من الصعب

.تركها وإقامة غيرها، ولو كان المر يتعلق بعمارة لتم هدمها وإقامة غيرها
وعليه يجب أن تأخذ بنظر العتبار أهمية التخطيط العمراني الذي يمثل ركنا  أساسيا في حياة النسان           

والعمل على تطوير الكوادر العاملة في هذا المجال بعيدا عن كل العتبارات الجانية،  فالنظمة والقوانين والسلطة
جميعا تسعى لشيء واحد هو خدمة النسان وتوفير الراحة والمان له،  والنظر لسعة هذا المفهوم لذا وضعت له عدة

:تعاريف  منها ما يأتي
هو عملية إبداعية موضوعية لكيفية عمل مواضع لممارسة الحياة النسانية وتسهيل مهامها بحيث يتوفر اكبر قدر -1

 .( ممكن من الحرية للفرد والجماعة بما يكفل لهم العيش بسلم وامن ( تعريف كيبل
هو تصور الحياة المستقبلية وأنه يربط بين السياسة القتصادية والجتماعية مع التصميم البيئي لحل المعضلت -2

.(العمرانية كالسكان والنقل (تعريف ميرسون
هو إستراتيجية أو مجموعة استراتيجيات التي تتبعها الجهات المسؤولة لتخاذ قرارات لتنمية وتوجيه وضبط نمو -3

.وتوسع العمران في مدينة بحيث يتاح للنشطة والخدمات العمرانية أفضل توزيع جغرافي وللسكان اكبر فائدة
توجيه نمو المناطق العمرانية والذي يتحقق من خلله أهدا ف اجتماعية واقتصادية تتجاوز المظهر العام -4

لستعمالت الرض الحضرية أو الطبيعية البيئية الحضرية، ويتم ذلك من خلل فعاليات حكومية لنه يحتاج إلى
 .تطبيق أساليب خاصة في المسح والتحليل والتنبؤ

رسم الصورة المستقبلية لشكل وحجم المدينة من خلل تحديد المناطق الملئمة لقيام مدن جديدة وتوسع المدن -5
القائمة والسلوب المثل لنموها (عموديا أو أفقيا)، وبما يتلءم والعناصر الطبيعية والمتغيرات الجتماعية

والقتصادية والسياسية، ومعالجة مشاكل المدن الحالية والتي يترتب عليها تغير في استعمالت الرض القائمة، ويتم
.ذلك من خلل رسم الخرائط والتصاميم اللزمة
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خصائص التخطيط العمراني : -
2

مراعاة الجوانب الجتماعية والثقافية والنفسية كمكونات أساسية في المخططات التي توضع للبيئة العمرانية، -1
.وبذلك يؤكد التخطيط العمراني على الربط بين الجوانب المعمارية و السلوكية
.التعامل مع الخصائص  الطبيعية والظواهر المختلفة في المناطق الحضرية -2

معالجة المنطقة العمرانية كوحدة مترابطة في جميع مكوناتها وعناصرها مع بعضها،  فمعالجة أي جزء يشكل -3
:عنصرا أساسيا من النظام العمراني والتخطيط العمراني يتكون من عنصرين أساسين هما

 .أ- الخصائص الطبيعية المتمثلة بالتضاريس والتربة والمياه وعناصر المناخ           
ب- النشاط البشري من مؤسسات إدارية واقتصادية واجتماعية ورثقافية ونقل وكل ما يمارسه النسان، اذ ينتج          

.عن تفاعل هذين العنصرين نظام استعمالت الرض للنشطة والخدمات المختلفة
ارتباط التخطيط العمراني كغيره من أنواع التخطيط الخرى بقرارات سياسية وإدارية ومالية والتي على ضوئها -4

.تحدد الصلحيات والدور الذي تمارسه أجهزة التخطيط
.التخطيط العمراني عبارة عن عمليات مترابطة وعلى مستويات عدة، الدولة، القليم، المدينة -5

يتعامل التخطيط العمراني مع بيئة غير متجانسة اجتماعيا لوجود فوارق بين  السكان في العادات والتقاليد والثقافة -6
.والدين وهذا ما يجب مراعاته عند وضع المخططات الساسية والتصاميم العمرانية

تحقيق التوازن في توزيع السكان في المناطق العمرانية وبشكل يحقق التجانس الجتماعي والحيلولة دون إقامة -7
.تكتلت اجتماعية عرقية التي تؤدي الى إضاعة خصوصية المدينة الصلية

تحقيق توازن إقليمي بين جميع المناطق العمرانية من حيث توفير الخدمات والستثمارات دون حصرها في مكان -8
.واحد فينتج عن تركزها مشاكل عديدة

3مهام التخطيط العمراني  لومتطلبات التساتسية  - 
مهام التخطيط

3                            3-1لعمراني : -  
لقد كان للتقدم العلمي والتكنولوجي الذي شهادته مجالت الحياة المختلفة الرثر الكبير على تخطيط المدن من       
خلل تطور الساليب المستخدمة في هذا المجال، حيث انعكست رثقافة النسان وتعلمه وتعدد حاجاته ومطالبه على

تخطيط المستوطنات التي اتخذها مستقرا له مستخدما مايمكن استغلله من موارد طبيعية وتكنولوجيا، وموظفا أفكاره
لتوفير البيئة المنة والمريحة، وقد تطورت لساليب المستخدمة في هذا المجال حتى وصلت إلى ما نسميه بالتخطيط

الحديث أو المعاصر الذي جمع بين عناصر المتانة والكفاءة والجمال والبداع على مختلف المستويات والذي كان
:وفق عدة أسس هي

.( شخص هكتار100تخطط الكثافة السكانية وتوزيعها بشكل متوازن (  -1
 .تحقيق التوازن بين جمال المدينة وكفاءة التخطيط على مختلف مستويات المدينة -2

 .إعادة تنظيم مراكز المدن بطريقة تتلءم مع التطور التكنولوجي وحاجات سكان المدينة وأقاليمها -3
 .الهتمام بالمناطق الرثرية في المدن -4

 توفير الخدمات المختلفة الجتماعية والرتكازية لكافة سكان المدينة وبشكل يحق العدالة الجتماعية -5
 : فالتخطيط العمراني الحديث لم يعد فقط توجيه توسع المدن نحو مناطق الملئمة بل له عدة مهام هي       

 .أ- تحديد مشاكل المدن القائمة ووضع حلول لها             
 .ب- التجديد العمراني والحفاظ على البنية الترارثية والرثرية في المدن            

 .ج- تخطيط مدن جديدة وفق أسس حديثة            

3-2- المتطلبات التساتسية لتخطيط المدن :
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إن تخطيط المدن في كل أنواعه سواء لتنمية المدن القائمة وحل مشاكلها أو إقامة مدن جديدة يحتاج إلى       
مم ي وضع المخططات أوصمعلومات أساسية طبيعية أو بشرية لتكون الساس الذي يعتمد عليه المخطط أو الم

التصاميم الملئمة لتلك المتغيرات وحسب الهد ف من المخطط إذ كان لغرض توسع المدينة أو تخطيط مدن جديدة
 :وفي كل الحالت يعتمد ذلك على ما يأتي

.الخصائص الطبيعية للموضع والموقع -       
 .الخصائص العمرانية -       

 .النشطة القتصادية في المدينة والمناطق القريبة منها -       
 .الخصائص السكانية -       

 .إمكانات ومحددات توسع المدن -       
 .المشاكل البيئية -       

3-2 -الخصائص الطبيعية للموقع لوالموضع : -1
 : ان اختيار الموقع والموضع الملئم لتوسع عمران المدن القائمة او اقامة مدن جديدة يتطلب مراعاة ماياتي       

1- 3-2-أ- اطوبورغرافية الرض : 
تتحكم التضاريس (جبال , وديان , سهول , هضاب ) وطبيعة انحدارها في موضع المدن،  اد توضح طبيعة       
التضاريس شكل البناء وطبيعة التوسع أفقيا أو عموديا ) وبالتجاهات الملئمة لذلك، كما يرتبط بذلك كيفية توزيع

. الستعمالت والنشطة على ارض المدينة
) درجة، حيث يساعد هذا النحدار على تصريف10-0,5ومن أفضل المناطق للتوسع التي انحدارها مابين (       

 . مياه المطار والصر ف الصحي بدون محطات ضخ التي تحتاجها المناطق المنبسطة والمترسبة
إما المناطق الجبلية  فتكون السفوح التي يصل انحدارها إلى       

درجة وذات تكوينات مستقرة مناطق صالحة للعمران , في حين ل تصلح المناطق الشديدة النحدار وغي 30 
المستقرة لذلك، وكذلك المناطق المنخفضة

والمستنقعات والودية العميقة  وقد يستعان بالخرائط الكنتورية أو الطوبوغرافية أو ماتسمى بالخرائط الساسية التي
تتضمن الخصائص العامة الطبيعية والبشرية للمنطقة والتي على ضوئها يتم تحديد المناطق الملئمة لتوسع المدن بعد

 التاكيد من صحة المعلومات من خلل الدراسات الميدانية، فمن الخريطة الكنتورية يمكن التعر ف على ما يأتي
 المناطق المنبسطة الصالحة للعمران -1         

 . المناطق الوعرة الغير صالحة للعمران والمحددة للتوسع -2         
 المنحدرات الصالحة للعمران وغير صالحة -3         

.اتجاهات التوسع المستقبلي وتوجيه البنية -4         
12- 3-      ب- العمليات الجيومورفولوجية السائدة في المنطقة   

 :المرشحة لتوتسع المدينة لوالتوقعة
  : الحدوث مستقبل وأرثارها على العمران حاضرا ومستقبل ومنها ما ياتي   

عمليات التجوية بأنواعها الفيزيائية والكيميائية -1
 عملت التعرية والرساب الجارية حاليا والمتوقعة  -2

 .النزلقات والنهيارات الرضية التي تتعرض لها سفوح او المتوقع حدورثها -3
 .(الهبوط الموقعي وأسباب حدورثه ( اذبة، تفريغ المياه الجوفية، حفر نفق، ضعف التكوينات -4

.الرطوبة والجفا ف وارثرها على العمليات الجيومورفولوجية -5
1- 3-2 -ج- تربة المنطقة :

تعد نوعية التربة من الجوانب التي يتم التعر ف عليها وتحديد مدى صلحيتها  للعمران والمشاكل التي تواجه        
حاضرا ومستقبل او تواجه البنى الرتكازية، كما يتو ف على ذلك عدد الطوابق التي يمكن إقامتها، لذا يتم تحليل نسيج

 .التربة وتركيبها الكيميائي وقوة تحملها، وعلى ضوء ذلك توضع المعالجات المناسبة للمشاكل التي تواجه العمران
1- 3-2- د-معلومات جيولوجية :  
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ان بنية الطبقات الصخرية وتركيبها المعدني وما تتضمنه من تراكيب أولية ورثانوية والمتمثلة بالتباين في       
الطبقات من حيث النوع والمتداد وما تتضمنه من فوالق وكسور واتجاهاتها، والتي هي الخرى تؤرثر على طبيعة

العمران في أي مكان، ففي كثر من المناطق قد ل توجد تربة بل تمتد الصخور من سطح الرض، وأنها تمثل الطبقة
.التي تلي التربة مهما سمكها لهذا يكون تأرثيرهما مشتركا على العمران

3-2--1 هـ- الوضع الهيدرلولوجي :
إن طبيعة المياه بأشكالها المختلفة الجوفية والسطحية من الجوانب المهمة في اختيار المواضع الملئمة لنمو       
المدينة، إذ تكون المناطق ذات المياه الجوفية المرتفعة غير صالحة لنها تعمل على إضعا ف التربة وتقلل من قوة

تحملها، كما أنها تؤرثر على الموارد المستخدمة في البناء فتغير من خصائصها، أما المياه السطحية الجارية فان نظام
فيضانها ومستوى المياه في المجرى وعمليات التعرية والترسيب التي تحدث في المناطق  القريبة من الموضع

 العمراني والتي قد
(Seepage ) تؤرثر عليه بشكل مباشر أو غير مباشر من خلل رفع مناسيب المياه الجوفية أو ما يسمى ظاهرة النزيز
حيث تحتاج بعض المواضع إلى تدابير للحد من تأرثير النهيار على العمران، ويمكن رسم  خريطة توضح العديد من

.الخصائص الطبيعية للموضع المرشح لنمو المدينة
1- 3-2لو- الموارد الطبيعية :  -

إن التعر ف على الموارد الطبيعية المتوفرة قرب الموضع العمراني من الجوانب المهمة التي يتم  معرفتها       
والكميات المتوفرة منها  كالصخور والحصى والرمل والطين والمعادن وغيرها والتي يمكن الستفادة منها في اقامة

 . العمران ونشاط معين لتشغيل سكان المدينة
ز- النشاط الزلزالي لوالبركاني : -

2-3
تتعرض بعض المناطق إلى نشاط زلزلي أو بركاني يؤدي إلى تدمير المدن والقرى وخاصة المنشات  العمرانية       

التي أقيمت وفق أسس غير متينة فتنتج عن ذلك خسائر مادية وبشرية، وقد تحدث الزلزل نتيجة لسباب طبيعية أو
 .أسباب بشرية مثل المتفجرات النووية الهيدروجينية التي تجربها بعض الدول في باطن الرض

وكذلك الحال بالنسبة للبراكين فهي الخرى من المخاطر التي تتعرض لها مناطق عديدة من العالم والتي تصل       
آرثارها إلى مسافات بعيدة عن مواقع حدورثها سواء من خلل الصهير البركاني أو الرماد المتطاير وهذا ما يجب

.ملحظته عند تخطيط المدن لتجنب المخاطر المتوقعة الحد من أرثارها التدميرية
3-2-1  ح- الموقع بالنسبة للمسطحات المائية : -

وعني ذلك الموقع بالنسبة للبحار والمحيطات والتي تؤرثر على العمران من جوانب عديدة ايجابية وسلبية،       
اليجابية انها تعمل على تعديل درجات الحرارة في المناطق التي تقع في مهب الرياح القادمة من البحار والمحيطات،
كما تساعد تلك المسطحات على سهولة التصال مع المناطق الخرى عن طريق النقل المائي، وهذا ماتتميز به المدن

 : الساحلية عن المدن التي تقع وسط اليابس، أما الجوانب السلبية فتتمثل في جوانب عدة منها ما يأتي
   .معوق للنمو العمراني باتجاه المسطحات -1       

رفع نسبة الرطوبة والتي يترتب عليها رفع درجة الحرارة في الصيف مما يجعل الحياة صعبة في  مثل تلك -2       
. المناطق كما هو الحال  ف دول الخليج العربي

تعرض بعض السواحل إلى أعاصير مدمرة تأتي من المحيطات والتي يرافقها أمواج عالية تدمر كل -3       
المنشات على السواحل كما , كما تؤدي إلى تساقط المطار بكميات غزيرة وتكون الرياح سريعة وتسير بحركة

 . دورانية تقلع سقو ف البنة والشجار
تعرض الشواطئ البحرية الى التعرية والتراجع نحو اليابس حسب قوة المواج وطبيعة تكوينات الساحل فكلما -4     

كانت المواج قوية وتكوينات الساحل ضعيفة وتتخللها الفوالق والكسور ازداد التأرثير فيهدد العمران والطرق
. والمنشات القريبة من الشاطئ , وهذه الجوانب يجب مراعاتها عند تخطيط العمران في مثل تلك المواقع

3-2-1ط- المناح : -
إن للمناخ دور كبير في تخطيط المدن من جوانب عديدة، حيث يرتبط به نمط توزيع البنية وسعة  واتجاه         

الشوارع وتوزيع استعمالت الرض ونوع المواد المستخدمة في البناء، وذلك حسب نوع المناخ السائد، وقد نتج عن
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الدراسات  الناخية الحديثة ظهور فرع جديد هو المناخ المحلي الذي يتناول دراسة مناخ المدن الذي يتغير فيه
خصائص العناصر المناخية متا رثرة بمكونات المدينة من أبنية وشوارع وحركة السيارات والناس، ويكون ذلك

:واضحا في المدن الكبيرة، وبالنظر لتباين تأرثير عناصر المناخ على العمران لذا يتم تناول كل عنصر على حده
:الحرارة لوالشعاع الشمسي    

 ولعداد التصاميم تعد درجة الحرارة والشعاع الشمسي من الجوانب المهمة التي يجب مراعاتها عند تخطيط المدن
:لتوفير البيئة الحضرية الملئمة لسكن النسان، حيث تكمن أهميتها في جوانب عدة هي

 التأرثير على المادة المستخدمة في البناء وحسب معامل تمدد معادنها الحراري وهذا يظهر واضحا في المناطقأ/     
التي تكون فيها درجات الحرارة مرتفعة، إذ يؤدي ارتفاع وانخفاض درجات الحرارة إلى تمدد وتقلص المعادن ذات

،معامل التمدد الحراري الكبير إلى تفكك الصخور والكتل التي تحتوي تلك المعادن فيضعف من قوة تماسكها
 ارتباط اتجاه البنية باتجاه الشمس وزاوية سقوطها وحسب طبيعة الحرارة السائدة، ففي المناطق الحارة تكونب/    

البنية في اتجاهات تقلل من كمية الشعة الشمسية الداخلة إلى المبنى، أما في المناطق الباردة فيكون العكس،  ففي
الوطن العربي يكون الصيف حار لقلة ميل أشعة لشمس بينما تكون في الشتاء باردة لزيادة ميل أشعة الشمس، كما ان

موقع شروقها وغروبها يتغير، وغرض التخلص من شدة حرارة الشمس صيفا والستفادة منها شتاءا تكون النوافذ
على مستوى منخفض لضمان دخول اكبر كمية من الشعاع إلى داخل البنية في الشتاء وتقليلها في الصيف،  ويمكن

استخدام بعض المعالجات المناخية للحد من تأرثير الحرارة مثل تشجير الشوارع والفضاءات المفتوحة،  واستخدام
نظام المشربيات التي تنظم دخول أشعة الشمس الى البنية كما تحجب الرؤية داخل المبنى من خارج، وهذا ما كان

 .يستخدم في المدن العربية التي ظهرت في العصور الوسطى والقرون الماضية
 تصميم الشوارع وتوزيع البنية بما يتلئم وطبيعة الحرارة السائدة في كل منطقة،  حيث تكون ضيقة فيج/  

المناطق الحارة ويكون بعضها مسقفة وخاصة التجارية،  في حين تكون واسعة في المناطق الحارة ويكون بعضها
 .مسقفة وخاصة لضمان وصول اكبر كمية من الشعاع الشمسي إلى داخل المبنى

:ولغرض اتخاذ الجراءات اللزمة بالنسبة للحرارة والشعاع الشمسي يجب معرفة ما ياتي       
.كمية الشعاع الشمسي وزاوية سقوطه خلل ابرد الشهور وأحرها *1

 .(درجات حرارة ابرد الشهور وأحرها ( المتوسطات العظمى والصغرى والمعدلت السنوية *2
 .المدى الحراري اليومي والشهري والسنوي *3

ومن الجدير بالذكر أن هناك ظواهر تتعلق بتغيير درجة الحرارة مثل ظاهرة النقلب الحراري، وهي ظاهرة        
عكسية اذ تنخفض درجات الحرارة على سطح الرض وترتفع بالبتعاد عنه وتحدث في المناطق التي تحيط بها

الجبال حيث تسكن حركة الرياح الفقية والتيارات الراسية فيؤدي ذلك إلى تركز الملورثات قرب سطح الرض وعدم
انتقالها في أي اتجاه فيسبب اختناق للنسان والحيوان وخاصة في المناطق الصناعية، وتزداد الحالة سوءا عندما

يصاحب هذه الظاهرة سقوط امطار فتختلط بالملورثات فتتحول إلى أمطار حامضية ذات  تأرثير كبير على البنية وعلى
 النسان والحيوان والنبات فيترتب على ذلك خسائر مادية وبشرية , وهذا ما حدث في لندن عدة مرات

3-2نظام الرياح السائدة : - -2
ان اتجاه الرياح وسرعتها والجهة القادمة منها من الجوانب المهمة في تخطيط المدن سواء الجديدة   او مناطق         

توسع المدن القائمة، حيث يعتمد عليها توجيه الشوارع والمساكن وتوزيع استعمالت الرض، كما يتحكم بذلك جهة
هبوب الرياح إذ تساعد على تلطيف المناخ إذ قدمت من جهة البحر فيتم توجيه الشوارع نحوها، في حين تسبب

. مشاكل تلوث القادمة من مناطق صحراوية أو صناعية لذا توجه الشوارع باتجاه معاكس لهبوبها
وكذلك توجيه النوافذ يكون باتجاه هبوبها لضمان دخولها إلى المبنى , وتحديد مواقع المطابخ والحمامات التي       

 يجب أن تكون في الجهة المعاكسة لهبوب الرياح لنقل الروائح إلى خارج المساكن
أما فيما يخص توزيع استعمالت الرض في المدينة فيكون توقيع الصناعات الملورثة في التجاه المعاكس       

لهبوب الرياح لبعاد آرثار التلوث عن المدينة ويفضل عزها عن المدينة بحزام اخضر من الشجار العالية والكثيفة
الغصان , ومن المؤسف إن معظم المدن في الدول النامية عامة والعربية خاصة تعاني من مشاكل التلوث لتوقيع
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بعض الصناعات النشائية في أماكن غير معزولة عن المدن، وربما كانت بعيدة في الفترة الولى  ولكن توسع المدينة
شمل المناطق التي تقع تحت تأرثير التلوث والذي يكون ضحيته سكان تلك المناطق، ومن الجوانب الخرى السيئة في

بعض المدن عدم تصميم المساكن بشكل منسجم مع طبيعة الرياح السائدة لذا تكون غير مريحة من كافة الجوانب ومما
زاد في المشكلة عدم توفر مفرغات للهواء لتغيير هواء المسكن وسحب الروائح الى الخارج، لذا يجب على المخطط

.أن يأخذ  بالعتبار طبيعة الرياح السائدة والستعانة بوردة الرياح التي توضح اتجاهاتها في أي مكان
كما يمكن الستفادة من المعالجات المناخية المستخدمة في المدينة العربية القديمة التي تسهل عملية مرور الرياح       
إلى الداخل المباني مثل البا جدير والملقف،  والتي يمكن تكييف الهواء الداخل منها بواسطة مسطحات مائية تقع في

  .أسفلها فتعمل على تغيير حرارة  الهواء الداخل
3- 3-2التساقط : -  

يؤرثر التساقط بنوعيه المطر والثلوج على طبيعة المخططات والتصاميم الساسية للمدن والبنية والمنشات       
العمرانية منها الطرق والجسور ويحتاج كل نوع من التساقط وكميته تصميم ملئم يختلف عن غيره،  ففي المناطق

التي تتعرض إلى أمطار غزيرة تكون سقو ف البنية ذات ميل نحو إحدى الجهات لتصريف المياه التي تؤدي وجودها
إلى مشاكل عديدة ويقل الميل في المناطق القل مطرا، أما المناطق التي تتعرض إلى تساقط الثلوج بشكل مستمر

وبسمك كبير فتكون سقوفها هرمية الشكل لكي ل تسمح بتجمع الثلوج فوقها فتشكل رثقل عليها وربما يؤدي إلى هبوط
. تلك السقو ف أو تصاعدها فتدمر البنية

كما يرتبط بالتساقط نوع المادة المستخدمة بالبناء التي تكون ملئمة لطبيعة التساقط وخاصة المطار التي تتغير       
خصائصها عندما تتفاعل مع مواد كيمياوية فتتحول إلى حامضية ذات آرثار سيئة على العمران وخاصة على الصخور

 . الكلسية حيث تؤدي إلى إذابتها وتشويه منظرها

2-3-الراطوبة :  -4  
تؤرثر الرطوبة على العمران من جوانب عدة حيث يؤدي ارتفاعها إلى تشوه واجهات البنية ويعمل على تأكل       

الجزاء الحديدية والخشبية المكشوفة، كما تسهم الرطوبة في رفع درجة الحرارة عند سكون الرياح، وعليه يجب أن
. تكون المخططات والتصاميم بشكل يضمن استمرار حركة الهواء في مثل تلك المواضع

 : مما تقدم تتضح أهمية الخصائص الطبيعية للموقع في تخطيط المدن والتي يمكن إجمالها بما يأتي       
. أ- اختيار الهيكل التخطيطي للمدينة بما يتلئم وطبيعة تضاريس ومناخ الموضع

ب – توزيع استعمالت الرض والنشطة على الرض العمرانية بشكل ينسجم مع الواقع الطبيعي
 . ويحقق كفاءة الداء بدون مشاكل ومعوقات 

 .ج- تحديد الوظيفة الساسية للمدينة والتي تتحكم فيها عوامل أخرى بشرية
 د- تخطيط الطرق الرئيسية والفرعية بما يتلءم والخصائص التضاريسية والمناخية

 .ه- اختيار مادة البناء للبيئة التي تقام فيها المدينة
و- اختيار تصاميم لقطاعات المدينة والبنية بما يتلئم والبيئة السائدة فإما أن تكون مفتوحة إلى الخارج أو إلى الداخل

.وكذلك اختيار المواقع النوافذ وارتفاع السقو ف وميلها
ز- ارتفاع البنية التي يمكن إقامتها في الموضع حسب طبيعة التكوينات السطحية وتحت السطحية , وتحديد نوع

.السس الملئمة في ذلك المكان
ح- إظهار شكا العام للمدينة حسب طبيعة الموضع واتجاهات النمو فيكون دائري أو طويل أو مروحيا أو إصبعيا أو

 .غير ذلك من الشكال
ط- تكوين تصاميم للمدن والبنية بشكل ملئم لما يتوقع حدورثه من الكوارث الطبيعية  في تلك المنطقة

( ( الزلزل،البراكين، العاصير، الفيضانات
ي- تحدد طبيعة التضاريس نوع النسان الذي يمكن أن يعيش في مثل هذا الموقع والذي يكيف نفسه لظرو ف السائدة

 من الناحية البيئية والنشاط الذي يمارسه
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ويتضح مما تقدم أهمية الخصائص الطبيعية في تخطيط وتصميم البنية التي يمكن اتخذاها لتوفر البيئة         
المريحة للنسان في المناطق الباردة أو الحارة، حيث تحتل تلك الخصائص المرتبة الولى مقارنة بالخصائص

. الخرى

33 --الخصائص العمرانية للمدن القائمة :
33--أ- مورفولوجية المدينة : 

 عديدة إن المدن التي تقام في أي مكان ل تأخذ مظاهرها او شكلها النهائي ما لم تمر بمراحل مورفولوجية        
ويكون  لكل مرحلة خصائص تتميز بها عن غيرها، ومورفولوجية المدينة يعني المظهر العام للمدينة والذي يتغير من

فترة لخرى غير تاريخها الطويل، وعليه المرحلة المورفولوجية تعني أي فترة من تاريخ المدينة التي تتميز بنماذج
وأشكال معمارية ومخططات تختلف عن غيرها والتي أقامها سكان المدينة لتسد حاجاتهم في ذلك الوقت، حيث تبقى

هذه النماذج المعمارية والمخططات متميزة وتمثل الموروث المعماري الذي يعبر عن رثقافة سكان المدينة في تلك
الفترة، والتي تعطي مظهرا متميزا للمدينة في تلك الفترة

 : والذي يكون ناتجا عن تفاعل عدة عناصر هي 
: مخطط المدينة وتصاميم البنية والمتضمن ما يأتي -1

 أ- نظام الشوارع التي تم تخطيطها          
 ب- نمط قطع الراضي التي تتخذ أشكال مختلفة         

. مستطيلة أو مربعة
. ج- نمط البنية التي تقام على ارض المدينة من حيث التصميم وبالفن المعماري          

. النسيج المعماري للمدينة -2
.توزيع استعمالت الرض -3

 : ويظهر التباين في المراحل المورفولوجية نتيجة للتغير الذي تشهده عدة عناصر من مكونات المدينة وهي       
المخططات الساسية للمدينة التي تختلف من فترة لخرى فيترتب على ذلك تغير استعمالت الرض من حيث -1

. التوزيع والمساحة من مرحلة لخرى
مخططات المساكن والتي شهدت تطورا كبيرا من مرحلة لخرى، ففي المراحل القديمة كانت البيوت مفتوحة إلى -2

 . الداخل في حين أصبحت مفتوحة إلى الخارج في المراحل اللحقة
أنماط الشوارع التي كانت عبارة عن أزقة ضيقة وغي منتظمة في حين اتسعت وانتظمت في المراحل اللحقة -3

. لستيعاب المركبات التي يتزايد عددها ويكبر حجمها
المادة المستخدمة في البناء الوحدات العمرانية فبعد أن كانت من الطين والصخور ومن رثم الطوابق والكتل -4

. الكونكريتية، أما في السقو ف فكان يستخدم الخشب والطين تحولت إلى قضبان حديدية
. الفن المعماري المستخدم في تصميم البنية وما يترتب عليه من زخرفة متميزة تتباين من فترة لخرى -5

3-3 -ب – الحالة العمرانية للبنية :
إن حل المشاكل التى تواجه المدن القائمة يحتاج إلى دراسة الوضع العمراني لتحديد البنية القديمة التي  ل تصلح      
للستعمال في الوقت الحاضر،  وأنها غير ملئمة للتطور العمراني الذي تشهده المدينة، وربما يكون ذلك على نطاق

محدود ويشمل عدة أبنية أو على نطاق واسع يشمل أحياء سكنية كاملة أو محلة سكنية، لذا يتم إجراء مسح ميداني
لمعرفة ذلك وتستخدم خرائط تفصيلية لحياء المدينة لتأرثير  تلك البنية أو الحياء أو ما يحدث من تطورات عليها،

 .وتدون تلك المعلومات في استمارة المسح الميداني التي تتضمن معلومات شاملة ودقيقة عن ذلك
ومن تلك الستمارة تحدد المناطق التي تجتاح إلى معالجة من خلل تطويرها أو إعادة تأهيلها أو إزالتها وإقامة       

أبنية جديدة مكانها وفق تصاميم حديثة تكون أكثر انسجاما مع النسيج  العمراني الحالي وذات فائدة اكبر،  ما فيما
يخص الحياء، فيتم التعامل معها حسب الحاجة والولوية فأي المناطق أكثر تدهورا يتم إعمارها وحسب إمكانية

الدولة، وبما يكون ذلك وفق مراحل وخاصة في الدول ذات الدخل المحدود لنه يحتاج إلى أموال كبيرة، وهذه العملية
ليست سهلة بالنسبة لسكان تلك المناطق الذين يرغبون في البقاء في أماكنهم والتمسك بملكهم مهما كان نوعه ول
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يرغبون بالنتقال إلى مكان آخر، وهذا ما يظهر التعارض بين رغبة الفرد  ورغبة المخطط الذي يرغب بتطوير
 .المدينة وإظهارها بشكل يتلئم مع التطور العمراني والعلمي والتكنولوجي

-ج- البنية التاريخية لوالعمرانية : 
3-3

عن رثقافة تتميز بعض البنية عن غيرها من حيث التصميم والتخطيط فتكون ذات مظهر وجوهر فريد ويعبر        
سكان المدينة في العصر الذي بنيت خلله، وخاصة في المدن ذات الجذور التاريخية القديمة، ول تكن الطرز

المعمارية متكررة بل متباينة، لذا تظهر المدينة بأنماط تخطيطية  معمارية مختلفة، وهذه البنية  المتميزة لها مكانة
كبيرة في نفوس سكان المدينة لكونها المعبر المادي المنظور والملموس عن حضارتهم ورثقافتهم، مثل قصر حاكم او

مبعد أو مسجد أو سوق أو مرقد أو مدرسة أو أي مبنى عام أو مسكن،  لذا يتم تحديد مواقع تلك البنية لغرض الحفاظ
عليها وإدامتها وإشغالها بالستعمالت مناسبة، حيث يؤدي إهمالها وعدم إشغالها إلى تدهورها.

ومن الجدير بالذكر إن المحافظة على تلك البنية ل يقتصر على بقاء البناء بل إظهارها ضمن النسيج العمراني        
.للمدينة بحيث تمثل مرفق حيوي ومكمل لذلك النسيج، ويعتمد ذلك على المخطط والمصمم الذي يتولى هذه المهمة

3-3-د- المنااطق العشوائية : 
 الى هجرة إن وجود المناطق العشوائية الظاهرة عامة تعاني منها كل دول العالم وخاصة الكبيرة التي تتعرض       
من المناطق الخرى البعيدة والقريبة وبإعداد تفوق الطاقة الستيعابية لتلك المدن، كما أن معظم المهاجرون من ذوي

الدخل المحدود وقليلو الثقافة والتعليم،  لذا يحاولون الستقرار في أطرا ف المدينة وفي ابسط أشكال السكن من طين
وأكواخ والتي ل تتوفر فيها أدنى مستلزمات الراحة والخدمات، وتعد إقامة مؤقتة في حساباتهم إل انه قد ل يتحقق

. الفضل لغالبيتهم
ويكون البناء بشكل غير منتظم وعلى مساحة صغيرة ومخالف لما تخطط في التصاميم الساسية ، وقد يكون     

أعداد هؤلء كبير وفي أماكن عديدة من المدينة، لهذا يواجه مخططو المدن مشاكل كبيرة لغرض الحد من هذه المشكلة
والمحافظة على نمو المدينة وفق ما مخطط له، والمشكلة ل تكمن في توفير السكن بل توفير فرص العمل، كما انه من

الخطأ بقاء مثل تلك التجمعات معزولة عن التجمع العمراني وعدم انسجامها وإذابتها فيه لنها تحمل من العادات
والتقاليد ما يتعارض بعضها مع عادات سكان الحضر , ولهذا يفضل إما توزيعهم على أرجاء المدينة على الشكل

مجاميع صغيرة فيضطرون إلى التصر ف وفق عادات وتقاليد الزمة وفرص العمل التي تشجعهم على ذلك , فضل
 . عن إصدار قوانين مشددة تحد من تملك مثل هؤلء في المدن الكبيرة

3-3-ه- اطبيعة توزيع اتستعمالت الرض على ارض المدينة : 
إن توزيع النشطة والخدمات على ارض المدينة يكون وفق أسس وضوابط لكي تظهر بشكل متجانس ويخدم       
كل سكان المدينة، ومن خلل إجراء مسح ميداني لذلك ومقارنته مع التصاميم الساسية للمدينة إذ يتم التعر ف على

مدى فاعلية التصاميم المعدة للمدينة وتحديد الستعمالت المخالفة لما جاء في التصاميم والفضاءات المتروكة وأسباب
 . تركها،  كما يستفاد من تلك المعلومات في التصاميم اللحقة لتكون أكثر كفاءة من السابقة

4-3 -النشطة القتصادية في المدينة لوالمنااطق القريبة منها : 
تتباين المدن في أنشطتها القتصادية من مكان لخر، والتي تعد العامل الساس في جذب السكان إليها، وفي كثير      
من الحيان تحمل المدينة اسم النشاط الغالب على النشطة الخرى مثل صناعية وتجارية، جامعية، سياحية، ويكون
القياس على أساس المساحة التي يحتلها هذا النشاط ضمن ارض المدينة أو عدد العاملين فيه، وهذه الحالة ل تنطبق

على جميع المدن وذلك لعدم سيادة نشاط متميز في معظمها، أي أنها تؤدي وظائف عديدة مثل عواصم الدول والقاليم
ان وجود أي نشاط يعتمد على توفر مقومات تساعد على قيامه , لذا يكون النشاط السائد هو الوفر حظا من تلك     
المقومات،  لهذا تتباين المدن في أنشطتها اعتمادا على ذلك، فتحولت بعضها إلى جاذبة للسكان وأخرى طارده لعدم

 . توفر فرص عمل كافية لستيعابهم
وقد ل تكون المقومات مقتصرة على المدينة بل على إقليمها المحيط بها  وما يتضمنه من إمكانات تسهم في دعم     
اقتصادها،  وعليه عند تخطيط المدن الجديدة أو توسع المدن القائمة لبد من التعر ف على طبيعة المكانات المتاحة
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التي يمكن الستفادة  منها في توفير أنشطة متنوعة لتشغيل السكان القادرين على العمل لضمان دخل مضمون لسكان
المدينة وتعزيز القدرة الشرائية لديهم بما يساعد على تنشيط المجالت الخرى التجارية والخدمية والعمرانية

 .والصناعية، وفي حين تعاني المدن التي ل تتوفر فيها فرص عمل من ركود وضعف في كافة المجالت

5-3-الخصائص السكانية :   
 : أ- نمو السكان     

إن توسع المدن ناتج عن زيادة السكان في تلك المدينة بسبب الزيادة الطبيعية الناتجة عن الولدات                
والهجرة،  إذ يحتاج هؤلء الى ارض لتلبية حاجاتهم من الخدمات المختلفة سكنية وخدمية، لذا يستفاد من التعدادت

السكانية لمعرفة ذلك من خلل إجراء المقارنة بين تلك التعددات التي تجري بين فترة وأخرى حيث تحدد نسبة الزيادة
 وارتفع إلى1980نسمة عام 100000السكانية بين كل فترتين متتاليتين، على سبيل المثال مدينة عدد سكانها 

 . يمكن معرفة نسبة النمو المئوية بين فترة وأخرى من2000 نسمة عام 220000 والى 1990 نسمة عام 140000

: خلل المعادلة التاليففففففففففففة
 التغيير المئوي للسكان                                         

 =   نسبة النمو السنوية للسكان
عدد السنوات بين التعدادين                                          

N

p

pp

1

21−

= نسبة النمو

P1 عدد السكان في التعداد السابق  :
P2 : عدد السكان في التعداد اللحق

N عدد السنوات بين التعدادين   :
 : ومن المثال السابق يمكن معرفة نسبة النمو وكما يأتي 

1990 و 1980نسبة النمو بين عامين  -1 
2000و 1990نسبة النمو بين عامين  -2  

يتضح من المثال السابق أن نسبة النمو في ازدياد مستمر بين فترة وأخرى، ولغرض معرفة الحاجة المستقبلية         
إلى الرض يتم التعر ف على الزيادة السكانية المتوقعة , فمن المثال السابق يمكن تقدير عدد السكان بعد عشر سنوات

) نسمة وحسب الطريقة التية340.400٪ وال\ي سيكون حوالي ( 5.7وفق نسبة النمو الخيرة  : 
 220000÷100 = 2200

 نسمة الزيادة السنوية 12540 = 5.7×2200
 نسمة الزيادة بعد عشر سنوات 125400 = 10×12540

  سنوات10نسمة مجموع السكان بعد  340400 = 220000+125400
 : ب – عدد التسر في البيت الواحد

 يدل تعدد السر في البيت الواحد على وجود عجز سكني والذي يؤخذ بنظر العتبار في الحسابات المستقبلية       
: ج – السكان النشطين اقتصاديا

سنة ) ونوع النشطة التي يعملون60-15إن التعر ف على السكان النشطين اقتصاديا والذين هم في سن العمل (       
:فيها وعدد أو نسبة العاطلين عن العمل , حيث يوجد تصنيف للنشطة متفق عليه،  موضح في الجدول التالي

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
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فعلى ضوء ذلك يمكن تحديد الحاجة المستقبلية إلى النشطة القتصادية بما يؤمن فرص عمل لجميع سكان        

 . المدينة القادرين على العمل
  : د- اطبيعة الحياة الجتماعية

إن طبيعة الحياة الجتماعية للسكان ذات أهمية كبيرة في مجال التخطيط المدن، لبد ان يتعر ف المخطط على نوع    
السكان الذين سيسكنون المدن أو الحياء الجديدة، حيث يكون للعادات والتقاليد والمستوى العلمي والثقافي والبيئة التي

تربى فيها النسان ارثر وضع التصاميم والمخططات، فالمجتمعات المتحضرة والمثقفة تطمح إلى كل ماهو جديد
وأفضل ويوفر لهم الراحة،  فالمجتمعات الشرقية تميل إلى السكن المستقل وعدم الرغبة في العمارات إل أن الحاجة

إلى السكن فرض عليهم ذلك، كما يحتاجون إلى تصاميم تراعي الوضع الجتماعي والعادات السائدة مثل عزل
مجالس الرجال عم مجالس النساء، كما يفرض المعتقد الديني عزل حوض الغسيل عن الحمام لن الوضوء يصاحبه

دعاء ل يجوز قوله في الحمام، ومن المؤسف إن غالبية البيوت العربية في الوقت الحاضر لم تؤخذ بنظر العتبار
ذلك لكون التصاميم مستوردة وغير ملئمة لمجتمعنا جلبها أناس ل يفقهون مايعملون وتبعهم الغافلون ؟

وعلى العموم تشهد مدننا العربية تطورا كبيرا لكنه نحو الستغراب وليست الستعراب مبتعدة عن التراث     
السلمي الصيل الذي يتلئم من حيث التخطيط والتصميم مع الخصائص الطبيعية والجتماعية ويقبل كل ماهو جديد

. في عناصر المختلفة
وبصورة عامة يسيطر على المدن الكبيرة الطابع العمراني الذي يتقبل كل جديد ملئم أو غير ملئم، أما المدن     
الصغيرة فيهيمن عليها الطابع البدوي أو الريفي يحاول سكانها المحافظة على تقاليدهم وعاداتهم وعدم الرغبة في

التجديد والتحديث إل على نطاق محدود، ذلك تفتقر تلك المدن إلى مراكز رثقافية وترفيهية وتعليمية المتوفرة في المدن
. الكبرى

  : هـ - الهرم السكاني
يوضح الهرم السكاني أعمار السكان وجنسهم والتي تكون ذات المطالب متباينة، فإذا كانت قاعدة الهرم الكبير   (   

سنة) هذا يعني أن المدينة تحتاج إلى خدمات تعليمية مختلفة وملعب بما يتناسب وأعدادهم، أما إذا كانت نسبة14- 1
سنة ) فهذا يعني الحاجة إلى النشطة اقتصادية لتوفير فرص عمل لهم , وفي حالة60- 15من هم في سن العمل ( 

 . سنة فهؤلء يحتاجون إلى مراكز ترفيهية ودور مسنين60ارتفاع نسبة من هم أكثر من 
6-3-   إمكانات لومحددات توتسع المدن :

إن تخطيط مدن الجديدة أو تنمية المدن القائمة يعتمد على طبيعة الرض التي تقام فوقها وما يجاورها , فلبد أن       
يكون الموضع الملئم من جميع الجوانب وخاصة السطح بحيث يكفي لستيعاب جميع فعاليات المدينة حاضرا

ومستقبل  دون مشاكل، وهذا ما يجب مراعاته بشكل خاص في المدن التي يتم تخطيطها والمدن القائمة منذ فترة
طويلة لتؤدي خدمات محددة لسكانها وإقليمها طوال تلك الفترة والتي تمتلك إمكانية للتوسع، في حين ل يساعد موقع

بعض المدن على ذلك مثل مدن القلع وأشباه الجزر، لذا يقوم المخطط بتحديد محاور التوسع المستقبلية وتكون وفق
خطة تتضمن أولويات في استغلل المكانات المتاحة في الفترة القادمة وبما يتناسب والحاجة المستقبلية المتوقعة،
ويمكن استغلل بعضها بالستعمالت مؤقتة لحين الحاجة إليها ويكون وفق عقود بين البلدية والمستفيد حسب نظام

.(( المساطحة
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ويقوم المخطط بأعداد خرائط هيكلية للمدن ومجاوراتها تحدد عليها المناطق المشمولة بالتوسع المستقبلي، وعدم     
السماح بإقامة منشات كبيرة عليها تتحول إلى معوقات للتوسع، وتفضل المناطق القليلة التضرس والوعورة لضمان

توسع المدينة بشكل متجانس ويؤمن توزيع استعمالت الرض والخدمات على ارض المدينة بما يتحقق العدالة
. الجتماعية

7-3-المشاكل البيئية :   
تتعرض الكثير من المدن إلى مشاكل التلوث سواء ناتج عن الموقع في مناطق معينة تتعرض إلى  الغبار مثل      

٪ من أرضه85المدن الواقعة في الصحراء أو عند أطرافها ومنها معظم المدن العربية حيث تشغل الصحراء حوالي 
فعند هبوب الرياح من تلك المناطق وخاصة الجنوبية و الجنوبية الشرقية التي تترك أرثار سيئة على بيئة المدينة، وقد

 . يكون التأرثير مباشر على صحة النسان بصورة غير مباشرة من خلل التأرثير على النشطة المختلفة
ومن المشاكل البيئية الخرى التلوث الناتج عن المصانع وهذا ما تعاني منه الدول الصناعية أكثر من الدول    

النامية، إذ تتضمن  تلك المدن مصانع مختلفة لذا يكون التلوث على نطاق واسع ، في حين تسود الصناعات النشائية
في الدول النامية والتي تعد من مصادر التلوث المهمة لما يصدر عنها من غبار الذي تتعرض له بعض المدن التي تقع

. بالقرب منها
لذا يجب أن يختار المخطط الماكن الملئمة لتلك الصناعات بحيث ل تؤرثر على المناطق السكنية، ويفضل      

. إحاطة المناطق الصناعية والمدن الصحراوية بحزام اخضر للحد من تأرثير التلوث الصناعي والصحراوي
ومما تقدم يتضح دور  أو أهمية المعلومات التي مر ذكرها في أعداد المخططات والتصاميم  الملئمة لتلك     

المتغيرات والتي ل يستطيع المهندس توفيرها بمفرده ولبد من قيام فريق عمل بهذه المهمة والتي على ضوئها يضع
المصمم المخططات الملئمة، ويجب أن تكون تلك المعلومات بما يخدم ذلك دون التوسع بها مما يجعل المخطط

.والمصمم غير  قادرين على اختيار ما يحتاجونه من تلك المعلومات

4بعض أشكال المدن المنتشرة:  -
يؤرثر موقع المدينة في شكلها وتوزيع استعمالت الرض فيها حيث يكون لطوبوغرافية الموضع وما يتضمنه       
من تضاريس وطرق مواصلت بين المدينة وإقليمها أو المدن الخرى،  والموقع بالنسبة للماء واليابس، أرثر على

: الشكال التي اتخذتها المدن خلل فترة نموها منها ما يأتي

- المدن المربعة :4-1
يظهر هذا الشكل في المناطق المنبسطة , وربما يكون مركز       
 .المدينة قريب من الشكل المربع أيضا، مثل مدينة دنفر في أمريكا
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 : المدن المستطيلة -4-2
تتخذ هذا الشكل المدن التي تنمو بشكل مستطيل باتجاه واحد أو     

اتجاهين متعاكسين عندما يحكم نموها عوامل طبيعية وبشرية تحول
دون نموها في التجاهات الخرى، ويسمى هذا النوع في بعض

الحيان بالشكل الشريطي أو الطولي مثل مدينة برمنجهام
 .البريطانية

    

: المدن الدائرية -3
وهي مدن تنمو بشكل دائري بحيث تتخذ طرقها شكل حلقي       

بعضها كامل الدائرة والبعض الخر جزئي، ويكون موها في جميع
التجاهات، ويظهر هذا الشكل في المناطق المنبسطة التي تلتقي عندها

.عدة طرق من جهات مختلفة، ومن تلك المدن لندن وبغداد والقاهرة

 
 المدن التابعة الدائرية: 

وقد يخطط النمو العمراني لتلك المدن على شكل مدن    
 تابعة دائرية الشكل محاطة باحزمة خضراء مثل باريس 

. ولندن 
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 : المدن المرلوحية -4
تتخذ بعض المدن التي تقع على سواحل البحار وضفا ف النهار هذا  

الشكل، إذ يكون نمو المدينة بالتجاه  البعيد عن الساحل او النهر لذا
تكون على شكل مروحي دائري مثل مدينة شيكاغو وديترويت في

 .أمريكا
                

: المدن الصبعية -5
وهي مدن تنمو في اتجاهات محددة تتخللها أراضي وعرة من       

جبال ووديان عميقة فتأخذ شكل يشبه اصابع اليد مثل عمان وكوبنهاكن
          

: المدن الشعاعية-6
تتخذ المدن ذات الطرق الشعاعية التي تخرج من وسط       

المدينة وباتجاهات مختلفة شكل نجمي حيث يتبع النمو
المدينة.العمراني الطرق في جميع التجاهات الملئمة لتوسع

:المدن المتناثرة -7
تنمو بعض المدن على شكل وحدات سكنية متنارثرة

ت فصل ينهما استعمالت ارض وتضاريس بحيث تكون
م .شتتة وغير متقاربة
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: المدن الشبكية -8
تتخذ المدن التي تكون فيها الطرق متعامدة على بعضها أي شبكة وتحصر بينهما قطع مربعة او مستطيلة       

. ويتوسطها مركز مدني شكل شبكي مستطيل او مربع

 : مدينة متعددة النوى -9

يشبه هذا النوع من المدن الشكل المتنارثر إل أنها تتكون
م ن طرق متعامدة ويتوسطها مركز رئيسي تحيط به نوى
رث انوية ترتبط فيما بينها بطرق مواصلت مختلفة كما

 . ترتبط بالمركز الرئيسي

: المدن الشريطية -10
وشه هذا النوع المدن المستطيلة إل انه ينمو

ل مسافة أطول من المستطيلة وهي على نوعين
م دن شريطية أحادية المحور أي تنمو باتجاهين
م تعاكسين فتكون عبارة عن شريط ضيق طويل،

ومدن رثنائية المحور أي تسيرفي اتجاهين
متعامدين إل أن احد التجاهين يكون شكل متميز

        . على نطاق أوسع من الثاني لذا يكون الشكل الشريطي هو الغالب
: (المخطط الشريطية (الخطية -3    

ويتخذ هذا المخطط شكل يتفق مع مبدأ المدينة / الشارع ,   
وهو نموذج اتبع في تخطيط المدن الصغرى التي تفرضه

المعطيات الطبيعية للموضع . وقد رأى بعض مخططي المدن
 في هذا المخطط مزايا ل يحققها أنماط المخططات الخرى
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:الفصــل الرابـــــــع
المورفولوجيا العمرانية
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: مقدمة
    المدينة هي فضاء مركب عن طريق الشكال العمرانية المتنوعة، التي تترجم كل واحد منها تصميم

المدينة والحياة الجماعية في فترة ما، كل إيديولوجية سياسية كبيرة أنتجت شكل معماري تقليدي، هذا
الشكل يدمج ويدرج الوظائف العمرانية المشاركة كالسكن، النشاطات القتصادية الثقافية

والترفيهية ..... إننا نتكلم إذن عن تزاوج   وتخالط وظيفي وشكلي.
كما توجد طريقة أخرى لترجمة الشكال العمرانية هي الكثافة، التي تتميز بمعامل شغل

)، كماparcelle)، الذي يحسب كثافة البنايات  في التحصيصة ( posالرض( مخطط شغل الرض 
يجب التمييز بين الكثافة  الحقيقية والكثافة الظاهرة .

 إن المناطق ذات السكن الفردي هي عموما اقل كثافة من المناطق ذات  السكن الجماعي، لذلك نجد في
إقليم )سو ف( فضاءات بكثافة متنوعة تشارك في اختل ف الشكال العمرانية، وعليه فإن مدينة سو ف
هي متحف الشكال العمرانية على الهواء الطلق، فهذا القليم يملك  تقريبا كل الشكال العمرانية التي

تركت ارثر في تاريخ الجزائر: مباني قديمة، أحياء شعبية، مراكز أعمال منشآت جديد، مدن جديدة، هذه
الشكال هي الشاهد على التاريخ القتصادي، الجتماعي والعمراني للمدن .

إن دور الشكال العمرانية جد مهم، فهي تعبر مباشرة على نشاطات ونوعية العيش، فأي إدخال لفكار
جديدة على الشكال العمرانية يسمح بالتنوع والتطور فيها هذه التصال يتركب ويدور حول إشكاليتين

رئيسيتين:
التحضر والجمال، النتاج العمراني يفهم بالطبع كالتصال بين احد هذين الشكاليتين مع الخرى بتدخل

بعد سياسي لتنظيم المدن.
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    بعد أن بدا ضرورة التفكير في المصالحة بين  الهندسة المعمارية والعمران عن طريق ما يسمى
بالمورفولوجية العمرانية بدأت  هذه الخيرة تأخذ اهتمام وتفكير كبيرين من طر ف  المهندسين

المعماريين  والعمرانيين.
بالفعل  فالمورفولوجية العمرانية تحاول تقريب هذين التخصصين بعودة موحدة الى العمران، بوضع

معايير جديدة للتدخل، ومن أجل هذه الفائدة والمنفعة المشتركة للمصالحة  بين الهندسية معمارية
والعمران، ظهرت مجموعة  تصورات نظرية وتطبيقية تكونت حول مفهوم المورفولوجية العمرانية،
عن طريق إنشاء مدارس عديدة في العالم مختصة في دراسة هذه المقاربة، لكن دون الوصول إلى حل

وسط تصوري أو منهجي.
وعليه فالمورفولوجيا، تركيبية عمرانية، رسم عمراني، تحليل عمراني، مشروع عمراني .... هي

مجموعة تصورات تكون النظرة العامة حول  المورفولوجيا والتي تظهر التنوع وقلة الوضوح،
وغياب التفاق حول المصطلحات المستعملة عن طريق تعريفها لنها متنوعة ومعقدة، لذلك سنتطرق

في هذا الفصل إلى مجموعة من التعريفات، مثلما سنعر ف السباب والظرو ف التي سببت ظهور
الهتمام بالمرفولوجيا.

-الشكل العمراني لو  المدينة :2
 تاريخ الشكل العمراني ناتج ومرتبط ارتباطا ورثيقا بتاريخ المدينة، نإ تعريفات لوتصورات :-- 2-1

وهو يخص  علم العمران والهندسة المعمارية، من العصور القديمة الى العصور الحديثة، فالشكل
العمراني في مختلف الماكن والزمان، كان نتاج أفكار عديدة وتصورات مختلفة .

  وأهدافهاC.I.A.Mظهرت الهتمامات حول الشكل العمراني، كان  موازاة مع تطور وتنمية ال 
الجديدة ,و  التي أعطت للشكل الحضري مفهوم ومنحى جديد .

لطالما اعتبرت التعاريف المتعلقة بالشكل العمراني غاية في - تعريف الشكل الحضري :2-1-1
فتصور الشكل العمراني مرتبط بالهندسة التباين، وذلك بحكم تعقيدها المستمد من تعقيد مكونات المدينة

المعمارية للمدينة " إن التكلم عن الشكل العمراني او المورفولوجية العمرانية، يفرض العترا ف
بالهندسة المعمارية العمرانية، معتبرا المدينة  قطعة أرثرية " .وفي هذا الصدد ارتأينا أن نطرح عدة

تعاريف ومفاهيم التي  صاغها وبينها أهم المختصين في المورفولوجية العمرانية .
A.Rossi  1966:  يقول هذا الباحث في كتابه  "الهندسة المعمارية للمدينة" ل اقصد هنا فقط

الصورة الواضحة (المرئية) للمدينة ومجموع هندستها المعمارية، بل أريد التحدث هنا عن بناء المدينة
عبر الزمن...."  أي أنه يحاول دراسة مورفولوجية المدينة من خلل الشكال العمرانية التي اتخذتها

عبر مرور الزمن بداية من نشأتها.
  فإنه يحاول وضع المدينة  من البداية في حقل تاريخ  الفن حيث يقول :"المدينةP.lavendanأما عن 

ليست فقط مجموعة  كتل عمومية أو خاصة، بل  انها موصولة بفضاءات جديدة شوارع، حدائق عامة،
التقسيم والتنظيم لهذه  الفضاءات الحرة، هذا هو ما نسميه الفن العمراني .
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  بإعطاء صيغة  لتعريف  الشكل  العمراني، لكن بصفة مغايرة،domeinque rayanaudقامت 
بغرض التبسيط المحكم للفهم، حيث اعتمدت  على العملية النتقائية، أي ان الشكل  العمراني يأخذ

معناه انطلقا من حدود البحث الموجه إليه (يركز على جانب واحد من المعنى ويهمل الباقي )،
فتوصلت الى النتائج التعريفية التالية :

الشكلإذا كان الشكل العمراني يدل على المظهر النساني للمدينة وليس  الطار المبني فسمته •
الجتماعي العمراني .

 .التمثيل العمرانيإذا كان التمثيل العمراني تركيبة  ذهنية غير معدومة، فميزة •
النموذج العمراني .إذا كان التمثيل  العمراني مرتبط  بالمظهر المجالي للمدينة فتكلمت عن •
إذا كان  الشكل مستنبط من دراسة مورفولوجية بمعنى التصنيف والنمطية  فيكون ما يسمى•

الوصفية  والمقاربة المقارنة . وهو ما يساير  في اغلب الحيان  المقارنةبالنمط العمراني  
إذا كان  الشكل العمراني ذو قراءة رثنائية البعد  وكل ما يتعلق بالرسومات والشبكات فيتجلى ما•

بالمخطط العمراني .يسمى 
إذا كان الشكل العمراني كمظهر  فضائي ناتج عن حركة تصميمية محددة على جزء من•

التركيبة العمرانية .المدينة  فتكلمت عن 
إذا كان الشكل العمراني يستعمل في تمييز المساحات العمرانية التي تمثل خصائص التجانس•

( Raynaud .D،(العمراني النسيجوالستمرارية والقطيعة من جهة أخرى فعندها يتطرق إلى 
1999(

النسيج العمراني هو التعبير المادي للشكل العمراني، ومعر ف - تعريف  النسيج الحضري :2-3
(محدد) كفف : "تعبير مجازي مساويا الخليا المبنية وفراغ مكان العمراني لتداخل خيوط نسيج ...."

النسيج العمراني المتجانس معر ف ك "المظهر المادي لتقسيم المدينة اين العناصر  المادية لهم
عناصر خصائص قليلة الختل ف ....

عبر عناصر مادي نميز :
الموقع•
شبكة سكك الحديد•
Parcellesتقسيم القطع الرضية المبنية •
العلقة بين الفضاءات المبنية والغير مبنية•
البعد•
الشكل  ونوع المباني .•
العلقات التي تربط بين هذه العناصر•

ومنه، تصور النسيج الحضري مرتبط بفف :
صنف المباني .•
المورفولوجية العمراني (دراسة الشكل العمراني)•
تاريخ الفضاء الملئم (المقابل) .•

مفهوم النسيج العمراني  اذن هو ساكن (حالة الشكال العمراني في لحظة ما) وفي نفس الوقت
ديناميكية ( حاملة لمكانية تطور هذه الشكال العمراني ) .

- المورفولوجية الحضرية  محالولة التعريف:3
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سو ف نحاول في هذا الفصل إعطاء مفهوم  للمورفولوجيا العمرانية عن طريق التعريفات التي أعطاها
بعض الخصائيين المهتمين بالبحث في هذا المجال.

C.  Aymonino (1976 ( :هي دراسة ( وصف  وترتيب ) السباب التي تساهم في التكوين
والتغيير في البنية المدنية .

I.samuel estime:بالنسبة للجغرافيين فإن المورفولوجية العمرانية  هي الدراسة  التحليلة 
للنتاج والتغيير في الشكل العمراني من خلل الزمن .

V.Gregotti:  يتكلم أكثر عن الجانب المادي  في الهندسة  المعمارية والنشاط الفيزيائي، فهو يعطي
للمورفولوجية  العمرانية دورين متكاملين تمثل اصلين مختلفين.

)typologieمن ناحية المورفولوجية مستعملة كانها متكاملة ومتضادة مقارنة بمفهوم التيبولوجية  (
من ناحية اخرى، كلمة مورفولوجية، حساسة أكثر لصولها الجغرافية، تاتي طبقا للمعرفة المعمارية

للنظم القليمية المعقدة، مرفقة بتصورات مثل:المجال، الموقع، الموضع  في البحث على القاعدة
المجالية التي تنتج اقليم خاص .

   S. Crotti  :يتكلم عن دراسة الخصائص الفيزيائية والمجالية للبنية  العمرانية  او ايضا دراسة 
الشكل العمراني كجزء له علقة مع النسيج الديناميكية .

B.Hillier : (1985(  :    يشير الى ان تصور المورفولوجية العمرانية  كما هي مستعملة  تقحم
رثلث ماقبل فرضيات تابعة داخلية، والموضوع الرئيسي للفكر من التركيبة العمرانية وفي العمران في

الشكل الجسمي والفضائي للمدينة نفسها التي هي الموضوع الساسي  من الناحية النظرية .
يجب ان يكون هناك علم، واذ امكن علمية للشكل العمرانية قبل ن يكون هناك علم اعتيادي للعمران

الجمالي قواعد واسس الجمال ليست سهلة، اما لنها مهملة من احسن المثلة من الماضي، واما لنها
مؤسسة من التصرفات البشرية خاصة من منطق التغيير الجتماعي الخيالي في المستقبل .

والمورفولوجية (التركيبة ) العمرانية تفترض اعادة توحيد العلوم الجتماعية والعمران في علم واحد
اين تجد الهندسة المعمارية البعد التحليلي لتقاليدها الفكرية وعلم العمران يوجد اهتمامه الى موضوع

الجسمي والفضائي. وغيرها الكثير من التعريفات.
-أهم المقاربات المورفولوجية :4

لقت المورفولوجيا العمرانية اهتماما كبيرا من طر ف عديد الكتاب و الباحثين ، على  الرغم من
اختل ف افكارهم ووجهات نظرهم حولها وحول ما يدور في مضامينها التحليلية ، و استنادا لهم
KIMBAU KOKA : القراءات الت يقمنا بها وكذا ما توصل اليه الدكتور في دراساته حول

: المقاربات المورفولوجية ، يمكننا تمييز التي
-المقاربة  المنظورية للمورفولوجيا العمرانية :4-1  

 وذلك عبر العديد من الدراسات التي قام بها في سنوات (kevin lynchمن اهم روادها 
) ، اذ انه اعطى منحى جديد لفهم سلوكيات النسان من خلل سياق الصور1960/1976/1981

) ، التي طورها من خلل نظرية  المقاربة  المجالية  حول الديناميكيةL'image mentalesالذهنية (
الوظيفية  للسكان ، التي تعتمد على النسق التحليلي لشكل العمراني ، والذي يبنى على اساس التمثيل

الذهني وفقا  لخمسة عناصر منظمة للدراك المجالي العمراني ( طرق الحركات / الحدود / الحياء /
العقد / نقاط المعالم) وهذا  على مستوى كل من ( الشارع / الحياء الجوارية / المدينة /  المجال

) .Koka . k , 1997الميتروبولي). (
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- المقاربة المعمارية :4-2
JEAN-CHARLES DEPAULE ,PHILIPPE PANERAI ,CASTEXمن اهم روادها : 

حيث اعتبرو ان المدينة كعمارة ومظهر مجالي فصله الى عناصر بغرض أظهار الختلفات الخاصة
بالعلقة  بين التنظيم المجالي و الممارسات الجتماعية ، وقد حدد الباحثون مجموعتين اساسيتين

للشكال العمرانية : الشبكات ( شبكة ،رسومات) / ( جزيرة ، تجمع المباني) ، حيث ان الشكل
و الظواهر القتصادية و الجتماعية و السياسيةالعمراني هو مجال فيزيائي مرتبط بعلقة مع التاريخ 

، وعليه تم اعتبار ان المدينة كتجمع يمكن  ان نميز فيه وحدات مورفولوجية كثيرة
: كما تم تحديد رثلث مستويات  للدراسة باعتبار ان المدينة كشكل عمراني

المستوى العام : اين يتم قراءة المدينة على مستوى الساحات و المجالت العامة و المعالم .أ)
المستوى المحلي : حيث يتم الدراسة على مستوى الوحدة العنصرية (التخصيصية) .ب)
المستوى المتوسط : اين تتم القراءة المورفولوجية على مسففتوى الوحففدة العنصففرية الممثلففة فففيت)

الحي .
وزيادة على ذلك اولت هاته المقاربة اهتماما كبيرا بالعناصر المتعلقة بالتطور المستمر وغير المستمر

PHLIPPE PANERAI من خلل التحليل العمراني الذي قام به وجماعته وفقا لميزة : ( النمو
( المستمر وغير المستمر / النمو العشوائي والمنظم / قطب النمو / خط النمو/ الحاجز ....الخ

PHLIPPE PANERAI وبذلك وصل ومعاونيه الى ان الشكل العمراني هو سياق مستمر اذ امكن
تحديد الخصائص المميزة لحقبة زمنية  معينة  ليمكن تجاهلها وهذا لتسهيل عملية فهم التطور على

: مستوى اختل ف العناصر المميزة للشكل العمراني
التحصيصة : هي المكان النظري للمشروع ، حيث يتم قراءتها بمنطق تجمع التحصيصاتأ)

وتوزع المباني المشكلة للنسيج ، كما يمكن تمييزها بعلقات مع المجالت العمرانية كالشوارع
و الساحات ...الخ

الجزيرة : وتقرءا بمنطق الشكل وصيغتها الهيكلية التدرجية بالمدينة .ب)
. kokaالحي: وهو جزاء من المجال الجتماعي ، يعبر على الهوية المجالية و الجتماعية (ت)

k ,1997(
-المقاربة النمطية الوظيفية :4-3

حيث تعر ف الشكل على انه اظهار  ملموس لوظيفة ، اذ ان الفراد يقومون بنشاطات واحتياجات
متعددة ومختلفة ( كالحاجة للسكن، التجارة، الصناعة، الحركة .....الخ)، ولتلبية هذا يستوجب شغل

وهنا تتجلى ضرورة اعتماد (pos) المجال بفضل تنسيق هذه النشاطات ضمن مخطط شغل الراضي
نمطية وظيفية مترجمة الى مباني من نمط تجاري او سكني او صناعي او للنقل و المواصلت او

.المرافق  المؤسساتية
RITCHOTE LAVIGNE(1991) EKAISER(1979): من ابرز روادها

CHAPING(1965)
RITCHOTE وترتكز هاته المقاربة على تمييز المناطق ضمن حيز المدينة ، فعلى سبيل المثال قام
باظهار ستة مناطق للمدينة : ( المناطق السكنية ، المناطق التجارية ، المناطق النشاطات المتداخلة ،

(Koka. K, 1997)(المناطق الصناعية ، المناطق المؤسساتية، منطقة المرافق العامة (كالحدائق
-المقاربة الكمية:4-4
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اين تعتبر المورفولوجيا العمراينة  علما يدرس المظهر الشكلي للمجال المعمر ، بحيث ل يكتفي بتحديد
تنوع الشكال لكن يتعدى الى شرح هذا التنوع من خلل ربطه بالظواهر السابقة و العوامل المؤرثرة
اللذان اشتهراMOGLIA (1989) G.BAUER (1977) على النشاء العمراني ،من اهم رواده

بدراسات حول المدن السويسرية ، ومن خلل هذه المقاربة يمكن التدخل على المدينة  وفقا لمستويين
: متمايزين

التخطيط العمراني  الذي يثبت  القواعد العامففة لتطففور المدينففة ( فففي هففذا المسففتوى يتففم تحديففدأ)
المدينة بشكل عام و المبنى ل يلحظ بدقة ).

المشروع المعماري  الذي يعر ف بالمركبات الخارجية و الداخلية للمبنى ( هذا المسففتوى يكففونب)
دقيقا جدا اين الشكل العمراني له اعتبارات بصفة مدفق جدا ) .

وهنا يتم اعتماد مصطلح المرفومتري ، حيث يتم قياس الخصائص و المؤشرات المميزة للشكل
العمراني ( طرق، مباني ، مجالت حرة ) وفقا لقياسات مساحية وحجمية ونسب مئوية وكثافات محددة

( (koka.k.1997 ....الخ
):Approche fractale-المقاربة النمطية الهندتسية المتكررة : (4-5

وهي مقاربة ذات منهج رياضي للمورفولوجيا العمرانية
(HAUSER1991/1994/1995P.FRANK)      حيث يعتمد فيها على العمل ضمن مستويات

.(dc) البعد الرابط (dq البعد الشبكي ، ((dr) مختلفة و بثلث ابعاد محددة : (البعد الشعاعي
ويمكن ايضا اعطاء ترجمة اجتماعية وجغرافية  لهاته النتائج بغرض الوصول الى تمييز بين مستوى

الضواحي و الهوامش و الحياء الخاصة بالمدينة ، ومستوى المبنى و التحصيصة ....الخ
(Kimbau .Koka.1997).

وعلى ضوء مختلف هاته القراءات التي تم سردها على المقاربات المورفولوجية ، يمكننا القول بان
المورفولوجيا على تعدد وجهات دراستها و اهدافها ال انها تسعى في الغالب على محاولة فهم خبايا

النسقية للمدينة ، ومن خلل تبسيط مركباتها المتسمة بالتعقيد و الرابط  اللزامي التكاملي الذي
. يستوجب تطبيقات عملية  على مستوى مختلف التحلبيلت المورفولوجية

-ابرز الطرق المطبقة في المورفولوجيا :5
ان اعتماد الطرق التطبيقية للتحليل  المورفولوجي ، يستوجب من الباحثين كخطوة اولى التعر ف على

بتحديد رثلث نقاط جوهرية  (Allain .R,2004) السياق الهيكلي  المؤطر لي دراسة ، بحث قام
يمكنها  من خللها بلورة العمال  المتعلقة بالجانب  المورفولوجي ، ، (طبيعة  الدراسة ، مقياس

العناصر المدروسة ، الغاية  المرجوة منها) ، وبذلك يمكن القول ان ضبط هاته النقاط يتيح لنا التعر ف
: على الحيز الذي تبنى عليه طريقة الدراسة مورفولوجية ، ومن اهم الطرق نذكر مايلي

  :     المورفولوجيا التاريخية   (5-1
تشبه علم الرثار الحضري ، حيث تقوم بتحليل التوسعات و الترسبات و التغيرات المتعاقبة على

المدينة ، بالعتماد  على ربط هاته  الدراسة بعلقة  مع المؤسسات البشرية ، وفهم اكثر للوضعية
. الحالية للشكال  العمرانية

: المورفولوجيا الوظيفية (5-2
تستعمل من اجل فهم العوائق التقويمية الملمة بالشكال العمرانية ، ومدى فعاليتها من وجهة الوظائف و

.التدفقات
  :     المورفولوجيا المعيارية   (5-3
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وهي  طريقة دراسية معمقة للتحليل المورفولوجي ، تصل الى دراسة العلقة بين القيم النسانية
ونوعية الحياة اليومية للسكان مع الشكال العمرانية ، بهد ف الوصول الى افضل  شكل عمراني

. يتوافق و الحتياجات المتجددة
و امام المظاهر غير المضبوطة للطرق المورفولوجية المذكورة آنفا ، و المميزة بالبهام على مستوى

الحدود الموجهة للدراسة، يستوجب منا كباحثين التعر ف على الحدود الخاصة بالدراسات
. المورفولوجية بغرض ضبط للمقاربة المناسبة واعتمادها في المنهج التحليلي

  :     حدلود الدراتسة المورفولوجية   -6
ان جل العناصر  المتطرق اليها سابقا تصب في مجال المعار ف التي تدور حول المدينة و الخصائص

المرتبطة بالزمن وحيثيات التشكل و التغيرات المصاحبة  لهذا الخير ، وعلى هذا الساس نحاول
تحديد المجال المقرر انتهاجه في البحث من خلل ربطه بما يتعلق بالشكالية وما ينبغي ان نصل اليه

. من اهدا ف
اذ انه من الضروري الكشف عن (الستمرارية الضمنية) على مستوى العناصر و العلقات بين     

عناصر الشكل العمراني ، التي اختص بها النسيج الموجود ، ومدى استمراريتها ضمن التوسعات
المتعاقبة ، بمعنى اخر اعتمد الكشف عن ماهية العناصر و العلقات الخاصة بالشكل العمراني لنسيج

. الموجود  ومدى المحافظة عليها  ضمن النسيج الممتد منه وفقا للتتابع الزمني
حيث حاولت من (Vernez- moudon .A.1992)في البداية  نقوم بعرض  الجدول  الذي  اعدته

. خلله اظهار اهم اتجاهات البحث المقامة على دراسات تخص النسجة العمرانية للمدينة

البحث  حقوق التار
يخ

السترات
يجية

الطريقة الهتم
امات

الرو
ح

الجزئية  القائمة
الرئيسية  للمساهمات

التاثير
على

التطبيق

دراساتلتاريخ 
العمران

1920 . أدبية -
علم الظواهر -

تاريخية لوصفية - الشيء الو
الموضوع

تسلوكيات
لوتفاعلت

Aribise & linteau (1984)
bacon(1976)

Banham(1971)barnett(1986)
bernvolo (1980)

Blumenfeld (1979) braodbent
(1990)

Dickinson (1961) dyoz (1968)
evenson (1973-1979) fishman (1987)

friedman (1988) garreau (1991)
Girouard (1985) hayden (1981-
1984) hiorebs (1956) huxlabel
(1970) j.b.jackson (1980-1984)

k.jackson (1985) Jackson & schutz
(1972) j.jacobs (1961)johonson

(1983) konvitz (1985) kostof (1991)
lavedan (1941) lowenthal & binney
(1981)lubove (1967) lyndon (1982)

morris (1972) mumford (1961)
poete (1967) rasmuseen(1967) relph

(1987) roes (1965) rowe (1991)
rudofsky (1969) sennet (1969)

stilgoe (1982) suteffe (1984) vance
(1977.1990) warner (1962.1968)

weiss (1987) wright (1981) wurman
(1971.1972)

تحليلنقدي 
لتطور
المدنو 
القوى
المركبة
للمحيط
. المبني

الصورية  دراسات
1950
1960

ادبية -
علم الظواهر -

تاريخية لوصفية -
تجريبة -

الشيء تسلوكيات
Ashihara (1983) bacon (1976)

cullen (1961) halprin
(1966.1972) higuchi (1983)

العناصر
المرئية
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اتستقرائية charp (1946) sitte (1889)
sprergen (1965) unwin (1909)

للمدن

الصورة  دراسة 1950
الى

اليوم

الوضعية تجربة -
اتستقرائية

الموضوع تسلوكيات
Appelyard & Al (1964) arnhiem

(1954.1966) ashirara (1983)
higuchi (1983) kepes

(1944.1965) lynch (1960)

كيفللفراد 
التعاملو 

المدينة  فهم
.

البيئية   الدراسات
اتجاه(  سلوك

( البيئة

1970
الى

اليوم

الوضعية - تجريبة -
اتستقرائية

الشيء الو
الموضوع

تسلوكيات
لو

تفاعلت

Altman (1986) altman &
wohlwill (1976.1981) aplyard

(1976.1981) canter (1977)
festinger (1989) francia & al
(1984) franch & ahrentzen

(1989)  chehl (1987) gutman
(1972) hall (1959.1966) Kaplan

& kalan (1978) lang (1987)
Lawrence (1987) marcus (1975)

marcurs & sarkissian (1986)
Michelson (1970.1977) g.moor

& al (1985) r.moore (1986)
nasar (1988) newman
(1972.1980) rapoport

(1977.1982.1990) summer
(1969) stokols & altman (1987)

white (1980) woholwill
(1981.1985) zube & moor

(1987)

كيفللفراد 
يدركون
مع   التعايش

المحيط
الطبيعي

ضمنالمدن 
تحديدا  و

المحيط
المبني

المكان  دراسة 1970
الى

اليوم

ادبية -
علم الظواهر -

– الوضعية

تاريخية لوصفية -
.

تجريبة-
اتستقرائية

الشيء الو -
الموضوع تسلوكيات

Appeltum (1975.1980) ashirara
(1983) clay (1973) francis &

haster (1990) goudiener (1985)
greenbie (1981) haster

(1975.1984) higuchi (1983) hiss
(1990) hiler & hantson (1984)
A.jacobs (1985) jakle (1987)

lerup (1977) lynch (1972.1981)
c.moore et al (1988) neberg .

schulz (1980.1985) l'erin
(1970.1977) relph (1976)

seamon & muerauer (1989)
sime (1986) theil (1986) tuan

(1974.1977) walter (1988)
whyth (1988)

كيفيتصور 
الشخاص
استعمال

المدنو 
يدخلونفي 
علقةمع 

. منحولهم 

الثقافة  دراسات
المادية

1920
الى

اليوم

ادبية -
علم الظواهر -

الوضعية -

تاريخية لوصفية -
– تجريبة
اتستقرائية

الشيء تسلوكيات

Brunskille et al (1981.1982)
classie(1968.1975.1982) croth
(1990) j.b.jackson (1980.1984)

lewis (1975) schereth
(1982.1985) apton & vlach

(1986) venri et al (1977) wolf
(1965)

نوعيات
المحيط
الثقافي

الدراسات
المورفونمطية

التيبومورفولوجي( 
( ة

1950
الى

اليوم

ادبية
الوضعية

تاريخية لوصفية
تجريبة اتستقرائية

الشيء تسلوكيات
Aymonino et al (1966) caniggia
(1983) caniggia & maffei (1979)

castel et al (1980) consen
(1960.1980) maretto (1986)

modon (1986) muratori (1959)
muratori et al (1963) myars &
baid (1978) panerai et al (1980)

rossi (1982) slater (1990)
withehand (1981)

المدينة  بناء
انتاجوسياق 

دراسات
مورفولوجية

المكان
1950
الى

اليوم

الوضعية تاريخية لوصفية
تجريبة اتستقرائية

الشيء تسلوكيات
Anderson (1977) boudon
(1971.1991) bourne(1971)

gottdiner (1986) hiller & harson
(1984) lynch & rodwin (1958)
Mitchell (1990) march (1977)

martin & march (1972)
passoneau & wurman (1966)

الشكل
الحضري
وهندسته
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sreadman (1983) unwin (1909)
weber (1964) wurman (1974)

الدراسات
اليكولوجية

1980
الى
اليوم

الوضعية تجريبة
استقرائية

او  الشيء
الموضوع

سلوكي
ات

Detwyker & marcus (1972)
douglas (1983) george &

mackinley (1974) gordon (1990)
goodie (1990) havilick (1974)
hough (1984) higes (1975) lyle
(1985) mcharg (1971) moll &
ebenreck (1989) odum (1971)
Schneider (1997) spirn (1984)
todd & todd (1984) van ryn &

calthorge (1986) yaro et al
(1988)

القوى
الطبيعية
والبيئية
المبنية

الموفونمطيةان الهدا ف و الغايات ل تحقق سوى التطرق الى الدراسة الخاصة بالمقاربة 
:  بحيث(التيبوموفولوجية )،

تسمح بتحليل الطار المبني على مختلف المستويات ( وهذا ما يتجلى ففي العناصفر المتبنفاة ففيأ)
الدراسففات التحليليففة للشففكل العمرانففي ( الموقففع العمرانففي ، الشففبكاتية ، التحصففيص ، المجففال

الحر).
تعتبر المقاربة المرفونمطية الشكل العمراني ككيان ديناميكي دائم يتغير من الزمن (وهذا مففا تففمب)

اظهاره في القطيعة الظاهرية التي تكملنا عنها في اشفكالية البحففث بيففن النسفيج العمرانففي  ارثنفاء
مراحلة التوسيعية ، وبذلك تساعدنا في الكشففف عففن التغيففرات الحاصففلة علففى مسففتوى  الشففكل

العمراني وفي نفس الوقت الكشف عن ماهو في استمرارية  عبر الزمن من خلل التحليل ).
المقاربة  الموفونمطية تظهر العلقة  الجدلية  بين الطار المبنففي و المشففيدين و السففكان .و هففذات)

ما يساعدنا على تمييز الثقافة المتواررثة  من نمط العيش القديم و الذي بقي ارثره مستمرا لحد الن
على الرغم من انها محتشمة في اطار  العيش المعاصر ).

تعتبرالموفونمطية ان الشكل العمراني هو محصلة منتج وقتي (أي يكتسب خصائص المميزةث)
بمرور الوقت وهذا ما وجدناه ضمن الفروقات الظاهرة بين القصور العريقة  و النسجة

العمرانية الحديثة.
المورفونمطية عبارة عن تاريخ نمطي ، بحيث انها تكشف عن الرشيف المنتج بالطار المبنيج)

(وهذا ما يقصد به المنهجية التحليلية للكشف  عن المعار ف المستقاة  من مميزات كل حقبة  عن
التي تليها  و تعتبر هذه النقطة بالنسبة لبحثنا اساسا للكشف عن الستمرارية  المبحوث عنها

على مر الزمن ).
توفر الشروط المسبقة لتصميم العمراني و المعماري ( وهنا تعتبر وسيلة محددة للعناصر ذاتح)

السمات  المميزة لرث العمارة  بالمدينة  المدروسة ).
وبعد اسقاط هذه  القراءات على الخصائص المميزة للمقاربة المرفونمطية ، نجد انها تعتبر النسب في
اعتمادها كمقاربة  تحدد معالم الخطوات التحليلية  لغرض الوصول الى الهدا ف  المحددة و المساعدة
للخروج بمنطق الستمرارية بين اجزاء النسيج العمراني المتطور دائما ، اما الن نقوم بطرح جميع

المفاهيم القاعدية  للمقاربة الموفونمطية بمقتضى الوصول الى توضيح الهيكلة المنهجية للدراسة
.التحليلية

: المرفونمطية نمطية كوتسيلة لقراءة الشكل العمراني (7
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يقول luc noppenتعددت المعاني و القراءات التي دارت حول مفهوم المورفونمطية ، فالبروفيسور
ان : " التحليل المرفونمطي يظهر الهيكلة الفيزيائية والمجالية للمدينة " . ويؤكد كذلك على انها :

"عبارة عن نمطية ومورفولوجية لنها تقرأ الشكل الحضري ( المورفولوجيا) على اساس تصنيف
(Noppen. L.2006) المباني و المجالت المفتوحة  نمطيا

فانه يعر ف المرفونمطية على انها : "  التراكب بين المورفولوجية DANIEL PINSON وحسب
العمرانية و النمطية المعمارية " ، بمعنى آخر و على  حسب وجهة نظره  ان الطريق و المبنى

(Pinson .D.1998) يشكلن بعلقتهما المنطقية الجزاء التي تركب المدينة
فانها اعتبرت ان المرفونمطية كدراسة  (Vernez –moudon .A.1994) : اما بالنسبة لفففف

لمجموعة من سياقات التشكيلة و التغيرية لهياكل الوسطى المبنى ، اضافة الى ذلك انها قامت بتدعيم
بحيث اعتبرت ان هذه GIANFRANCO CANIGGIA & MAFFEI تعريفها وفقا لتعريف

المقاربة علم يستجيب للمتطلبات المتمثلة في الخصائص الساسية ال وهي قابلية التجريب و التطبيق
في الواقع مع قدرة التصحيح و التنكير الذاتيين داخل المسلمة الخاصة بحقل التطبيق ، وعلى نفس

السياق اكدت ان المقاربة المرفونمطية ل تستعمل لتحليل الشكل العمراني فقط بل هي ابعد من ذلك
: بحيث

paysageتعتبر ان كل  المقاييس الخاصة ( بمشهد المبنى) (أ)  baitابتداء من القاعة الصففغيرة (
او الحديقة وصول الى المجالت العمرانية الكبيرة .

تميز الشكل الحضري وتعتبره كيان ديناميكي ومستمر التقلب ، يدخل في علقة منطقية معب)
المنتجين والمستعملين .

التاكيد على ان شكل المدينة ل يشتمل ال على جزاء من سياق تنشأ منه المدينة على مر الزمن .ت)
اعتبرت ان المقاربة المرفونمطية تقوم بقراءة الشكال المبنية (asselin. V.2001) أما بالنسبة لففف
ابتداء من خصائصها  الدائمة وتطوراتها عبر الزمن من خلل هويتها الثقافية، (بمعنى ادق المقاربة

المرفونمطية تقوم باستخراج سجل خصائص الهوية  المميزة  للتجمعات النسانية ضمن  حقبة زمنية
معينة

فان تعريفه للمورفونمطية حدد بالطريقة  الصلية و المميزة للتحليل(Caniggia.G.1994) وحسب .
المورفولوجي في خصم الحفاظ على استمرارية النسيج العمراني و العلقات المتبادلة ، التي تسمح

. بتجدد للمدينة وفق طريقة مهيكلة
وعليه فان المورفونمطية هي عبارة عن تخصص علمي ، يرتكز على البحث في منظومة الوساط
المبنية من زاوية سياق التشكل و التغير ، وهذا على العديد من المستويات التدرجية المرتبطة بعامل

. الزمن ، والتي يوزع مداها الدراسي على كل من العمارة و العمران
على انه يمكن تمييز (Noppen .L.2006) وتكملة مع السياق المفاهيمي للمقاربة ، أضا ف

: المرفونمطية عن باقي التخصصات  وفقا لثلرثة طرق او شكال اخرى
هي ان النمط يركب الخصائص الحجمية للمبنى مع ما يتعلق به من مجالت .أ)
ادخال التحصيص و الشبكة العمرانية بمعنى الربط بين مقياس المبنى ومقياس المدينة .ب)
 اكثرMORPHOGINITIQUEالتصنيف النمطي للطار المبني يكون خلصة موفوجينية ت)

 أوقات ، تصميم // انتاج // استعمال //  تغير) .04منها مورفولوجية ( أي تتضمن 
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نجد انه وعلى اختل ف لغات و (Vernez –Moudon.A. 1997) وتأيدا لما ورد عن
التخصصات الباحثين حول الدراسات المورفولوجية ، وجد اتفاق حول قراءة وتحليل المدينة من خلل
شكلها الفيزيائي ، حيث توج هذا التفاق باعترا ف واسع بان ابسط مستوى للتحليل المورفولوجي يقوم

: على رثلث مبادئ اساسية
الشكل العمراني يحدد العناصر  المادية الثلرثة : (المبنى و مايتصل به من اماكن مفتوحة ،أ)

الشوارع ، التجزئات )
الشكل العمراني  يفهم من مختلف المستويات الموضحة وفقا للتناسب التدريجي :ب)

. (المبنى// تحصيصة)، (الشارع // الكتلة المبنية)،( المدينة // المنطقة)
ت) الشكل العمراني  ل يمكن  فهمه ال من الناحية التاريخية ، حيث ان العناصر دائما في تغير

. وتبدل مستمرين عبر الزمن
: أهم المدارس الموفو نمطية -7-1

بالرجوع إلى العديد من الباحاث التي اقيمت على المورفونمطية ، نجد تصنيفها لربعة مدارس
مورفولوجية رئيسية (اليطالية ، الفرنسية ، البريطانية و المريكية ) ، والتي تتسم بالتنوع و التعدد في

المفاهيم المعرفية الناجمة عن اختل ف المكنة و اختل ف في الزمنة  ( تتابع وتوالي في الظهور من
بلد الى اخر) ، وزيادة على ذلك اختل ف في التخصص الذي يهيكل جوانب دراستها ( المعماري،

. (العمراني الجغرافي و المهيئين للمجال
أكدت على الصيغة التكاملية للمدراس بمنظور يشمل(Vernez –Moudon.A.1997) فبالنسبة

تغطية كاملة ومستفيضة حول تحاليل المتعلقة بالمدينة من الجانب العام حتى ادق التفاصيل الخاصة
بالمبنى المدروس ضمن النسيج العمراني لهاته الخيرة ، والتي تتوضع بدورها ضمن اقليم جغرافي ،
يدرس وفقا لمعطياته المحيطية ، مع  التاكيد على التماشي و الهدا ف المسطرة لي دراسة  ضمن هذا

. التخصص
  :     المدرتسة اليطالية   (7-1-1

ساهمت في اقتراح قواعد نظرية جديدة ، مثبتة على علقة المباني بالمدينة وهذا باعادة تعريف كل من
: هيمن على هاته المدرسة تيارين كبيرين

و المكملين من الجيل الول SAVERIO MURATOPI  مكون منالتيار الول : 
(MARETTO) و الجيل الثاني (GIANFRANCO ROSSI) و الثالث (MAFFEI &

CATALDI) مكون من التيار الثاني : أما  CARLO AYMONINO ALDO ROSSI الذي
(Racine. F. 1999) بلغ اوج ازدهاره في سنوات الثمانينيات

جوهر الختل ف بين هذين التيارين : الول ذا مظهر تطبيقي يتسم (Caniggia .G.1994) ولقد  حدد
بالتعمق في الدراسة  الميراتورية ، يهد ف للوصول الى استخراج ادوات التدخل ، اما التيار الثاني فانه

. ( ضد النظرة التطبيقية (اكتفى بتحديد معالم الجانب النظري فقط
  :      المدرتسة الفرنسية   (7-1-2

حاول اهم اعلمها تطوير تخصص  جديد يجمع بين التحليل المورفولوجي واعادة القراءة النقدية
(Vernez- moudon . A1997). للنظريات التصميمية

Quartier des halles à paris  من طر ف كل من : CHASTEL ANDRE & COUZY
HELENE &BOUDON FRANçOISE، اعتمدت قواعدها المعرفية من كتاب ALDO

ROSSI المعنون بفف : L'architecture de la ville ( 1981المترجم للفرنسية سنة  ).
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أما بالنسبة  للخصوصيات المظهرية لهاته المدرسة ، فانها ساهمت وبشكل كبير في توضيح مفهوم
, CASTEX,CELESTE,PANERAI : النمطية من خلل عديد العمال التي قام بها كل من

FORTIER ,HUET,GRUMBACH ,BORIE ,PINON , MICHLONI ,
ROULEAU, ZUNZ  et  DEVILLERS (Racine .F , 1999).

  :     المدرتسة النجليزية   (7-1-3
عالمية المقاربة ، حيث يتم  A SCHOLARLY APPROCHE أتت بمقاربة المتياز المعرفي

(Vernez –moudon .A.1997) التحليل على اساس كيفية تهيكل الشكل العمراني
تمتاز هذه المدرسة  باسهام  الجغرافيين بشكل كبير ، حيث  قاموا بتطوير هذا الختصاص بالتوازي
في ALNWICH درس مدينة) M.R.G.GONZEN مع البحاث اليطالية ، ومن ابرز الباحثين

(انجلترا
وعلى غرار ذلك تم ابراز المنهجية المعتمدة للمدرسة من خلل رثلث نسق رئيسية متراكبة ( مخطط

.(Racine .F .1999) ( المدينة / النسيج المبني / هيكلة شغل الراضي
  :     المدرتسة المريكية   (7-1-4

اغلب العمال التي اقيمت في امريكا الشمالية  كانت متارثرة باعمال المورفولوجيين الوروبيين .
PIERRE LAROCHELLE ,ANNE VERNEZ وابرز السهامات كان من طر ف كل من

MOUDON  الذي ساهم في اعطاء دفع جديد للبحوث المورفونمطية من خلل مؤلفه (lexique de
typo morpholigie du milieu bati ).(Racine .F.1999).

: اهم المصطلحات المعيارية المستعملة في الدراتسات المرفونمطية -7-2
تماشيا مع المضمون المنهجي للدراسة ، و الذي يعتمد تبني نموذجا تحليليا  لهذا البحث في نطاق

المقاربة المرفونمطية ، ارتاينا اعطاء تفسيرات لبعض المصطلحات الهامة و المتداولة  عند اغلب
المتخصصين في هذا المجال ، بل نجد في اغلب الحيان من الباحثين من طور المصطلحات وحاول

. تفسيرها بمنظوره الخاص  الذي يخدم اهدافه وتطلعاته في ميدان البحاث المرفونمطية
, GIANFRANCO: تم اعتماد سرد هاته المصطلحات بالتماشي مع ما ورد عند كل من

BERNABD , PIERRE LAROCHELLE, MALFROY SYLVAIN , 
CANIGGIA GAUTHIEZ :

):LE CONCEPT DE LECTUEEمفهوم القراءة – أصلها  لومصدرها - :(أ)
قراء –ربط – جمع – اختار – مدد- تسمية – قائمة  اسماء – تسمية  وتحول في المكان ، هذه المعاني

لكلمة القراءة تعطي قيمة كبيرة لمدلولها ، كما ان هذا التعدد في المعاني ضمن العمارة يصبو الى
. المسار الذي يجمع فيه العناصر المتباعدة لكي نكشف العلقة الموجودة في ما بينها

البحث عن فهم هيكلة الشيئ من طر ف القارئ : (Caniggia.G.1994) ومعنى كلمة القراءة عند
للوسط النشائي بمفهومه الواسع ( المجموعة المبنية ) ، وعليه فان قراءة ( التحليلية ، النظرية و

: النقدية) تستوجب ادوات منطقية ونماذج تحليلية تهد ف الى
تجميففع وتعريففف المركبففات المتفرقففة ( اسففتخراج الخاصففيات النوعيففة للعناصففر و العلقففات•

المدروسة الخاصة بالشكل العمراني) .
إظهار المستوى  التنظيم .( وهو تحديد المستوى التدريجي للعلقة المنظمة و التي تربط مركبفات•

الخاصيات  المدروسة للشكل العمراني ) .
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اظهار العلقات البينية بين المركبات (وهو استخراج المنطق التنظيمي بين كل من نوعية العلقة•
و المستوى التدريجي لتنظيمها ) .

):Typologie du batiمفهوم نمطية المبنى : (ب)
. هي دراسة وسط عمراني معين لمجموعة  من انماط ، تسمح بتميز النسيج المبني عن الخر
هو شيء مجرد و اداة  معرفية ينتج بالتحليل الدوري الذي يعيد " :CANIGGIA النمط عند

Caniggia). الخصائص الساسية المشتركة لفئة الشياء الحقيقية وكذا السماح بسهولة التعر ف  عليها
.G.1994) ولتوضيح الصورة اكثر هناك تفريق صارخ بين النمط و النموذج ، بحيث ورد عن

(Pinson.D1998) ان النمط يمثل كهيكلة تقبل العديد من المتغيرات (النماذج) ، اما النموذج ل ينحدر
. ال من خلل التكرار

):Organismeمفهوم النظام : (ت)
في الدراسة المرفونمطية على تشبيه المدينة  كنظام (جهاز) لنه  (Caniggia .G.1994)  اعتمد
المصطلح الكثر موائمة ، حيث ان المركبات القاعدية متجانسة مع بعضها البعض ،  و تاكيدا لهذا

المصطلح اعتبر انه ، على الرغم من وجود  للبناء  المخطط  او العشوائي ( غير مخطط) ال ان
. المدينة ل تتحول مصادفة ولكن هناك تطور  رثابت يخضع لنسق وحدوي يمثل  قانون التشكل و التغير

وهو التمايز  بين الخاصية المستمرة و الشائعة ( وسماها النسيج القاعدي) وكذا الخاصية المتفردة
1994(المباني الكبرى التي تظهر بتميز عن النسيج  العادي)  ).. (Caniggia .G.

 (la notion de structure) ج) مفهوم الهيكلة : 
: تحتوي مظهرين للتنظيم  (Caniggia.G.1994) حسب

) (خلل مرحلة زمنية معينففة) :  وهففي العلقففة اللحظيففةSynchronidueالهيكلة  السانكرونية (•
المتبادلة للشكال و العناصر في المجال .

)( على مر مراحل زمنية ) :  (نتاج النشأة) اين تكون كففلDiachroniqueالهيكلة الدياكرونية (•
مرحلة  هي  محصلة التي قبلها .

  )  Transformation Capillaires  مفهوم التغيرات الشعرية (الرفيعة) : (ح)
هي التغيرات الصغيرة جدا وتمتاز بالديمومة و العفوية ، التي  تصدر من السكان على محيط

.المبنى لتلبية حاجياتهم الدائمة

 (La notion du processus typologique      خ) مفهوم السياق النمطي :
نابغة من ملحظة الشكل  النمطي الذي ل ياتي ال بعد القيام بعدد معين  من التجارب و التصحيحات

.(Caniggia .G.1994) . المعدلة و التطورية للمركبات ، بمعنى ذلك ينتج سياق مولد
 :   ) مفهوم نسق التشكل لو التغير د 

هذا مصطلح لمجموعة العناصر التي تربطها علقات ومختلف     (Caniggia .G.1994) يستعمل
التفاعلت الديناميكية في ما بينها، ومن جهته  قام باسقاط  مفهوم النسق بغرض تعريف النسق

العمراني وتسهيل فهم  وتطبيق المقاربة النسقية في التحليلي، لكن المقاربة  النسقية  ل تتعامل مع
و المدرسة الميراتورية ايجاد ما يسمى بالمقاربة المورفولوجية CANIGGIA الجانب التقني، فاقترح

التي تهتم ( بالشكل الملموس الوضعية)، الهياكل المادية  للقليم ( باعتباره عامل حامل للدللت
. ( الثقافية المميزة للعمارة و العمران
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  :   ذ) مفهوم الديمومة
يوجد بعض العناصر المورفولوجية المحفوظة في النسيج العمراني ، (Caniggia .G.1994) حسب
على الرغم من التبديل الحاصل، والذي يستلزم بالضرورة استمرارية بين مراحل التشكل، فينتج عنه

على تعلق الديمومة بالسلم CANIGGIA ان  العناصر العريقة تولد وتنظم العنصر الجديد .(كما اكد
الموالفق للدراسة، حيث ل يمكن تحديد الديمومة في العناصر الهياكل الكبيرة، اذا ما اعتمدنا دراسة

. ( العناصر الصغيرة المركبة للنسيج العمراني
  :   ر) مفهوم المرحلية

ان تطور النسق العمراني يكون وفق درجات تمتاز بالمرحلية ،     (Caniggia.G.1994) اعتبر
بمعنى تتابع الحالت المعرفة بخصائصها النمطية وفق صيغتي التشابه او الختل ف،حيث حدد

CANIGGIA سياق تطور النسق العمراني وفق ميزتين :
سياق خطي او دوري : بمعنى ان التطور الخطي يكون فففي تبففدل تففام مففع الزمففن، امففا الففدوري•

فهناك عامل للتكرار يتراوح بين (النهوض او النحطاط)  للنسق العمراني على مر الزمن .
سياق الستمرارية او التغير للنسق العمراني .•

   (Variante Synchronique)   ز) المتغيرة اللحظية     
    وهو بناء  معدل مقارنة بالمباني المحيطية، حيث تم شيده وفق معايير او ضمن ظرو ف خاصة

( التضاريس و الطبوغرافيا، وموقع الرض، موقع الزاوية ...الخ) ويظهر بتكيف مع النمط الحامل،
كما يوجد صنفين من المتغيرة اللحظية : الولى التي تتعلق باعادة الهيكلة الناجمة عن احداث تغير
جزئي في المبنى/ اما الثانية تتعلق باعادة بناء كلي للمبنى، لكن مرتبط بالخصائص المورفولوجية

).Caniggia .G.1994للنسيج العمراني (
   (Type portant )   س) النمط الحامل     

هو بناء يعكس بمهارة حالة متطلبات الستعمال المعمول بها ، لحقبة زمنية معينة ومن فضاء رثقافي     
محدد، وكذلك هو حوصلة لملمح مبتكرة نجحت في فرضها كقيم جماعية، كما اضا ف

CANIGGIA هو النمط الكثر شيوعا في نسيج ما وحقبة زمنية معينة وضمن رثقافة مميزة .
(Caniggia .G.1994).

   (Mutation diachronique(  ش) التحولت الدياكرلونية  
 التحول لنفس النمط على مر الزمن وبنفس المنطقة،  وهو ما سمي كذلك بالتنوعات الدياكرونية    

(Caniggia.G.1994).
  :     بناء المنهجية التحليلية المعتمدة   -7-4

ان خاصية الستمرارية  الضمنية المبحوث عنها، والمحددة كاجابة اولية لمشكل البحث، تستلزم منا
. وضع مسار منهجي يمكن العتماد عليه كقاعدة مرجعية، تسمح بارثبات صحة او بطلن ما افترضناه
وعليه، نستهل  هذا العنصر  بتوضيح مفاهيم تعريفية متعلقة بخاصية الستمرارية، التي تندرج تحت

اطار التغير بمعنييه المتناقضين والمتلزمين، ومدى امكانية التحكم  فيها، بغية ارثباتها على مستوى
. الدراسة المرفونمطية للشكال العمرانية

 (Transformation)       
:التغير (1--7-4
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(Transformation) التغير :(Copyrigt . Larousse 2008) نبدأ بالتعريف اللغوي، فحسب
وتحتوي العديد من المعاني، منها تقديم شيء مختلف وكذلك  (Transformer) مشتقة من كلمة تغير

تبديل الشكل و المظهر، تبديل الخصائص العامة، كما نميز معنى متعلق بتغير الحلة  الفيزيائية  او
. العقلية و النفسية للنسان

ويمكن  اضافة ان مصطلح التغير هو تبدل ( الشكل، المظهر، الخصائص، الطبيعة و المرور بحالة
(جديدة

الذي تكلم عن حقيقة التشكل و التغير (Canniggia .G.1994) اما ما اصطلح عليه، فنجد من بينهم
Une approche morphologique de la ville et duللنسجة العمرانية ضمن مؤلفه

territoire حيث  قام فيه بدراسة مورفولوجية مفصلة لمدينة  البندقية، واعتمد ضبط مصطلحين
)(Processus portant) واسماهالول متعلق بتشكل النسيج العمراني اساسيين وفقا لمعنيين مهمين : 

للثاني فيخص التغيرات الحاصلة على مستوى النسجة العمرانيةالسياق الحامل) اما بالنسبة 
(Processus paralléles) (السياق الموازي)، وهما عنصران اساسيان يساهمان وبشكل كبير في

. ايضاح الصيغة التحليلية المورفولوجية
واذا ما فصلنا في حقيقة التغيرات الحاصلة على مستوى الشكال العمرانية، فانها تكون اما

بالستمرارية او بعدمها، وهذا  وفق المظهر الفيزيائي للنسجة العمرانية ( من خلل مركباته) و الفترة
 . الزمنية المصاحبة لتطورات مركبات النسجة العمرانية

  :     الدراتسة السانكرلونية لو الدياكرلونية   (7-4-2
بعد ما قمنا  بتحديد العناصر المتدخلة في ضبط المراحل التاريخية، نسعى الن للكشف عن سمات    
الستمرارية، بواسطة طريقة من شانها هيكلة القراءة من خلل حقبة محددة او مقارنة الحقب في ما

:(Racine .F.1999) بينها، للكشف عن التغير و الستمرارية الموجودة، فحسب
  تعتبر عففن ملحظففة للنسففيج  العمرانففي فففي فففترة زمنيففة محففددة، هففاته  الدراتسة السانكرلونية :أ)

الملحظة تسمح بالتعر ف الى خصائص العناصر و العلقففات بيففن عناصففر الشففكال العمرانيففة
ضمن النسيج العمراني ، مما يسمح بتحديد مففدى تجففانس النسففيج ، مففن خلل  الصفففات الكففثر

حضورا ، وهو اول تصنيف نمطي للعناصر و العلقات الخاصة بالشكال العمرانية .
 فتعتبر عن ملحظة تطور هيكلة النسيج العمراني عبر الزمففن ، فيسففهل  الدراتسة اللدياكرلونية :ب)

علينا الفهم و التفريق بين الخصائص  المميزة للعناصر و العلقات ضمن كل حقبة زمنية، وكذا
فهم كيفية  تشكل وتغير الشففكال العمرانيففة  عففبر الزمففن مففن خلل معرفففة مففا تففم اسففتحدارثه او

اندرثاره او زواله من كل مرحلة جديدية مر بها النسيج العمراني .
لكن هناك حيثية يجب التنويه اليها، في ما يخص كيفية مسار وحدود دراسة الشكال العمرانية، بغرض

الوصول للكشف عن الستمرارية بين العناصر و العلقات بين عناصر الشكال العمرانية، اذ يجب
: علينا اتباع محورين اساسيين

ألول : محور تغير الزمن:  لوهو ما يخص التحاليل الدياكرلونية
   . ثانيا : محور تغيير المكان : أي التوتسعات الجديد على مستوى النسيج العمراني

أي انه  وفقا للحقب  الزمنية المتوالية، الدراسة التحليلية تكون باتباع لتغير الزمان وتغير المكان
 . (( التمدد على مستوى النسيج العمراني

:  للكشف عن الخصائص المميزة  للنسيج  العمراني ومدى تجانس  الدراسة السانكرونية •
ضمن حقبة زمنية معينة .  مركباته
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  تحديد نوعية ومدى استمرارية هذه الخصائص من حقبة  الى اخرى  الدراسة الدياكرونية : •
بشرط التتابع الزمني .

انطلقا  مما تطرقنا اليه في ما يخص الدراستين المساهمتين في الكشف  عن الستمرارية ، وما تم
 للشكل العمراني (المقاربة المرفونمطية) ، ارثراء الدراسة التحليلية لل تبنيه سابقا من مقاربة  تسهم 

نتطرق الن الى خصوصيات الطار المنهجي للدراسة ، عن طريق الكشف عما يسمى بالنموذج
التحليلي للمقاربة المنهجية المعتمدة .

  )):  2D   منهجية دراتسة البنية التحتية ( لوفق  بعدين (-7-5
  لعتماد هذا الشطر من التحليل و الدراسة، استوجب منا الهيكلة وفقا لتنظيم فعال يساعدنا على فك

تعقيد المعطيات الكارتوغرافية الموجودة، الى اشياء يمكن  قرائتها و تاويلها  بمنحى بجيب على
الفرضية  المصاغة .

فالبدء يكون بتحديد  وهيكلة  المعطيات المراد  تحليلها،  وفقا لتنظيم  منطقي  معتمد، يؤطر النقاط
الموجهة  للدراسة، وهنا لنتكلم على ما يسمى بالشبكة التحليلية .

اما الخطوة  الموالية، فاعتمدنا فيها على تطبيقات القراءة التحليلية  الملموسة، عن طريق تحديد
المتغيرات الخاصة  بالنقاط  المبحوث  عنها، من خلل  اساس نظرية مدروس ( تحديد الصياغة

الكيفية او النوعية ) ، والقيام بقراءة النتائج بعلقة قابلة  للقياس ( تحديد  الصياغة الكمية) 
) المعايير المعتمدة في التحليل  :7-5-1

أ) المعيار الطوبولوجي :
وهو وصف الخصائص او التوضعات الداخلية للمجالت، وهو توضيح لكل من الوضعيات  و

)Pinon . p & Dupre –henry .D .1991العلقات بين المجالت، في ما بينها (
) فالمعيار الطبولوجي يسمح باعطاء خصائصPorie .A & Denieul. F.1984اما بالنسبة لفففف (

العلقات بين العناصر حسب تموضعها في التجاهين .                                                   (أ)
وحصرت المتغيرات ضمن المعيار الطوبولوجي في : التباعد (ا)

 ، التقارب(ب) ،
               (ب)التلمس(ج) ، التداخل (د) ، التداخل الجانبي(د) ، التدخل الكلي (ه) 

                                                                                                                      (ج)

(د)                                                                                                                       
ب) المعيار الهندتسي :

. Pinon . P & Dupre-Henryيصف الصور الهندسية التي ترسم المجالت وتوجيها في ما بينها (
D.1991(

) : فهو ابراز للتجاهات  المتتالية ضمنBorie . A & Denieul .F .1984اما بالنسبة لفففف (
مركبات ( النسق) في مابينها وكذا  خصائص الشكال   الهندسية .

ونميز في المعيار  الهندسي  المتغيرات  التالية : ( العلقات التوجيهية : خضوع (ه)، عدم خضوع
(و)، العلقات الشكلية : هوية (أ)، تشابه (ب)، اختل ف (ج)، تطامل (ج)، تكامل (د)، تداخل )( انماط

الشكال : هندسية، مشوهة، متبقية ، عضوية ) 
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-- الواد  مدينة

ت) المعيار البعدي:
-Pinon.P & Dupreاين يعتبر مجموع البعاد، يصف قياسات المجالت ومدى تناسبها مع البعض (

henry.D.1991) أما بالنسبة لففف ، (Borie .A & Denieul .F 1984فاعتبره ابرز للعلقات : (
البعدية بين المركبات ونسبها المتتالية، كما  نميز في المعيار البعدي المتغيرات التالية : ( التناسب

البعدي (ا)، التناسب المساحي ( ب))
وبعدما قمنا  بتحديد المعايير  المعتمدة للتحليلي  المورفولوجي، نتطرق الن الى :

-) النسق  العنصرية للشكل العمراني :10-5-2
اعتمدنا في هذا العنصر على السرد التنظيمي التي  :  نبدأ بعناصر الشكل  العمراني و المتمثلة في : (

الموقع العمراني، النسق الشبكاتي ، النسق التحصيصي ، نسق المجال الحر) ومن بعد ذلك نحدد
Pinon .P & Dupre-henry .Dالمؤشرات و الحالت  التغيرية المصادفة ، وفقا لما ورد عن : (

)  .Borie .A & Denieul .F 1984) و(1991
) الموقع العمراني:10-5-2-1

وتكمن اهمية  دراسته  من خلل اختيار توضع المدينة، واعتماد الختيارات الفعالة ضد مختلف
العوائق الموجودة بمحيطها .

) النسق الشبكاتي :10-5-2-2
المفاهيم  المتعلقة بالنسق الشبكاتي، وتشمل المعايير المعتمدة في التحليل على :

:  المعيار الطوبولوجي للنسق الشبكاتي         أ)
العلقة الولى هي  : علقة الطرق بالشبكات، الحاوي للمتغيرات التالية : (خطية، عقدية،•

شجيرية، اشعاعية، اطارية، شبكية )
التوضع النسبي لشبكة الطرقات، الذي يحوي المتغيرات التالية : (التجاور، التنضيد)•
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 مؤشرات :03حيث نميز   المعيار الهندتسي للنسق الشبكاتي :                 ب)
العلقة التوجيهية للشبكة مع المحاور الرئيسية، وتحتوي كمتغيرات : (الخضوع (أ)، عدم•

الخضوع (ب)) .
العلقة التوجيهية بين الشبكات وتحتوي كمتغيرات : (الخضوع (ج)، عدم الخضوع (د)) .•
العلقة الشكلية بين الشبكات وتحتوي كمتغيرات (هفف) ، عدم التشابه (و)) .•

  :     النسق التحصيصي   (10-5-2-3
: المفاهيم المتعلقة بالنسق، ونستهله بالضبط  المعايير المعتمدة

:  مؤشرات03 حيث نميز      :  أ) المعيار الطوبولوجي للنسق التحصيصي 
التوضع النسبي للتحصيصات، وتحتوي كمتغيرات : (احتواء (أ)، تلصق (ب)) .•
التحصيصات في ما بينها، وتحتوي كمتغيرات : (مستمرة (ج) ، ليست مستمرة )•
التوضع النسبي بين الشبكات التحصيصية، وتحتوي كمتغيففرات : (تجاوزيففة (د هفففف ) ، احتففواء•

(دو)).
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تطبيقيةعلى           --    دراسة الصحراوية المدينة العمرانيةعلىمورفولوجية التجارة تأثير دراسة
-- الواد  مدينة

 مؤشرات :03حيث نميز       المعيار الهندتسي للنسق التحصيصي :               ت)
العلقة التوجيهية بين محاور التحصيصات ، وتحتوي كمتغيرات (خضوع ، عدم خضوع) (ا)•
الشكال ، وتحتوي كمتغيرات : ( هندسية منتظمة (ب)، مشوهة غير•

غير منتظمة (ج)).
العلقة التوجيهية بين الشبكات التحصيصية ويحتوي كمتغيرات: (خضوع ،•

عدم خضوع) (د) .
  المعيار البعدي للنسق التحصيصي :             ث)

حيث نميز مؤشرين :
التدرج البعدي للتحصيصات ويحتوي للنسق التحصيصي كمتغيرات :•

 (موجودة ، غير موجودة )(أ) .

أبعاد التحصيصات في الشبكة ، ويحتوي كمتغيرات : (رثابت ، عدم الثبات) (ب) .•

 المفاهيم المتعلقة بنسق المجال الحر ، ونستهله بضبط المعايير     ) نسق المجال الحر :  2-4  --10-5
المعتمدة :
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 مؤشرات :03  حيث نميز  :  المعيار الطوبولوجي لنسق المجال الحرأ)
التوضع النسبي للساحات العامة ، ويحتوي كمتغيرات : (متجاورة(أ) ، غير متجاورة (ب)) .•
الترابط بين الساحات العامة، ويحتوي كمتغيرات : (تواصل (ج) ، ل تواصل (د)) .•
الساحات فيما بينها، ويحتوي كمتغيرات : (مستمرة (هف) ، غير مستمرة (و)).•

  حيث نميز مؤشرين :     ب) المعيار الهندتسي لنسق المجال الحر:
العلقة التوجيهية بين محاور الساحات العامة، ويحتوي كمتغيرات : (خضوع (أ) ، عدم•

خضوع (ب)) .
العلقة الشكلية، ويحتوي كمتغيرات : (تمارثل•

(ج)، تشابه (د)، اختل ف (هف)، تكامل (و)) .

وبعد تحديد المعايير المعتمدة الخاصة بعناصر
الشكل

العمراني، وقبل التطرق للعلقات بين العناصر،
نوضح

حقيقة هاته العلقات بين مختلف مركبات الشكل
. العمراني

  :     حقيقة العلقات بين عناصر الشكل العمراني   -7-5-3
ان النسق المذكورة أنفا ل تملك استقللية تامة  عن بعضها البعض بل هي في حالة تزاوج او توضع

دائمين على اختل ف هيكلة النسيج العمراني الذي تنتمي اليه  .
) : هو ان يوجد هناك تكامل و اقصاء بين النسيج المبنى و نسيجLes couplagesفالتزاوج (

المجالت الحرة ، بحيث انه يمكن اعتبارهما نسقين متضادين ومتكاملين لشغل الفضاء العمراني
(الفارغ و المملوء) . ومنه نصل الى ان التزاوج بين النسق  المبنى ونسق المجالت الحرة يشكل

طريقة لشغل القليم العمراني ويعبر عنه بالجحيم أي رثلرثي البعاد . كما يوجد هناك تكامل واقصاء بين
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تطبيقيةعلى           --    دراسة الصحراوية المدينة العمرانيةعلىمورفولوجية التجارة تأثير دراسة
-- الواد  مدينة

النسق الشبكاتي ( كل ماهو  تحصيص ليس بطريق والعكس صحيح ) ، هنا ( القصاء)، (النسق
التحصيصي يفصل مختلف المجالت و النسق الشبكاتي يربط بينهم )، هنا (التكامل)، لهما خاصية

مشتركة في هيكلة الفضاء العمراني و الفضاء الريفي، ومنه نصل ان التزاوج بين النسق التحصيصي
" مسطح أي وفق بعدينplatو النسق الشبكاتي يشكل طريقة توزيع للقليم العمراني ويعبر عنه بف"

فقط.
) فهي العلقة الموضعية الموجودة بين توزيعles superpositionsاما التوضعات ( التنضيد) (

القليم العمراني وشغل القليم العمراني  .
وبصفة  عامة البنايات تتموضع فوق التحصيصات ومنه النسق المبنى يكون ضمن النسق

التحصيصي ، لكن  ان نجد بعض البنايات  تغطي الطرق ( ممر مغطى في النسجة الحضرية العربية
او في القرون الوسطى)، وبالمقابل المجالت الحرة تكون في النسق الشبكاتي ( شوارع ، نهج ...الخ)

& Borie .Aوضمن النسق التحصيص " الفضاءات الحرة الخاصة بالشتراك للبنايات.(
Denieul .F1984.(

وعليه الخاصية النسقية التي  تميز عناصر الشكل
. العمراني ، تتضح  ف ياهمية العلقات الرابطة في ما بينهم

) النسق العلقاتي للشكل العمراني :7-5-4
أما العلقات بين عناصر الشكل العمراني و المحددة بفف :

(الموقع العمراني// نسق شبكاتي)(الموقع العمراني// نسق
المجال الحر)(نسق شبكاتي// نسق تحصيصي)(نسق

شبكاتي // نسق مجال الحر) (نسق تحصيصي // نسق
المجال الحر) . نقوم على مستواها بضبط كل من المؤشرات
و الحالت التغيرية كذلك ( البدائل) ، وهذا وفقا لما ورد عن

) :Pinon , p & Dupre-Henry.D.1991)
(Borie .A & Denieul .F. 1984. (

  :(  العلقة النسقية ( الموقع العمراني // نسق شبكاتي   (4-1--7-5
:أ) المعيار  الطوبولوجي للعلقة النسقية (الموقع العمراني//النسق الشبكاتي) 

: حيث نميز مؤشرين
الموضفففففعية  النسفففففبية للشفففففبكاتية مقارنفففففة بخطفففففوط التسفففففوية ويحتفففففوي كمتغيفففففرات:•

(المسايرة(أ،ب،ج)،عدم المسايرة) .
الرابط بين الطرقات و الموقع، ويحتوي كمتغيرات : (ترابط (د)، استقللية (هف)).•

حيث نميز   المعيار الهندتسي للعلقة النسقية ( الموقع العمراني// نسق شبكاتي) : ب)
مؤشر فريد: وهو : العلقة التوجيهية بين الطرق وخطوط التسوية، حيث يحتوي كمتغيرات :

(خضوع(و)، عدم الخضوع(ي،ك)).
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-- الواد  مدينة

 حيث نميز   :  المعيار المناخي للعلقة النسقية ( الموقع العمراني// نسق شبكاتي)ت)
مؤشرين :

الول : وضعية توجيه الشوارع مقارنة باتجاه الرياح السائدة، ويحتوي كمتغيرات : (المفضلة ،•
غير مفضلة) .

الثاني : الحماية من الرياح الضارة، ويحتوي كمتغيرات : (محقق ، غير محقق) .•
للتنبيه فقط، هذا العنصر مضا ف من طر ف الباحث، لغرض ربط عنصر المناخ(والذي حددناه كعنصر

اساسي للمركبات المتعلقة بدراسة الموقع) بالنسق الشبكاتي، وذلك من خلل العلقة الرابطة بين كل
من توجيه الرياح السائدة الضارة و التوجيهات الخاصة بالشبكية، اما التفاصيل الدقيقة فيترك لبحوث

.  مستقبلية متخصصة في مجال الدراسات البيومناخية
  : (  العلقة النسقية (الموقع العمراني// نسق المجال حر   (10-5-4-2

حيث   أ) المعيار الطوبولوجي للعلقة النسقية (الموقع العمراني// نسق المجال حر) :     
نميز مؤشر  فريد:، وهو الوضعية النسبية للمجال الحر مقارنة  بخطوط  التسوية، ويحتوي

. ((كمتغيرات (متجاورة (أ)، غير متجاورة (ب
حيث مؤشرين  المعيار الهندتسي للعلقة النسقية (الموقع العمراني// نسق المجال حر): أ)

العلقة التوجيهية بين خطوط التسوية ومحاور الساحات العامة، ويحتوي كمتغيرات•
(الخضوع(ج)، عدم الخضوع(د)) .

     

العلقة الشكلية بين خطوط التسوية و اشكال الساحات•
العامة ، ويحتوي كمتغيرات (الختل ف (هف)، التشابه(و)،

التكامل(ي) ، التضاد (ك)).

حيث نميز ه)المعيار البعدي للعلقة النسقية ( الموقع العمراني// نسق المجال حر) : 
مؤشر فريد : وهو مقياس الساحة العامة مقارنة بمقياس خطوط التسوية ، ويحتوي كمتغيرات :

(مهمل العلقة البعدية (م) ، على مقياس متناسب(ل)).
  : (  العلقة النسقية (نسق شبكاتي// نسق تحصيصي   (4-3--10-5

 حيث نميزأ) المعيار الطوبولوجي للعلقة النسقية (نسق شبكاتي //نسق تحصيصي): 
:مؤشرين
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وضعية التحصيصة بالنسبة للطريق المارة، ويحتوي كمتغيرات )تلصق (أ) ، تباعد(ب)،•
توضع(ج)).

الترابط بين التحصيصة و الطريق المارة ، ويحتوي كمتغيرات (مباشر(د)، غير•
مباشر(هف،و)).

  حيث نميز مؤشرين:     المعيار الهندتسي للعلقة النسقية(نسق شبكاتي// نسق تحصيصي):ت)

العلقة التوجيهية بين شبكة التحصيصات ومحور الشارع، ويحتوي كمتغيرات : (الخضوع ،•
عدم الخضوع)(ي،ك).

العلقة الشكلية بين شبكة التحصيصات و الشبكاتية، ويحتوي كمتغيرات : (تشابه(ل) ،عدم•
التشابه(م)).

  المعيار البعدي للعلقة النسقية (نسق شبكاتي// نسق تحصيصي):ث)
حيث نميز مؤشرين :

العلقة البعدية بين الشبكة التحصيصية و الشبكاتية ،•
ويحتوي كمتغيرات: (تمثل نقطة خاصة (أ) ،ل تمثل نقطة

خاصة (ب)).
وضعية الساحة العامة مقارنة بالطريق ، ويحتوي كمتغيرات•

: (تباعد(ج)، تجاوز(د)، اختراق(هف)).

المعيار  الهندتسي للعلقة النسقية (نسق شبكاتي//نسقج)
 مجال حر): 

 مؤشرات :03حيث نميز 
العلقة التوجيهية بين محاور الساحات العامة و الشبكاتية•

ويحتوي  كمتغيرات: (الخضوع(و)، عدم الخضوع(ي)).
العلقة الشكلية ، ويحتوي كمتغيرات :(موجهة (ك) ،•

مكملة(ل)) .
العلقة الرابطة ، ويحتوي كمتغيرات : (الطريق يقطع الساحة (م)، الساحة تشوه الطريق•

(ن)) .
   المعيار البعدي للعلقة النسقية (نسق شبكاتي// نسق مجال حر): •

حيث نميز مؤشر فريد و المتمثل في : مقياس الساحات العامة، ويحتوي كمتغيرات : ( مميزة
عما يحيط بها(م) ، ل وجود للتميز(ن)).

   :(  العلقة النسقية (نسق تحصيصي//نسق المجال الحر   (10-5-4-5
حيث نميز مؤشر فريد  :   أ) المعيار الطوبولوجي للعلقة النسقية (نسق تحصيصي // نسق مجال حر) 

:
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وضعية الساحات العامة ضمن شبكة التحصيصات ، ويحتوي كمتغيرات : (مدمجة ضمن الشبكات *
.((التحصيصية (أ)، متمفصلة من عدة شبكات تحصيصية (ب

حيث نميز مؤشرين :   المعيار الهندتسي للعلقة النسقية (نسق تحصيصي // نسق مجال حر) :ت)
العلقة التوجيهية لمحاور  الساحات العامة ومحاور الشبكة التحصيصية، ويحتوي كمتغيرات :•

(الخضوع(ج)، عدم الخضوع (د)) .
العلقة الشكلية بين الساحات العامة و الشبكة التحصيصية، ويحتوي كمتغيرات (متمارثلة(هف)،•

متشابهة (و)، متكاملة(ي)) .
 حيث نميز مؤشر فريد :  :  المعيار البعدي للعلقة النسقية (نسق تحصيصي// نسق مجال حر) ث)

في مقياس الساحة العامة مقارنة بالتحصيصات، ويحتوي كمتغيرات :(الختل ف(ك)، والمتمثل
التشابه(ل)).

 المتعلقة بالدراسة  الخاصة بالشكللوفي المحصلة النهائية :
 مؤشر)43العمراني وفقا للتحليل المورفونمطي، يوجد (

 مؤشر)  لعناصر الشكل العمراني و (18موزعة على (
مؤشر) للعلقات بين عناصر الشكل  العمراني. اما25

 متغيرات لكل06 الى 02بالنسبة للمتغيرات فتراوحت بين (
 متغير) وزرعت على97مؤشر)، بمحصلة اجمالية (

 متغير) للنسق الممثلة لعناصر الشكل42النطاق التالي :(
 متغير) للنسق الممثلة للعلقات بين عناصر55العمراني و (

. الشكل العمراني

وامام هذا الكم الهائل من الرقام و التي ان طبقت فانها     
تطبق على جزاء من النسيج وضمن حقبة محددة ، فما بالك

اذا تتالت الحقب الزمنية وتضاعفت المناطق المدروسة،
وهذا دليل على التعقيد الكبير للدراسة، فبدرونا كباحثين قمنا

بالستناد الى انجع الطرق التبسيطية التي من شانها
 .المساعدة في القيام بالعمليات التحليلية، بما يخدمنا الوصول الى الهد ف الرئيسي

: وعليه اعتمدنا اتخاذ الجراءات التالية

  الول نقوم بما يسمى بالضبط المكاني (ضبط نطاق الحي) :          أ)
بعد ما قمنا بالضبط الزمني سابقا، نحدد الن المجال الفيزيائي ( حي او مجموعة من الحياء) ضمن

حقبة زمنية موحدة، بغرض تسهيل ضبط الحدود المكنية للقيام بالدراسة على مستواها، ونكون بذلك قد
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حددنا المكان بالتوافق مع الحقبة المنسوبة  اليه، وبذلك قمنا بتمييز التوسعات المتوالية ضمن الحقب
. المتعاقبة

  ثانيا اتستعمال البيئة البرمجية المناتسبة :          ب)
(المؤشرات و المتغيرات التابعة لها // الحقببعد بناء المسار المنهجي على رثلث موجهات رئيسية 

الزمنية المتتابعة // حدود المجالت الفيزيائية التوسعية لمركبات النسيج العمراني ، و التي تتطور و
ندرك مدى تعقيد العملية التحليلية خصوصا تعدد المتغيرات، مما يفضي الىتمتد مع الزمن ) . 

. استعمال بيئة برمجية مختصة في هذا الجانب من العتماد التحليلي
: ومنه نقوم الن بالتفصيل في حيثيات الجراءات المعتمدة في المنهجية التحليلية

-ضبط نطاق المجال المدرلوس :10-6
ان اعتماد الدراسة السانكرونية الدياكرونية لمركبات الشكال العمرانية المتطورة عبر الزمن،       
تتطلب منا كباحثين ضبطا للحدود المساحية الخاصة بالنسيج العمراني، والموافقة بالضرورة للحقب

. الزمنية التي تم اعدادها لما يناسب الدراسة
وفي حالة اخرى يمكن ان يكون لدينا مجموعة من الحياء، كل واحد مميز بتسمية خاصة لكن تم

تشييدهم في حقبة واحدة،  وهنا نصبح امام حالة ل يمكن ان الفصل بين الحياء المشيدة ، بحكم انهم
.  ينتمون الى حقبة زمنية موحدة

وعليه نتبنى تسمية نطاق الحي بدل كلمة الحي، لمدى جدواها في الدراسات  السانكرونية و الدياكرونية
:  واعتمدنا في تحديد نطاق الحي على النقاط التالية

كخطوة اولى نقوم بالطلع على المخططففات التوضففيحية لتوسففعات المدينففة، والففتي تقففام علففى•
مراحل متعددة اذ انها ليست بالضرورة مطابقة  لما قمنا  بتحديده في مففا يخفص الحقفب الزمنيفة
الموائمة للدراسة ، حيث تهففد ف هففاته الخطففوة للطلع علففى الدراسففات السففابقة و المخططففات
الدارية التوسعية للنسيج العمراني، والتي اعتمدت تقسيما يخدم اهدافها المسطرة، وكذا التعر ف
اكثر على التوسعات الحاصلة على مستوى النسففيج عففبر الزمففن، وهنففا يتففم السففتعانة بارشففيف

...الخ)POS ,PDAUالورثائق الكارتوغرافية الموجودة بالمصالح الوصية ( صور جوية ، 
كخطوة رثانية نحاول الطلع على الورثائق الدالة على الحقب الزمنية ( مخططات قديمة لفترات•

جد قديمة او تاريخ صدور تجزئة الحياء السكنية) من اجل ضبط مدقق للحدود المساحية وما
يوفقه من تواريخ تم تحديدها لجل الدراسة .

GOOGLeورثالثا العتماد على احدث المخططات  الخاصة بالمدينة وتدعيمها بما ورد عن •
earth. من اجل ضبط لخر حدود توسيعية حالية ، وضبط التقسيمات التحصيصية 

كخطوة رابعة وهو عملية  التاكد من رسومات الخرائط على ارضية الميدان ، بحيث نقوم بمسح•
عام لجميع مناطق المدينة و التاكد من ضبط للحدود على مراء من العين ، ومن عدم وجود أي

تناقضات بين  المخططات وارضية الواقع .
بعد اللمام بحيثيات المنهجية المعتمدة في دراسة الشكال العمرانية على مستوى رثنائي البعد ، ننتقل

.الن لنتطرق الى الخطوات المعتمدة في الدراسة على مستوى رثلرثي البعد

: (3D)7-7-)   منهجية دراتسة البنية الفوقية (لوفق ثلثة ابعاد  
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         ان اعتماد الدراسة وفق بعدين ذات اهمية  ووزن كبيرين في الكشف عن الستمرارية الضمنية
للطار الفيزيائي داخل النسيج العمراني ارثناء تطوراته عبر الزمن، لكن تبقى دائما في حدود الوراق
والرسومات و المخططات، اما الدراسات العمرانية و المعمارية تعتمد  على كل ما يحيط بالنسان من

مجال ويحسه ارثناء التفاعل معه .
فعلى نفس المنوال نقوم بدراسة  تحليلية حول الستمرارية ضمن مركبات  النسيج العمراني وفق

البعاد الثلرثة ( البنية الفوقية)، مع استثناء لما بداخل المبنى وتركه لدراسات اخرى، ونكتفي بما في
الفضاء العمراني الخارجي .

وتحديدا لكلمة الفضاء العمراني الخارجي : فاننا نتكلم  بالضبط على المجال الحر (شوارع و الساحات
العامة)، ومن الخيارات اللزامية التي يجب تبنيها ارثناء القيام بالشطر الثاني من التحليل :

الدراسة تمس الطار الفيزيائي للنسيج العمراني، دون الطارات الخرى (النفسية و الدراكية،•
تملك المجال، استعمال المجال ....الخ) .

في ما يخص الوسائل التدعيمية لجمع المعطيات  ضمن هذا الشطر، ل نعتمد فيها على أي نوع•
من المسائلت او المقابلت ، وذلك بحجة اننا نعتمد المرحلية الزمنية في التطبيقات التحليلية ،
وبذلك  ل يمكننا اعتماد مسائلة القدامى من الناس، الذين عاشوا حقب زمنية ماضية (الفترات

 سنة خلت)، اضافة الى ان التحليل مقتصر على الطار500الزمنية الماضية تمتد الى اكثر من 
الفيزيائي فقط، فعليه نعتمد بناء ادوات لجمع المعطيات وفق الملحظة ،على اساس انها الكثر

موائمة ضمن  هذا الشطر من الدراسة التحليلية .
:     الملحظة كتقنية بحث معتمدة   (7-7-1

نسعى في هذا العنصر لبراز كل ما يتعلق بالملحظة، وتحضير كل ما يخصها لخدمة الجزء     
. التحليلي، والذي يبحث عن الستمرارية ضمن الطار الفيزيائي للنسيج العمراني

نعتمد كتقنية بحث الملحظة  في عين المكان وهي تقنية  مباشرة للتقصي، تستعمل عادة ضمن
مجموعة ما (النسيج العمراني) بصفة مباشرة بهد ف اخذ معلومات كيفية من اجل فهم المواقف و

2004السلوكيات (عناصر وعلقات  بين عناصر الشكل العمراني).(انجرس.م. ) .
ونعتمد في الملحظة المباشرة على (الملحظة  بدون مشاركة) لعدم ضرورة التعر ف  على الحياة
. المعاشة او كيفية  استعمال المجال . بل نكتفي بمشاهدة خصائص الطار المبني للنسيج العمراني

ان استغراق الملحظة المباشرة باخذ وقتا  طويل،  بحكم كبر المساحة المغطاة من النسيج العمراني،
. اضافة الى ضرورة تدوين المعلومات دون وسيط للتقليل قدر المكان من الخطاء المحتملة

  :     ااطار الملحظة   (10-7-1-1
ان أي مشكل  بحث مطروح، يتطلب منا بناء اداة لجمع المعطيات تتناسب وهذا الخير، كونها     

. تسمح لنا بالتوجه نحو الواقع لجمع اهم المعلومات الضرورية  عن مشكل البحث
وامام تقنية البحث المختارة (الملحظة المباشرة في عين المكان) تتطلب اعداد ما يسمى باطار

 .الملحظة
ان إطار الملحظة الذي قمنا  باعداده مرتبط بالمؤشرات التي تم تحديدها من خلل سرد للخصائص
المميزة لكل من الشوارع و الساحات العامة، إضافة الى ذلك و قبل الخوض في بناء هذا الطار قمنا
بزيارات استطلعية لمعرفة الملمح العامة و الولية  للمنطقة  المراد دراستها ( النسيج العمراني)

: .وقد حدنا ضمن اطار الملحظة النقاط التالية
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وصف عام للشوارع  و الساحات  العامة  ضمن الحيز المففراد دراسففته تبعففا للحففدود  المسففاحيةأ)
الموافقة لتقسيمات الحقب الزمنية المعتمدة في الدراسة .

تحديد ما نصادفه من حالت تمتاز بها الشوارع و الساحات العامة وفقا لكل حقبففة زمنيففة معينففةب)
وكل نطاق حي محدد (من حيث البعاد، ارتفاعات المباني المحيطة، منحففى مسففارها  وشففكلها،

النمط التي تنتمي اليه ، حالتها مهدمة او جيدة او في طور النجاز ، نسبة التغير فيها ...الخ) .
تحديد الحالت المكررة و المتوقعة ضمن كل حقبة زمنية وكل  نطاق حي .ت)
  ماذا يجب ان نستثني من هذا الطار الدراسي :ث)
 الشوارع و الساحات المهدمة بنسب كبيرة، لعدم سففهولة تحديففد وضففبط المقففاطع و اطيففا ف  أول•

العناصر المدروسة .
 وهو الحياء التي تم تخطيطها ولم تشيد بعد او انها في مراحل غير متقدمة من الشغال .  رثانيا •
المناطق العسكرية و الصناعية منطقة النشاطات، بسبب للجراءات  المنية المشففددة الففتي  رثالثا  •

تحول دون القيام بالدراسة .
الشوارع و الساحات العامة التي حدث  على مستواها تغيرات كبيرة فففي اطارهففا المبنففى،  رابعا •

حيث نكون امام حالة تتنافى و السمات المميزة للحقبة المشيدة .
الفترات المناسبة للملحظات و اخذ الصور والقياسات، هي الفففترة الصففباحية باسففتثناء سففاعاتج)

اكتظاظ المارة بالشوارع و الساحات العامة، تفديا للزعاجات المتكففررة مففن المسففتعملين  ارثنففاء
القيام العمل .

تدعيم  اطار الملحظة باداة تسمح بزيادة عملية القصاء الخاصة بالشوارع و الساحات  العامففةح)
ارثناء عملية  الختيار (اطلس الرتفاعات) .

  :   شبكة الملحظة (10-7-1-2
و الن  من الضروري تدوين  المعطيات الملحظة ضمن شبكة للملحظات، والتي من اهم    
شروطها ان تكون  اداة دقيقة جدا ( قليلة الليونة) وذلك للوصول الى تحديد وقياس الخصائص

الفيزيائية لمؤشرات  كل من الشوارع و الساحات العامة، و الكشف عما اذا كانت في حالة استمرارية
. ام ل

وتتميز هاته الشبكة باحتوائها على مؤشرات موافقة لما تم سرده من الخصائص الفيزيائية لكل من
الشوارع و الساحات العامة، بالضافة الى ما تم اكتشافه من خصائص ارثناء العمليات الستطلعية

الولية ، و التي ارتأينا ضرورة اضافتها ضمن  مؤشرات الشبكة و يمكن  فصل محتواها الى :  شبكة
: الملحظات الخاصة بكل من الشوارع و الساحات العامة : تم فصلها الى اقسام رثلث

 يحوي البيانات الخاصة بالشارع و الساحات العامة .لول ا•
 يحوي جميع  المعلومات المتعلقة بكل ما يحد فضاء الشارع و الساحة العامة .  القسم الثاني•
 فيحتوي جميع التفاصففيل المحتففواة فففي الفضففاء الففداخلي للشففارع  و السففاحات  اما القسم الخير •

العامة .

اطلس الرتفاعاتا (10-7-1-3 :
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ان اعتماد اطلس الرتفاعات، ذا اهمية بمكان لدراسة الطار الفيزيائي ضمن النسيج العمراني،   
خصوصا البعد الثالث للنسيج ( الرتفاعات)، اذ يمكن لهذا الخير اعطاء العديد من المعلومات

: الداعمة و المساهمة بشكل كبير في
اتخاذ العديد من القرارات الكفيلة بتبني مناطق من النسيج العمراني دون الخرى، بسففبب عامففلأ)

اختيار الرتفاعات الكفثر تجانسفا و الفتي تفم ضفبطها وقراءتهفا علفى مسفتوى مخطفط النسفيج
العمراني (خصوصا ارثناء اختيار ودراسة الشوارع و الساحات العامة).

تحديد و اعتماد القراءات الولية، كالميزة الخاصة للتجانس من حيث ارتفاعففات المبففاني ضففمنب)
النسجة العمراني وعبر الحقب الزمنية المختلفة، وكذا الطلع علففى الرتفاعففات السففائدة لكففل

حقبة، او للمدينة ككل .
الستفادة منه في الدراسات المستقبلية سوءا البيومناخية (كمعرفة الحجم العام للنسيج العمرانففي)ت)

وفقا لحقب زمنية محددة، وبذلك يمكن التعر ف على سمات الميكرومناخيففة المحففددة ضففمن هففذا
الحجم المبني بالنسيج العمراني، ومعرفة مدى تدرجية التراص في مختلف النسجة .

اعتماده كورثيقة توجيهية  مسجلة  يمكن الستفادة منها ففي الدراسفات المسفتقبلية  وخصوصفا انث)
هذا الطلس غير رثابت، بحكم ان المدينة في حراك دائم وفقففا للتحفولت و التغيفرات الففتي تطففرأ

عليها .
،APPROCHE PAYSAéreتطبيقها و السففتفادة منهففا عنففد اسففتعمال المقاربففة  المشففهدية ج)

والتي تتخذ  من المشهد العمرانففي كاسففاس للتحليففل، وبففذلك فففان الرتفاعففات العمرانيففة للنسففيج
تعتففبر عنصففرا مهمففا فففي دراسففة الدراكففات الشففعورية المعتمففدة  علففى تحاليففل المرحليففة فففي

المسارات العمرانية .
بعد التحديد النهائي للشوارع و الساحات العامة عن طريق القصاءات الختيارية ، نقوم بجمع

. البيانات المدونة على مستوى المؤشرات المحددة ضمن شبكة الملحظات
، والتي من شانها المساعدة في الكشف عنالبيئة البرمجية المناتسبةوبعد ذلك نلجئ لستعمال 

. الخاصيات المستمرة عبر الحقب الزمنية المتعاقبة
وبعد التعر ف على الخطوات المنهجية المعتمدة في هذا البحث ، نحاول تلخيص اهم المراحل

: التسلسلية الموصلة لكشف عن الستمرارية الضمنية، وفقا للمخطط التمثيلي التالي
: اما المستوى التطبيقي للتحليل، فانه رتب وفقا لنطاقين

Albertاين اعتمدنا على الشبكة التحليلية لففف  نطاق دراتسة البنية التحتية :•  lévyالتي حففددت 
مسففار ومنهجيففة البحففث وفقففا للمؤشففرات المدروسففة  علففى مسففتوى العناصففر و العلقففات بيففن

عناصر الشكل العمراني .
نطاق دراسة البنية الفوقية : اعتمدنا على تقنية الملحظة كأداة للدراسة ، مففن خلل بنففاء لشففبكة•

الملحظة وذلك بتحديد للمؤشرات  تم التطرق اليها في الفصففل السففابق علففى مسففتوى  كففل مففن
الشوارع و الساحات العامة .

يتم اختيار عينات الشوارع و الساحات العامة المدروسة وفقا لما اعتمدناه من تقنيات اقصائية
. اهمها اطلس الرتفاعات ، والتفاصيل تكون اوفى في الفصول المقبلة

تدعم الدراسة الكاشفة عن الستمرارية بين العناصر  و العلقات بين عناصر الشكل العمراني وكذا
تحليل كل من الشوارع و الساحات العامة ، بيئة برمجية مناسبة تخدم المعطيات التي تم جمعها من

 . المؤشرات المطروحة ضمن كل من دراسة البنية التحتية و البنية الفوقية
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:خلصـــــــة
مما تم ذكره سابقا نستخلص ان علم المورفولوجيا يهتم بدراسة الشكل العمراني وفقا لعديد    

المقاربات التي تتباين فيها الغايات المكرسة لجلها ، وعلى هذا الساس تم اعتماد المقاربة
. المرفونمطية كمقاربة مرجعية يمكن تبني اسسها المنهجية في تحليل الشكل العمراني

اشتهرت المقاربة المرفونمطية بدورها الفعال منذ بداية  الخمسينات من خلل مدارسها ( اليطالية،
الفرنسية، البريطانية و المريكية) حيث سعت في مجملها على دراسة وكشف  التغيرات الحاصلة

. ضمن مركبات النسجة العمرانية، وفق العديد من المستويات التحليلية
وبربط كل من الستمرارية المبحوث عنها و التغيرات المدروسة على مستوى المقاربة المختارة،     

نكون امام خاصية التعاكس التي ترفض المنطق التالي :( اذا تحقق التغير لن تتحقق الستمرارية و
العكس صحيح) .ومستوى هذا التحقيق ل يكون ال باتباع منهجية للدراسات السانكرونية و الدياكرونية،

وهذا ما يتطلب ضبط للحقب الزمنية المميزة بواسطة اهم الحداث التاريخية ( احداث اجتماعية،
. (اقتصادية ورثقافية ساهمت  في هذا الضبط الزمنية

الذي يقوم اساسا على رابط التغيرات (Caniggia) ومنه تم هيكلة المنهجية وفقا للنموذج التحليلي لففف
. الحاصلة على مستوى النسجة بالحداث و الوضاع التاريخية البارزة
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الفصل الرابع 
التجارة العمرانية
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:مقـــــدمة

سنحاول من خلل هذا الفصل  معرفة مفهوم التخطيط العمراني وأهم النظريات التي يقوم ويبنى       
عليها هذا الجزء الفسيح من الهندسة العمرانية والمعمارية، وكذلك سنحاول معرفة أهم الخصائص

التي يقوم عليها، وكذا المهام المنوط به القيام بها في تنظيم  الشكل العام للمدن وتحديد مسار نموها،
 المتطلبات الساسية لتخطيط المدن والتي من خللها وجب على القائمينهذا وسنحاول إدراج 

بمهمة تخطيط المدن دراسة هذه الخيرة من كل الجوانب التي من شأنها إعطاء نتائج ايجابية في
المستقبل القريب والبعيد، وكذلك سنحاول معرفة الخصائص العمرانية والمعمارية  للمدن القائمة

.واهم الشكال التي نجد عليها المدن سواء القديمة أو الحديثة

تعريف التجارة: -1
 الذي يربط مرحلة النتاج بمرحلة الستهلك، وتأخذ طابعها الخاص منالنشاط القتصادي             هي 

علقات النتاج الغالبة في المجتمع، ودرجة تطور القوى المنتجة فيه، ولذلك فهي تختلف في دورها وأهدافها من
نظام اقتصادي إلى آخر. 

      وتجسد التجارة عملية دوران البضائع سواء داخل القتصاد الوطني أم خارج الحدود القومية للدول نتيجة التقسيم
. القيمة تؤرثر في تغيير الستهلكالجتماعي الداخلي أو الدولي للعمل، وبتوسطها بين قطاعي النتاج و

       يرتبط نشوء التجارة بوصفها نشاط ًا اقتصادي ًا بظهور النتاج البضائعي وتطور عملية التبادل وظهور النقد.

تعددت النظريات القتصادية التي تفسر نشوء التجارة وتطورها، بنوعيها الداخلية والدولية وحددت شروط
قيامها وعوامل نجاحها ومدى الفائدة منها ووسائل تنفيذها وأدواته.

 وعلقات النتاجالقوى المنتجةوبوجه عام يتحدد دور التجارة وهدفها في القتصاد الوطني بمستوى تطور 
 ويختلف هذا الدور وهذا الهد ف من مجتمع لخر بحسب الفلسفة السياسية والقتصادية الغالبة، إذ،الغالبة في المجتمع

 والمزاحمة والدعاية والعلن في النظام الرأسمالي وعلى التخطيط وإشباع الحاجات العامة فيالمنافسةيقوم على 
يدير منتج كل فيه الذي المجتمع في ، النقدي البضائعي للتبادل المتطور الشكل هي  التجارةالنظام الشتراكي،

المتبادلة المقايضة إلى الضرورة تظهر ،المنتجات أو البضائع من معينة أنواع إنتاج في ويتخصص المستقل اقتصاده
 .الناس مختلف عمل بمنتجات

 :التجارة أةـ نش2
العفوي التبادل محل حل عندما المجتمع تطور من معينة مرحلة في ظهرت فهي ،دائما موجودة التجارة تكن       لم

 .النقود وباشتراك منتظم تبادل القبائل أو الناس بين للمنتجات
انواع إنتاج في منتج كل يتخصص عندما للعمل. الجتماعي التقسيم شيء كل قبل التجارة وتطور نشوء ساعد ولقد

ومن , عائلته و هو يحتاجه مما بكثير أكثر ينتج جهة من , العمل تقسيم عن فضل فانه ولهذا . البضائع من معينة
 .عمله بنتاج المنتجين من غيره بضائع تبادل إلى يحتاج فأنه رثانية جهة
غيره عمل نتاج استلم لجل , الفرد أن حيت , الفردية الملكية وجود حالة في فقط تظهر أن التجارة استطاعت ولقد
وإعطاء له اللزمة البضاعة بشراء , السوق في البضائع مبادلة أي التجارة إلى اللجوء إلى يضطر المالكين من

 لها رثمنا , نقود أو بضائع بشكل , هو عمله حاصل من مناسبة كمية
و بدويون وصناع حرفيون , فقط صغار منتجون , للبيع المخصصة البضائع إنتاج في اشتغل الوقت بداية      في
وسطاء ظهور ولدت التي الظرو ف احد كان بعض عن بعضهم وانعزال المنتجين هؤلء تبعثر وان, فلحون

السوق في بعدئذ لتصريفها المنتجين صغار مصنوعات يشترون التجار وأصبح ، التجار أي التبادل في متخصصين
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وبيع شراء على الوقت صر ف ضرورة من المنتجين حرر وهذا  المنتجين إلى لبيعها الخام المواد ويشترون
 موسع بشكل والتبادل النتاج بإجراء وسمح السوق في بضائعهم

تقسيم تعميق في مهمة مرحلة هما . النتاج عن التجارة انفصال واستمرار التجار طبقة ظهور فان ,       وهكذا
النتاج تحويل ومن القديمة البطريركية العلقات تفكك ومن المجتمع تطور من مكنا ولقد . الجتماعي العمل

.للبيع السوق لجل إنتاج إلى أي بضائعي إلى الطبيعي
في للنتاج الرأسمالي السلوب لظهور الشروط تدريجيا هيئا التجاري الرأسمال وتشكل التجارة تطور       إن
البلدان مختلف

ـ التجارة عند العرب:3
عر ف العرب القدماء (قبل السلم) التجارة ومارسوها على نطاق واسع واشتهروا بها، وقامت على طرق
التجارة العالمية مدن كان لها أرثر في الحياة السياسية لذلك العصر (تدمر والبتراء ومكة). فقد كانت التجارة الدولية
مزدهرة بين الفرس والروم، فكان البخور الذي يصنع في اليمن مهم ًا للرومان، وكان الحرير والذهب ينقلن من

الشرق القصى إلى البلدان العربية، وكان تجار الشرق القصى يأتون إلى الخليج العربي، ولذلك سميت البصرة رثغر
الهند. وفي أواخر القرن السادس الميلدي سيطر تجار مكة على معظم القوافل التجارية فكانوا ينقلون الحرير والتوابل

والجلود والسلحة والدقيق من اليمن إلى بلد الشام رثم إلى القسطنطينية ويرجعون بالذهب والنبيذ والمنسوجات
 والزبيب.

وقد صارت الجزيرة العربية مركز تجارة عالمي ًا، وساعدها في ذلك الحروب البيزنطية الساسانية واضطراب
الوضاع في مصر وزوال البتراء وتدمر. وبعد القرن الثاني عشر انهار النظام القطاعي وبدأت عملية تصاعد

. ونتيجة طبيعية لزيادة النتاج البضاعي وتطور أشكالالتجارة الدوليةالحرفيين والمهنيين، مما ساعد على تطور 
 والزراعة.الصناعة وتعاظم الرباح صارت التجارة نشاط ًا اقتصادي ًا مستق ًل عن النقود

ـ أنواع التجارة 4
يمكن التمييز بين الكثير من المفهومات لنواع التجارة مثل:

 وتعني عملية انتقال البضائع داخل الحدود القومية للدول.- التجارة الداخلية:4-1

 وتعني تبادل البضائع والخدمات بين الدول على الصعيد العالمي.- التجارة الدلولية:4-2
 وتعني سيطرة من يقوم بها على جميع المراحل، أي بدء ًا من شراء المواد الولية- التجارة المتكاملة:4-3

واللت والدوات اللزمة لنتاج سلعة ما والقيام بإنتاجها إلى القيام بعملية تصريفها بنفسه.

وتعني شراء بضائع من المنتج والقيام بعملية بيعها للمستهلك. -التجارة المستقلة: 4-4

ـ اطرق البيع لومنافذه:5
 الذي يتضمن شراء كميات كبيرة من السلع والخدمات من التجار رثمالنشاط القتصادي هو ـ البيع بالجملة:1ـ5

بيعها لتجار آخرين، ليسوا مستهلكين نهائيين لها.
 الذي يتضمن شراء كميات كبيرة من السلع والخدمات من تجارالنشاط القتصادي هو ـ  البيع بالمفرق:2ـ5

. الربحالجملة وبيعها بالتدريج للمستهلكين النهائيين لستعمالهم الشخصي مقابل الحصول على 
 ويعني قيام المنتج نفسه بتوزيع إنتاجه على المستهلكين النهائيين من منافذ خاصةـ  التوزيع المباشر:3ـ5

لتصريف منتجاته. 
الجمعيات التعاونية الستهلكية: تقوم بتوفير السلع للمستهلكين النهائيين مقابل هامش ربح محدود. ـ 4ـ5
 ويعني قبول طلبات السلع والخدمات وتلبيتها بوساطة البريد.ـ  التوزيع بوتسااطة البريد:5ـ5
 ويكون لبعض السلع البسيطة مثل لفافات التبغ والمياه الغازية والقهوة وذلك عن طريقـ  البيع اللي:6ـ5

اللت التوماتيكية. 
 وتحتوي هذه المخازن على مجموعة كبيرة جد ًا وغير متجانسة منـ  البيع عن اطريق المخازن الكبرى:7ـ5

السلع والخدمات تلبي معظم حاجات المستهلكين في المنطقة المحيطة بها. وقد بدأت تنتشر في معظم دول العالم لنها
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تمكن من الحصول على جميع الحاجات في وقت قصير. لضخامة رقم أعمالها، فإن أسعارها تبدو أرخص نسبي ًا من
أسعار المتاجر الخاصة الصغيرة. وتتبع هذه المخازن سياسات ترغيب عدة مثل منح الحسومات على الشراء. وقد

تطورت المخازن الكبيرة وصارت تضم سلسلة مملوكة لجهة واحدة، تغطي معظم المناطق والمدن وهي شائعة في
أوربة والوليات المتحدة المريكية.

 وهو أسلوب جديد في التجارة يعتمد في البيع:Electronic Commerceـ التجارة اللكترلونية 8ـ5
)، في هذا السلوب خٌتختار السلعة حسب المواصفات المعلنة، وسُيسددInternet (والشراء على شبكة التصالت الدولية

رثمنها بوسائل التحويل المصرفية اللكترونية ومن رثم تشحن إلى المشتري.
ـ العوامل المؤثرة في التجارة:6

6 ـ العوامل الطبيعية1ـ :
تتعدد العوامل الطبيعية المؤرثرة على التجارة الدولية والمحددة لمدى مساهمة الدول في النشاط والتبادل التجاري      

على مستوى الوطن والعالم لتشمل الموقع الجغرافي , التركيب الجيولوجي , المناخ , التربة , النبات الطبيعي .....
: وفيما يلي دراسة تفصيلية لدور كل عامل من العوامل المشار إليها

       6 يعد الموقع الجغرافي من أهم العوامل الطبيعية التي تحدد إمكانية استغلل الموارد ـ الموقع الجغرافي: 1ـ1ـ
الطبيعية المتاحة في أي منطقة وتصديرها إلى غيرها من المناطق , فالعامل الجغرافي الجيد يسهم مع عوامل أخرى

في تزايد إسهام بعض المناط في التجارة المحلية والعالمية للعديد من السلع والمنتجات , بالضافة إلى تسهيله التصال
. بالسواق الوطنية أو العالمية وانخفاض تكلفة ذلك

كما أن قيمت الموقع الجغرافي تعد غير رثابتة حيث تتغير أهميته من فترة زمنية إلى أخرى نتيجة لعدة عوامل          
يتصدرها تطور وسائل النقل وخاصة الملحة البحرية وبالتالي الهتمام بطرق النقل سواء كانت لحرية أو خطوط

.حديدية على وجه الخصوص يسهم  في تطور التجارة
       6 يعد من العوامل المؤرثرة بشكل مباشر في توزيع الموارد المعدنية والصخورـ التركيب الجيولوجي : 2ـ1ـ
حيث يرتبط توزيع المعادن الفلزية كالحديد والكروم  والنيكل والنحاس والرصاص والقصدير بالصخور والعروق

النارية , في حين يرتبط توزيع المعادن اللفلزية كالبترول والفحم والفوسفات والعديد من الملح بالتكوينات
. الرسوبية

ويتصف توزيع الموارد المعدنية  في صخور القشرة الرضية بعدم التجانس من منطقة إلى أخرى مما يؤدي           
. إلى نشاط حركة التجارة

      6 يمكن تحديد العلقة بين المناخ والتجارة في محورين رئيسيين , يتمثل المحور الول في ـ  المناخ:3ـ1ـ
الناحية التاريخية حيث أسهم انتشار خصائص مناخية معينة خلل العصور الجيولوجية القديمة في تكوين خامات

معدنية معينة فالمناطق التي تنتشر فيها حقول الفحم حاليا كانت خلل العصور الجيولوجية القديمة يسودها خصائص
مناخية تمارثل تلك السائدة  ف القاليم الستوائية في الوقت الحاضر  مما عمل على نمو الغابات الكثيفة التي طغت

عليها المياه البحرية –نتيجة لتغير العلقة بين اليابس والبحار – وطرتها الرواسب البحرية ومع الوقت ونتيجة للضغط
والحرارة تحجرت الشجار وتكون الفحم الحجري , كما أن خامات البوكسيت تكونت من نحت صخور الفلسبار في

القاليم التي كان يسودها في العصور الجيولوجية القديمة نوع من المناخ يشبه المناخ المداري الرطب الحالي في
. خصائصه . وهو مايعني أن المناخ القديم قد أسهم بشكل غير مباشر في نشاط حركة التجارة للمعادن

ويتمثل المحور الثاني الخاص بعلقة المناخ بالتجارة في تأرثير المناخ المباشر وغير المباشر في تحديد طبيعة       
النشطة القتصادية المختلفة وحجم إنتاجها على مستوى أي منطقة , وهي خصائص متباينة مما أسهم في نشاط
حركة التجارة لمنتجاتها المختلفة . ومن أهم المثلة على ذلك نذكر أن تباين درجات الحرارة السائدة في القاليم

. والمناطق المختلفة أدى إلى تقسيم العالم إلى مناطق حرارية لكل منها تنوع خاص من النتاج الزراعي

       6 تعر ف التربة بأنها الطبقة السطحية من قشرة الرض التي تكونت نتيجة تحلل الصخور ـ  التربة: 4ـ1ـ
وتفتتها أو نتيجة تحلل الموارد العضوية او منهما معا , وه تمثل الحيز الذي تمتد فيه جذور النباتات بشرط ملئمة

صفاتها الميكانيكية والكيميائية والحيوية , وتلعب التربة دورا هاما في تحديد نوع الحياة النباتية الطبيعية  فالتربات
الجيرية تساعد على نمو الغابات المخروطية , كما تناسب التربات السوداء نمو الشجار الضخمة بصفة عامة , وتؤرثر
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التربة أيضا في اختيار نوع المحاصيل التي يمكن زراعتها في أية منطقة وتحديد مدى نموها , فالراضي الطينية
رثقيلة النسيج تجود فيها زراعة بعض المحاصيل كالذرة والقصب بينما ل تجود فيها زراعة محاصيل أخرى كالسمسم

والترمس واللذين تجود زراعتهما في الرضي الرملية ذات النسيج الخفيف , وطبيعي ان يزداد النتاج من المحاصيل
.المختلفة إذا زرعت في نطاقات التربة التي تلئمها

       6 يقصد بالنبات الطبيعي الغطاءات النباتية المنتشرة على سطح الرض والتي تتدرج ـ  النبات الطبيعي:5ـ1ـ
من غابات تتباين من حيث الطبيعة والكثافة إلى حشائش تختلف من حيث الخصائص والطوال حتى تصل إلى

. النباتات الصحراوية الفقيرة
ويمثل الغطاء النباتي موردا في موارد الثروة التي يمكن استغللها بنجاح كبير وخاصة انها تتسم بتعدد منتجاتها       

وتنوعها , وكان لهذا العامل دور هام في تحديد نوع الحر ف التي يمارسها النسان وطبيعة المنتجات سواء كانت
نباتية او حيوانية وبالتالي تحديد أسلوب الحياة ومستوى معيشة البشر في أقاليم متعددة من العالم , مما انعكس على كل

. من السلع المنتجة وأنماط الستهلك وهو ماارثر بدوره في تنشيط حركة التجارة للعديد من السلع والمنتجات
ـ العوامل البشرية :2ـ6

النسان هو منتج السلع ومستهلكها، لذلك يسعى في كل دول العالم إلى استغلل عناصر البيئة الطبيعية المتاحة       
لتوفير احتياجاته المختلفة سواء كانت غذائية أو صناعية أو تتعلق الطاقة التي تحتاج إليها لتشغيل منشاته متعددة

.الغراض مستغل في ذلك  قدراته أو إمكاناته المتنوعة سواء كانت كمية أو كيفية
ومن الطبيعي ان يتباين التوزيع المكاني لكل من موارد البيئية  الطبيعية والسكان مما أدى إلى تباين خصائص        

المجتمعات البشرية من حيث توزيع القليمي على مستوى العالم، وخصائص العامة وخاصة مايتعلق منها بالحجم
ومستوى الخذ  بالساليب  النتاجية المتطورة ومستويات الدخول وبالتالي أسلوب الحياة وأنماط الستهلك، وهو

ماانعكس على حجم النتاج وتركيبه ومدى كفايته من ناحية ومستوى الستهلك و أنماطه من ناحية اخرى وذلك على
مستوى دول العالم، وهو ما ابرز اطر وطبيعة احتياجات المجتمعات البشرية  من بعضها البعض، أي حدد هيكل

التجارة الدولية ومكوناتها ومحاور تحركها على مستوى خريطة العالم والتي تتباين بدورها مكانيا من إقليم الخر،
وزمنيا من فترة إلى أخرى تبعا لختل ف السكان من حيث التوزيع والحجم والتركيب والحر ف القتصادية (النتاجية
والخدمية ) السائدة والمستوى الحضاري والتقني، لذلك كان من الهمية بمكان دراسة خصائص السكان ذات التأرثير

المباشر  وغير المباشر على التجارة الدولية والمتملة توزيع السكان , كثافة السكان، القوى العاملة، مدى التوازن بين
.الزيادة السكانية والزيادة النتاجية، مستوى معيشة سكان العالم، الى جوانب العوامل الحضارية

6 يختلف توزيع السكان من إقليم لخر في العالم، فيلحظ ان هناك أقاليم تتركز فيها أعدادـ توزيع السكان: 1ـ2ـ
كبيرة من السكان بينما يقل هذا التركيز في أقاليم أخرى , في حين يكاد ينعدم السكان في اقاليم رثالثة، وهذا يعني ان

سكان العالم غير موزعون توزيعا متجانسا في القاليم المختلفة، ويرجع ذلك الى عدة عوامل يتصدرها العوامل
الطبيعية (كالمناخ ومظاهر السطح) التي تؤرثر في العمليات النتاجية، والموارد الطبيعية التي يمكن إن يستغلها

النسان وتعمل على تجمعه باعداد متباينة، إلى جانب العوامل البشرية التي تشمل المواليد والوفيات والهجرة التي
تؤدي إلى تباين معدلت نمو السكان في الجهات المختلفة،  بالضافة إلى الحر ف النتاجية ومدى توافر طرق ووسائل

.النقل وعدد أخر من العوامل
6 من أهمية دراسة كثافة السكان في العالم لتتبع العملقة بين النسان والرض، وليبرز مدىـ الكثافة السكانية: 2ـ2ـ

اكتظاظ بالسكان وبالتالي مدى اتساع السوق الذي يحدد بدوره-مع عوامل أخرى- أنماط التجارة الدولية بين الصادر
والوارد من حيث الحجم والتركيب وبالتالي التوجه الجغرافي إلى السواق،  فالعداد المطلقة للسكان لتفسر الكثير
في الجغرافيا القتصادية اذ من الضروري ربط هذه العداد  بالرض وقدرتها النتاجية وبالتالي قدرتها على  أود

السكان، وهناك الكثافة العامة أو الحسابية
 Arithmetical Densityوهي نسبة عدد السكان الى مساحة محدودة بغض النظر عن القدرة  

النتاجية لهذه المساحة , لذلك فهذه الكثافة ل تعطى صورة واضحة وحقيقية عن العلقة بين النسان والرض،  فعند
 مليون نسمة، والمساحة الكلية البالغة62,3حسابنا للكثافة العمة في مصر مثل ناخذ في العتبار عدد السكان 

   .... هذا الرقم ل يعطي صورة حقيقية2  نسمة /كم62,3 كيلومترا مربعا،  لذا تبلغ هذه الكثافة حوالي 1,001,449
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٪ من مساحة البلد) بينما4٪يعيشون في واد النيل ودلتاه ( حوالي  98للكثافة السكانية اذا ان معظم السكان (أكثر من 
٪) عبارة عن صحارى تكاد تخلو من السكان يستثني من ذلك مناطق الواحات ومراكز التعدين،96باقي المساحة (

لذلك فعدد محاولة إعطاء صورة واضحة على العلقة بين السكان والرض التي يعيشون عليها يجب ان يوضع في
العتبار القدرة النتاجية للرض لن ذلك يبين هل القليم يكون بيئة طاردة للسكان ام مازال قادرا على استعاب إعداد

أخرى منهم، كما أن مثل هذه الدراسة تمكن من الحكم على مستوى معيشة السكان الذي يتوقف أساسا على كل من
 ،الموارد الطبيعية وإعداد السكان الزمة لستغللها

Pyhsiological Density التي تربط بين عدد السكان ومساحة  لذا يهتم في مثل هذه الدراسات بالكثافة
 الفيزيولوجية

الرض المستغلة فعل، ومعنى ذلك انه عدد حساب الكثافة الفيزيولوجية في مصر على سبيل المثال تستبعد  
2 كم 1500المساحات الصحراوية غير المستثمرة لذا تصل هذه الكثافة في مصر إلى أكثر من 

6 ـ العوامل الحضارية3ـ2ـ :
تتمل العوامل الحضارية التي تؤرثر في النتاج القتصادي في النظم الجتماعية والمستوى الحضاري , ومدى       

التقدم التكنولوجي , والسياسيات الحكومية والرتباطات الدولية , ورأس المال , والعادات والسوق الذي يتأرثر إلى حد
. كبير بمستوى المعيشة والقدرة الشرائية للسكان وقد سبق الشارة إلى هذا العامل

وتؤرثر النظم الجتماعية , في أسلوب استغلل الموارد الطبيعية وفي نوعية النتاج وكميته ففي المجتمعات       
المتخلفة حيث يسود النظام القبلي تعتبر السرة أو البيت أو العشيرة هي وحدة النتاج الساسية اذ تقوم كل منها
باستغلل الموارد الطبيعية المتاحة لتوفير احتياجاتها المحدودة البسيطة لذا تختفي هنا الملكية الفردية بينما تسود

الملكية المشاعة, وعلى عكس من ذلك تسود الملكية الفردية للراضي الزراعية في المجتمعات الزراعية الكثر تقدما
يستثني من ذلك المجتمعات الشيوعية القديمة حث كانت تنشر المزارع الحكومية أو المزارع الجماعية التي شكلت

وحدة النتاج الساسية , وتحدد النظمة الجتماعية السائدة نوع العمل النتاجي السائد , مثال ذلك نظرة المجتمعات
التي تسود فيها حرفة الرعي  إلى العمل الزراعي وتحقيرها له وللعاملين به , ورفض الرعاة في الغالب حياة

الستقرار واحترا ف الزراعية , وقد واجهت مصر مثال هذه المشكلة عندنا حاولت توطين البد و في منطقة الساحل
. الشمالي الغربي للبلد

وتكاد تختفي مثل هذه النظرة في جهات كثيرة من العالم في العصر الحديث بعد انتشار الحضارة وتعدد مطالبها       
وتقدم طرق ووسائل النقل . وتحض بعض النظمة الجتماعية على العمل وبذل الجهد والعرق كما هي الحال في

المجتمعات السلمية والمسيحية , لذا يعمل السكان بهمة ونشاط وخاصة إن السلم يدعو إلى احترام العمل
وضرورة اتقانه , وعلى عكس من ذلك تسود روح التكالية في المجتمعات التي تدين بالهندوكية الداعية إلى النسك

. والزهد , لذا تنتشر البطالة المقنعة في مثل هذه المجتمعات
 . وللمستوى الحضاري دور مؤرثر في نوعية النتاج  وكميته وبالتالي دوره في التجارة

6 ـ العوامل القتصادية3ـ  :
6 ـ التخصص في النتاج1ـ3ـ :

يعد التخصص في النتاج من العوامل البشرية المنشطة لحركة التجارة الدولية والمحددة لتجاهات محاورها       
.ومكوناتها بل والمحددة أحيانا لمواقيتها تبعا لفصية النتاج في القطاع الزراعي على وجه الخصوص

ويعني التخصص في إنتاج سلعة معينة في احد أقاليم دولة محددة توافر مقومات إنتاج السلعة أو معظم هذه       
المقومات الى درجة تتيح ان يكون المنتج على درجة عالية من الجودة وبتكلفة معقولة تكسبه شهرة واسعة في

السواق العالمية وبصورة يصعب منافستها في حالت عديدة، وكثيرا ما تتخصص بعض الدول في إنتاج سلعة بعينها
وتستفيد من عائدها المادي  الكبير في تعويض ما ينقصها  من منتجات وسلع اخرى بشرائها من دول تنتجها لتوافر
ظرو ف إنتاج أفضل فيها، مما يعني في النهاية تزايد حاجة الدول الى منتجات بعضها البعض في توفير احتياجات
أسواقها وخاصة بعد تعدد احتياجات النسان وتداخلها، وهو ما يعني نشاط حركة التجارة الدولية للسلع والمنتجات

.المختلفة
6 ــ النقل4ـ  :
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تمثل أية شبكة للطريق شراييننا تضخ الحياة والحركة والقيمة والزدهار البشري والقتصادي للقاليم والدول       
.التي تمدد فيها مما يسهم في نشاط حركة التجارة سواء كانت داخلية أو دولية

-أنماط التستعمال التجاري داخل المدينة :   7
تتباين مؤسسات الستعمال التجاري في المدينة من حيث سمعتها أو المواد التي تتاجر بها أو من حيث عدد الزبائن
الذين يتعاملون معها ,او تلك التي تختص بيبيع الجملة، وأخرى بيع المفرد او المفرق , ولهذا حاول الباحثون وضع
أسس لتصنيف المؤسسات التجارية , ومن تلك السس المواد التي تتعامل بها , او على مجال خدمتها وقد اتبع هذا

 من قبل  بريان حيث قسم المؤسسات التجارية إلى الصنا ف التية : Brainالتصنيف 
 المؤسسات الكبيرة المراجعة (مرتبة أولى) وتشمل المؤسسات المختصة بيع الخضروات والحبوب الغذائية والتبغ-1

واللحوم والسماك .
 االمؤسسات المنتطمة المراجعة (مرتبة رثانية) وتشمل المؤسسات المختصة بالتعامل بالملبس الجديدة والمستعملة-2

والدوية (الصيدليات) وكوي الملبس بالبخار وتصليح الدوات الكهربائية، وكوي الملبس اليدوي , وتصليح
الحذية والحلقة السمكرة .

المؤسسات ذات الحاجات الشائعة (مرتبة رثالثة ) كالخياطة وبيع القمشة والكتب , وبيع الخردة, والحذية وبيع-3
وتصليح الدوات المعدنية , وتصليح السياؤات , وبيع الدوات الكهربائية . 

الكماليات ووسائل التر ف(مرتبة رابعة) كالموبيليات والتصوير وسلع الزينة (التحفيات) والندافة والدوشمة , وبيع-4
الساعات والراديوات والمشروبات الغازية والكحولية , وصياغة الذهب وصياغة الفضة والمينا 

       اما ما يهتم به الجغرافي فهو التوزيع السكاني للستعمال التجاري وانماطه ولهذا فقد حاول بريد فورت من ان
يصنف مناطق تجارة بيع المفرد متخذا من مدينة فيلدلفيا في الوليات المتحدة المريكية حقل لدراسته الى ماياتي :

C.B.D1- المنطقة التجارية المركزية 
 المناطق التجارية الثانوية (الخارجية )-2
 الطرق التجارية الرئيسية -3
 شوارع الحياء التجارية -4
 تجمعات المخازن المعزولة .-5
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 اما Murphy) وانماط 3 فقد طور هذا التصنيف  واقترح شكل نموذجيا لتوزيع هذه النماط ( لحظ شكل رقم 
الستعمال التجاري عنده بالشكل التي :

  المنطقة التجارية المركزية .-1
 المناطق التجارية الخارجية الثانوية :-2

     *المناطق التجارية الخارجية غير المخططة ( القديمة التقليدية ) 
     * المناطق التجارية الخارجية المخططة 

 الشوارع التجارية الرئيسية الممتدة و المتفرغة من المنطقة التجارية المركزية -3
 الشرطة التجارية :-4

     * الشرطة التجارية الممتدة على الشوارع العامة السريعة .
     * الشرطة التجارية الممتدة على الشوارع الفرعية وهي جزء من الولى 

 )Brainمستويات المراكز التجارية داخل مدن كبرى (حسب دراسة 

التجارية   المناطق
المتخصصة

التجارية  الشرطة التجارية  المراكز
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السيارات  -1  معارض
الطباعة  -2  مناطق
التسلية  -3  مناطق
الموبيليات  -4  معارض
الطبية  -5 المركز

التجارية   -1 الشوارع
 التقليدية
التجارية   -2 الطرق
 الرئيسية
الضواحي   -3 اشرطة
 الجديدة
الممتدةعلى    -4 الشرطة

العامة   الطرق . طول

المعزولة   -1 المخازن
الركان  . ومناطق

المحلية   -2 التجارية . المراكز
التجاريةفي    -3 المراكز
الحياء
القليمية   -4 التسوق  مراكز
التجارية   -5 المنطقة
 المركزية

 المنطقة التجارية المركزية -1
 المناطق التجارية الخارجية الثانوية (القديمة التقليدية ) -2
 المناطق التجارية الخارجية الثانوية المخططة -أ-2
 الشوارع التجارية الر ئيسية -3
 الشرطة التجارية الممتدة على طول الشوارع الرئيسية العامة -4
 الشرطة التجارية على طرق السيارات العامة المتداخلة نحو الحياء السكنية -أ-4
 شوارع الحياء التجارية -5
 تجمعات المخازن المعزولة -6
 مراكز التسوق الكبيرة المخططة على اطرا ف المدينة -7
 مخازن بيع الجملة على خطوط السكك الحديد -8
 مخازن بيع الجملة على طرق السيارات الرئيسية -9

     وقد حاول الباحث صلح الجنابي تطبيق هذا التصنيف على الستعمال التجاري في مدينة اابصرة وجد النماط
التية 

 المنطقة التجارية المركزية-1
 المراكز التجارية الخارجية -2

      * السواق التجارية الحارجية القديمة 
      * السواق التجارية الخارجية المخططة 

 الشوارع التجارية الرئيسية (الشرطة التجارية ) -3
 السواق التجارية المحلية الصغيرة -4

      * السواق التجارية المحلية الصغيرة غير المخططة (التقليدية ) 
      * السواق التجارية المحلية المخططة 

 تجمعات المخازن المعزولة -5
 مخازن منفردة ومبعثرة -6

) وسنحاول ان نلقي ضوء على كل نمط من هذه النماط 4لحظ الخارطة في الشكل رقم (
C.B.D- المنطقة التجارية المركزية .7-1
تحتل هذه المنطقة غالبا قلب المدينة وربما وسطها الهندسي , وتتميز بسهولة الوصول اليها نسبيا، اذ تلتقي عندها     

اهم الشوارع وطرق  المدينة الرئيسية وتتسم بانها تضم اعلى كثافة في الستعمال التجاري ول تتفوق عليها أي منطقة
تجارية اخرى في المدينة , لذا يدل عليها تكدس المؤسسات التجارية فيها، اذ تضم اعلى البنية ذات الطوابق المتعددة

ويتدرج هذا الرتفاع بالنخفاض كلما ابتعدنا عن هذه المنطقة، وهنا تجدر الشارة الى ان المنطقة التجارية
C.B.Dالمركزية

    يمكن تمييزها بسهولة في المدن المريكية و الوروبية، ال انها ل تحمل نفس المواصفات في المدينة العربية او
مدن العالم الثالث , اذ تختلط في قلب المدينة العربية كثير من الستعمالت والبنية ذات طراز القديم والحديث
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     تسمى منطقة مركز المدينة وتشمل بالمدن الغربية العمارات الشاهقة التي بها المكاتب والنوادي والبنوك والفنادق
وتتميز هذه المنطقة بارتفاع قيم الراضي فيها. 

وترمز هذه المنطقة إلى الحيوية القتصادية والجتماعية للمدينة.   
         وتتميز بالحيوية والديناميكية نتيجة العلقات المتبادلة بين الشخاص وتتركز بها العمال التجارية والخدمات. 

 CBD-التطور التاريخي لمنطقة 7-1-1
رَمر التطور التاريخي لهذه المنطقة بالمراحل التالية:    لقد 

.retail. 1في مطلع القرن العشرين كانت منطقة بها تجارة التجزئة أو المفرق 
.2في منتصف القرن العشرين أصبحت مجمعات تجارية تشغلها المكاتب. 

.3في الوقت الحاضر أصبحت مراكز سياحية ورياضية. 
       أما المدن الصغيرة فما زالتCBDتمثل مراكز لتجارة التجزئة. وتشير دلئل التطور إلى أن المنطقة سو ف 

منطقة تصبح منطقة تجارية رثقافية ترفيهية في المستقبل.
      ربما يعود أصل هذه المنطقة إلى المنطقة الفراغ التي كان الناس يلتقون بها لعمال البيع والشراء والتي عرفت

agoraباسم الغورا 
أما في مدن الموانئ فقد انفصلت تجارة الجملة عن تجارة التجزئة وتركزت تجارة الجملة بالقرب من طرق

المواصلت. أما تجارة التجزئة تركزت بالقرب من السواق المحلية وأحواض بناء السفن. 

 موقع المنطقة التجارية المركزية-7-1-2
1تتميز هذه المنطقة بأنها تقع في أقدم مناطق المدينة. وتتميز بالتباين الكبير في ارتفاع المباني. -  

2تتعرض إلى ضغط كبير من أجل إعادة تطويرها. المر الذي يعرض تاريخها ومبانيها للتهديد. -  
3تتوسع على حساب المناطق المجاورة ببطء شديد. والتوسع الرأسي يكون كبيرا والتوسع الفقي صغيرا. -  

تتميز المنطقة بارتفاع كثافة الستغلل للرض. ويعتمد ذلك على الفترات الزمنية التي تطورت بها المدينة. مثل-4 
.مدينة مونتريال في كندا

 مركزية المنطقة التجارية-7-1-3
تتميز بدرجة عالية من المركزية نتيجة التقاء طرق المواصلت فيها ويدخلها أعداد ًا كبيرة من السكان يوميا-1        

.للعمل أو للزيارة. وبها علقات قوية بين مختلف النشطة وتحولت إلى مركز للعمال والخدمة
أصبحت مركزا للمكاتب الحكومية وللسياحة والترفيه والرياضة. وذلك بسبب سهولة الوصول الذي أدى -2        

 إلى ارتفاع كثافة الستخدام وزيادة الطلب على الرض
- 3أصبحت مركز لتجارة التجزئة حتى الحرب الثانية وبعد انتشار الضواحي ضعفت أهميتها.                  

انخفاض حجم التشغيل بسبب وجود علقات متباينة بين النشطة المختلفة وعلقات تكميلية بين النشطة مثل-4        
.البنوك ووكالت العلن

      :لوتقدم المنطقة المركزية فوائد كثيرة منها
سهولة الوصول حيث أنها منطقة يمكن الحصول منها على جميع الشياء بسهولة لنها تشكل المركز وملتقى طرق - 

المواصلت
سهولة التصال والتفاعل و تسهل عمليات التصال الشخصي من خلل توفر نظم المعلومات والتلفونات والمواقع -

المركزية التي تقوي تيار المعلومات
.توفر المنطقة بيئة للعمل وأداء العمال نتيجة سهولة الوصول والربط -

-الوصول إلى سوق العمل
.توفر نشاط الترفيه والرياضة حيث المسارح والمتاحف والمعارض والمطاعم -

.توفر الخبرات المهنية والرشادية مثل الطباء و رجال المال موظفي الحكومة والدارة -
.وجود السواق المالية -

.وجود أسواق تجارية على مستوى رفيع -
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 .إمكانية الوصول إلى فرص التعليم وتوفر المدارس والكليات ومراكز إعلم -
 .تشكل مركز رئيسي للعمل -

تحديد المنطقة التجارية المركزية-7-2
    يعتبر تحديد حدود هذه المنطقة والمناطق الوظيفية داخلها أمرا صعبا و يمكن تحديد نقطة قمة قيم الراضي

حيث أنها تشكل منطقة قلب المنطقة التجارية وتتميز بأعلى قيمة للرض وأعلى كثافة للستغلل. وذلك بسبب سهولة
تبين ارتفاع المباني وكثافة Indexes الوصول هناك محاولت لرسم حدود المنطقة اعتمدت حساب معايير أو قرائن

.الستخدام. وهذه تحتاج إلى عمليات حسابية وبيانات خاصة نادرا ما تتوافر
-: واعتمدا على معيارين Murphy R. & J . Vance 1954 (هناك جهود (ميرفي وفانس -

وتساوي نسبة مجموعة مساحة الطابق ( Central Business High Index ) ارتفاع المنطقة التجارية -1
.CBD الرضي في البلوك إلى نسبة مجموع مساحة الطابق الرضي الذي تشغله استخدامات

وتساوي مجموع مساحة الطابق الرضي ( C.B. Intensity Index) .كثافة الستغلل في المنطقة التجارية -2
CBD المخصص في .في البلوك إلى مجموعة مساحة الطابق الرضي في البلوك ذاته

.بصورة اعتباطية لنه ل يوجد قواعد شاملة يمكن العتماد عليها CBD ويتم تحديد حدود -
القلب ألو الاطارهناك أسلوب آخر لتحديد المنطقة يعتمد على مفهوم   Core - Frame Method . القلب هو الجزء

-:الكثر استغلل والطار المنطقة المحيطة بالقلب. ويتميز القلب بالمميزات التالية
1الستخدام الكثيف للرض حيث تجارة التجزئة والبنايات العالية.     -

   . 2يحتل القلب مساحة صغيرة نسبية من المنطقة التجارية -.
3تمتد البنايات بشكل عمودي أكثر منها أفقيا.     -.

4 ميل.1المتداد الفقي لمنطقة القلب ل يزيد عن     -.
5حركة السكان في القلب كثيفة وكذلك المواصلت     -.

6يعتبر القلب مركزا للخدمات المختلفة والمهن.    -. 
7تتميز منطقة القلب بالحيوية والديناميكية        -. 

وبذلك نرى أن منطقة القلب تتميز بكثافة الستخدام التجاري ووجود النشاطات المهنية مثل البنوك وشركات التأمين
 .بالضافة إلى تجارة التجزئة والخدمات القتصادية العامة والمكاتب والشركات الكبرى

-::أما خصائص الطار فيمكن إجمالها فيما يلي
1توجد بها المحلت التجارية ومواقف السيارات والخدمات الصحية والصناعات الخفيفة.     -

2تعتبر منطقة ذات استخدامات تجارية ومركزا للمواصلت.     -
3توجد بها المباني الحكومية والمواقف والملعب ومراكز الخدمات مثل المطاعم والفنادق .     - 

- CBD.   4 تشكل ما مساحته حوالي رثلرثة أرباع مساحة
على العمارات العالية والتي بها مكاتب وأماكن تجارة التجزئة وتحيط بالمركز الفنادق وأماكن CBD ويحتوي مركز

الخدمات الصحية ومناطق تجارة الجملة والمناطق الترفيهية, هذا وتتحرك المناطق الوظيفية باستمرار وتتوسع
.ويختلف شكلها من مدينة لخرى

 . القلب: يشمل مكاتب وفنادق ومركز مالي وتجارة مفرق
الطار: ويشمل مواقف السيارات ومناطق الترفيه، وتجار الجملة والجمعيات الحكومية والمنطقة الصحية والمباني

. الحكومية
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وقد أوضحت إحدى الدراسات أن المنطقة التجارية المركزية في مدينة البصرة تتألف من مجاميع المؤسسات التجارية
التية :

- مؤسسات البيع بالمفرد1
- مؤسسات البيع بالجملة 2
- مؤسسات الخدمات التجارية كالمقاهي والفنادق والمطاعم ووكالت شركات النقل وعيادات  الطباء ومكاتب3

المحامين والمحاسبين القانونيين
- مؤسسات الستعمال الصناعي، كالصناعات الغذائية , والمخابز والفران ومحلت الخياطة والطبعة والتجليد4

وتصليح الساعات ومحلت كوي الملبس والصياغة وغيرها.
-اطرائق تحديد المنطقة التجارية المركزية :7-3

    يعتبر تحديد المنطقة التجارية من اهم المور التي يهتم بها مخططو وجغرافيو المدن، وقد ابتكر هؤلء عدة طرق
لتحديدها نعرض بعضا منها فيما يلي 

- طريقة حساب حجم البيع لجهة المبنى، اذ يضعون حدا ادنى لمجموع ما يباع سنويا من واجهة كل بلوك , كان1
 دولر مثل، وما يقل عن ذلك ل يعتبر ضمن المنطقة التجارية  المركزية500000يكون هذا الحد الدنى ل يقل عن 

ال ان مايؤخذ على هذه الطريقة ان هنالك بعض المؤسسات ضمن المنطقة المركزية ل تصدر عنها مبيعات كالبنوك
وبعض الدوائر الحكومية ووكالت التامين .

- طريقة المظهر الخارجي أي اعتبار العمارات وارتفاعها إضافة الى النشاطات التي تمارس فيها دليل على تعيين2
حدود المنطقة المركزية، لن ذلك يدل على ارتفاع سعر الرض وارتفاع اليجار، ومايؤخذ على هذه الطريقة، ان
هنالك بعض النشاطات الخرى ترتفع أبنيتها ضمن المنطقة المركزية كالعمارات السكنية وبعض المعاهد التعليمية

والدوائر الحكومية .
- ويمكن تحديد المنطقة التجارية على أساس سعر الرض او مقدار اليجار المؤسسات التي تتضمن إلى هذه3

المنطقة اذ غالبا ما ينخفض سعر الرض بسرعة عند حافة المنطقة المركزية فقد وجد "مورفي" و"فانس" مثل ان
 ياردة، وان100٪ من موقع اعلى سعر حيث امكانية الوصول القصوى وعلى مسافة 40أسعار الرض تهبط بنسبة 

 جنيه استرليني في7500الف دولر ونحو 40سعر الياردة المربعة الواحدة في ارض البناء في نيويورك قد يبلغ 
كلم عن قلب باريس ينخفض رثمن المتر8لندن، ولكنه ينخفض بالبتعاد عن قلب المدينة انخفاضا كبيرا فعلى بعد نحو 

 من رثمنه في الشانزليويه، ويمكن رسم خطوط السعار المتساوية لتحديد المناطق1/200عن ارض البناء الى اقل من 
ذات السعار المرتفعة.

- وقد يتخذ توزيع السكان كطريقة لرسم حدود المنطقة التجارية المركزية، ويتم ذلك برسم خرائط توزيع السكان في4
المدينة بتمثيلهم بنقاط أو تمثيل دور سكناهم فتظهر هذه المنطقة وكأنها خالية من السكان، ولكن مايؤخذعلى هذه

الطريقة ان هناك مناطق أخرى خالية من السكان كالمنتزهات وأماكن الصناعية الخفيفة .
- وقد يتخذ حركة مرور المارة او كثافة النقل داخل المدينة أساسا لتحديد هذه المنطقة اذ تتمتع هذه باعلى كثافة5

مرور للمارة او وسائل النقل وخاصة نقاط التقاطع الطرق والركان , حيث يتخذ المارة في اوقات متعددة من النهار
 دقيقة , وتحول الرقام المطلقة الى نسب مئوية رثم الى خطوط متساوية للمرور ,20عند الركان لمدة عشر دقائق او 

وتحتاج هذه الطريقة الى دراسة ميدانية او الى فريق عمل حيث يشق على باحث بمفرده ان يقوم بها .
- وقد يحددها البعض بعد جرد استعمالت الرض وتحويلها ونقلها الى خرائط استعمالت الرض، وهكذا فالمنطقة6

التجارية المركزية هي التي تستارثر باعلى نسبة من الستعمال التجاري . 
* تعتمد هذه الطريقة على اساس العمل الحقلي الذي يتمثل بواسطة جرد الستعمالت داخل المدينة وتحديدها.
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-البنية التجارية الثنائية للمدن العربية :7-4
       لبد أن نشير هنا إلى ان المدن العربية الحالية تمتاز ببعض الخصائص في بنيتها التجارية، تختلف بها عن مدن

الحضارات المعاصرة الخرى في العالم .
       ان قسما من هذه الخصائص قد وررثها عن اصولها العربية السلمية، وظهر فيها القسم الخر نتيجة لتفاعل

الحضارات الغربية مه مورورثها الحضارة العربية، فهناك خاصية الثنائية في البنية العامة لستعمالت الرض
المختلفة ومن بينها التجارية .

       ان هذه الظاهرة تدفع الباحث الى ضرورة التمييز بين المنطقة التجارية التقليدية المورورثة والمنطقة التجارية
الحديثة , فلما كان المسجد او الجامع او ضريح احد رجال الدين يحتل قلب المدينة الدينية، نجد ان السواق التجارية

تقع عادة حول هذه الماكن الدينية وفي اغلب الحيان تحيط بها من جميع الجهات، ومن المتوقع في هذه الحالة ان نجد
ان اعلى سعر للرض يقع في هذا النطاق التجاري .

       ومن هذا المركز التجاري تتفرع الشوارع التجارية او السواق الى أطرا ف المدينة القديمة، وما تزال هذه
السواق تحتفظ بتخصصها الوظيفي , فهناك سوق الصاغة وسوق القمشة وسوق المواد الغذائية وسوق الملبس

الجاهزة والقمشة والمواد والدوات المنزلية وهكذا .
       وتتصف محلت هذه السواق بصغر مساحاتها وتقاربها وضيق شوارعها، وفي كثير من الحيان نجد ان هذه
السواق مسقفة، كما هي الحالة في مدن تونس وبغداد ودمشق وطرابلس وبيروت وجدة ومكة المكرمة، وقد يرجع

سبب تسقيف السواق العربية التقليدية الى ضرورة تجنب حرارة الصيف والحماية من أمطار الشتاء ولعدم توفر
الماوى للزبائن سواء في الشارع السوق او في داخل المخزن الصغيرة .

      أما الستعمالت الرض التجارية الحديثة،  فانها تقع على أطرا ف السواق التقليدية وتمتد على طول الطرق
الرئيسية  التي تربط بين القسم القديم من المدينة والحياء الحديثة .

       وتمتاز هذه السواق باتساع مخازنها من حيث المساحة بصورة عامة وعدم تسقيفها وعرضها لبضائع أجنبية
ومحلية من مستويات مختلفة وعدم وجود ظاهرة التخصص الوظيفي، حيث ل تتركز مخازن المواد الغذائية في صف

واحد ول تقع مخازن الدوات الكهربائية مثل في مكان واحد. 
-التسواق العربية الدلورية :7-4-1

       وهي اماكن خاصة للتبادل التجاري توجد في أكثر القطار العربية في الوقت الحاضر وخاصة في القرى
والمناطق الريفية وتدعى بالسواق السبوعية و احيانا تعر ف بالسواق المكشوفة مثل سوق الجمعة في صبراته في
ليبيا، حيث تعقد بصورة دورية في مواضع رثابتة معينة كان يكون ذلك الموضع بئر او احد العيون المائية او بالقرب

من احد الماكن المقدسة، ولما كانت تعقد يوما واحدا في السبوع فانها تحمل اسم ذلك اليوم كسوق السبت وسوق
الحد وهكذا، موزعة على القرى بصورة متعاقية . وفي هذا المكان يتم التفاعل القتصادي والجتماعي بين القرية

ووالمدينة وبين القرى بعضها مع بعض الخر .
      Marvin .W.Mikesell"ان وجود هذه السواق بكثرة في الغرب قد تجلب اهتمام جغرافي الستاذ" مايكسل 

م , وفي هذا البحث ادرك صنفين منها على اساس1958حيث اطلق عليها اسم السواق العشائرية في بحث نشره سنة 
وظيفي هما :

ميل .20الى 10- السواق الدورية المحلية التي تجذب زبائنها من مسافة 1
- السواق الدورية القليمية وتخدم اعداد اكبر من التي يخدمها الصنف الول كما تمتد مجالت خدمتها لمسافة2

ميل وتقع على نقاط تقاطع الطرق العامة او على نقاط اتصال إقليمين او أكثر متكاملة من الناحية النتاجية . 20
وفي الوقت الذي تعتبر فيه هذه السواق احد خصائص القتصاد القروي، لكن نجد ان امتدادها موجود في بنية

المدن، حيث تحتوي مدن في العراق وليبيا والردن واليمن أماكن مكشوفة تقع عادة في إطرا ف المناطق المعمورة
تعرض فيها منتوجات الزراعية  والحيوانية، وتكرر هذه المناطق الشعبية في مدن السعودية ومنها مكة المكرمة، كما

تظهر السواق الدورية ذاتها في كثير من القرى السعودية ايضا . 
-المنطقة التجارية المركزية في مدن الحضارة رغير الغربية :7-5
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تظهر المنطقة التجارية المركزية بوضوح في المدن الغربية بعامة والمدن المريكية بخاصة، على الرغم من اختلفها
من مدينة لخرى، من حيث كثافة الستغلل واستخدام الرض .

وقد تطورت المناطق المركزية للمدن الغربية في فترات زمنية مختلفة، وقد ساعد في تطويرها عوامل وقوى محددة،
منها تركز التشطة المختلفة في مركز المدينة وكثافة استغلل الرض فيها، وشدة المنافسة بين المستخدمين

والوظائف المختلفة نتيجة لما تتميز به هذه المنطقة من سهولة الوصول وحيوية واهمية خاصة لجميع سكان المدينة،
ولقد ادت عملية التركز التي صاحبت نمو المدن وتوسعها الى سيطرة الوظيفة التجارية في هذه المنطقة، لن

الوظائف الخرى ل تستطيع منافسة الوظيفة التجارية، وبالتالي ازيحت الوظائف الخرى مثل السكينة على اطرا ف
المدن , فقد وجدت في مركز المدينة قمة قيم الراضي وعقد طرق النقل، ال ان شدة الزدحام وارتفاع كثافة

الستغلل ووجود بعض المشكلت مثل الزدحام والكتظاظ والتلوث، عملت جميعها على انتشار السكان الذين
تبعتهم انتشار النشطة والوظائف المختلفة، مما ادى الى تقليل اهمية مركز المدينة نسبيا، ال انها بقيت تمثل عنصرا

مهما وجزءا حيويا من اجزاء المدينة 
 ان هذه القوى والعوامل السابقة الذكر والتي ادت الى تشكيل المنطقة المركزية في المدن الغربية، تختفي في معظم

 الحضارة غير الغربية الى حد كبير، لذا لم تتطور فيهاC.B.Dمدن بشكل واضح كما هو الحال في المدن الغربية
منطقة ال ان بعض الباحثين يشيرون الى تغيرات واضحة في تركيب بعض المدن غير الغربية التي تؤدي الى

اقتراب هذه المدن من الشك الذي تتميز به المدن الغربية .
 وتحافظ مراكز المدن غير الغربية على عدة مزايا تميزها، بوضوح عن المدن الغربية، فتظهرC.B.D في بعضها

بشكل ضعيف وغير واضح تماما، كما تظهر فيها بعض المظاهر مثل الوظيفة الصناعية، وقد وصفت المدن الهندية
بانها متعددة النويات، كما تظهر تطورا متواضعا لمناطقها المركزية، وتحافظ المدن الهندية الصغيرة على الشكل

التقليدي.
    وتوجد منطقة مراكز المدن الهندية بعض المظاهر من مثل، القصر ومؤسسات القراض المالية، بالضافة الى

محلت تجارة التجزئة ومساكن او شقق الغنياء، ومع نمو المدن يظهر نمط جديد في المدن الكبر حجما، حيث
تزدحم منطقة تجارة التجزئة التي تتوسع وتحيط بالمربع المركزي الذي يشمل على المعبد وخزائن المياه والحديقة .

ويظهر التركيب التقليدي واضحا في المدن العربية ايضا، حيث يشغل القصر مساحة واسعة من الرض، وفي الجهة
المقابلة يوجد السوق الهم في المدينة والمسجد الرئيسي .

    تتمثل الميزة العامة للمدينة المركزية في المدن غير الغربية، في انها تحتوي اقدم اجزاء المدينة  المتهاوية التي
تحتاج الى تحديث وتشمل المناطق التقليدية للتركيب العمراني، كما تحتوي القصور ومساكن اتباع الحاكم في المناطق

المحيطة القصر، كما ان هجرة السكان التي شهدها مركز المدينة الغربية خلل القرن العشرين غير موجودة في
المدن غير الغربية .

وتتميز المدن غير الغربية بارتفاع الكثافة السكانية في المركز، وتتزايد هذه الكثافة مع مرور الزمن نتيجة تركز
السكان في هذه المنطقة، المصحوب بارتفاع  معدلت المواليد والهجرة القادمة من الخارج، مما ادى الى ازدحام

مناطق عرفت  بالحياء المهترئة  في مركز المدينة
-أنماط التستعمالت التجارية الخرى :7-6

- المنااطق التجارية الثانوية (الخارجية ):7-6-1
       قد تكون هذه المناطق صورة مصغرة للمنطقة التجارية المركزية في المدينة , وتعرض نفس النواع من

البضائع وربما تنمو بصورة تلقائية حول نواة قديمة كانت احدى ضواحي المدينة الكبيرة او اتباعها , او يختار لها
موقعا مناسبا عند تقاطع الطرق الرئيسية .

ولذا فقد تقسم الى صنفين رئيسين هما : 
          * المناطق التجارية الثانوية القديمة ( التقليدية )

          * المناطق التجارية الثانوية المخططة .
ومن امثلة الولى، المناطق التجارية في العظمية والكاظمية والكرادة الشرقية في بغداد، ومن امثلة رثانية السواق

المركزية في المنصور في بغداد كذلك، وقد بدات هذه المناطق تكمل المنطقة التجارية المركزية في اغلب الحالت،
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كما تتمثل في قرقارش  والندلس في مدينة طرابلس عاصمة ليبيا، وفي حي فلسطين ودمشق , وفي جبل عمان في
مدينة عمان عاصمة الردن .

- الشوارع التجارية الرئيسية : 7-6-2
تتفرع هذه الشوارع من المنطقة  التجارية المركزية وتستفيد من زبائنها ومن امثلتها شارع السعدون في بغداد وفي

طرابلس شارع الرشيد .
- الشراطة التجارية الممتدة على اطول الشوارع الرئيسية :7-6-3

ان هذه النمط يشبه سابقه ال انه اضيق منه اذ ل يكاد يحتل الواجهة المطلة على الشارع الرئيسي، كما انه ابعد مسافة
عن المنكطقة التجارية ومن امثلتها شوارع الكرادة الشرقية في بغداد، التي تعتبر امتدادا لشارع السعدون، ويقل

عرض او اتساع هذه الشرطة كلما ابتعدنا عن المنطقة المركزية حتى ينتهي عند الحياء السكنية، ويمكن ملحظة
امثلة اخرى كشارع موسى الكاظم وشارع الزهراء في جانب الكرخ في بغداد وشارع المام العظم في العظمية في

بغداد عند تفرغه من باب المعظم، وكذلك قرقارش في طرابلس في ليبيا .
- شوارع الحياء التجارية :7-6-4

وهي الشوارع التي تخترق الحياء السكنية وقد تبدا بدايات متواضعة كمخازن متفرقة، ولكن سرعان ماتنمو على
في20جانبي الشارع العريض الذي يتمتع باعلى نسبة من المرور في الحي السكني ومن ابرز المثلة على ذلك شارع 

البياع غرب بغداد، والشارع الرئيسي في بغداد الجديدة جنوب بغداد العاصمة، ويبدو ارثر توسع المنطقة التجارية على
حساب الوظيفة السكنية عندما تتحول واجهات الدور (المساكن) الى حوانيت ومخازن، وقد تهدم تلك الدور الى ابنية

ومعارض تجارية ومن ابرز المثلة على ذلك شارع العمل الشعبي في العامرية في بغداد مل وكذلك الشارع الرئيسي
في حي الجامعة وحي العدل والقضاة في بغداد، وهذه الشوارع التجارية توفر الحاجات اليومية لسكان الحي اضافة

الى ملحظة عدم التخصص في هذه الشوارع، وفي حي انجيل في طرابلس .
- تجمعات المخازن المعزلولة :7-6-5

وتنشا هذه عادة عند اطرا ف المدينة او في مراكز الحياء السكنية الحديثة، وقد بدات امانة بغداد ببناء مثل تلك
السواق في جميع الحياء السكنية الحديثة، ومن امثلتها تجمعات المخازن في حي العلم الذي يخدم حي الشباب

والتعليم العالي والرسالة في بغداد، وتقدم هذه المخازن بضائع التوق اليومي اذ تغلب عليها دكاكين البقالة والمخابز . 
- محازن التسوق الواتسعة الخارجية على ااطراف المدينة :7-6-6

وهذه المخازن بدات تنشا على خطوط النقل السريع على اطرا ف المدن الكبرى وعند  حافاتها الخارجية، وربما حتى
خارج حدودها البلدية، اذ يستفيد تجار بيع الجملة والمفرق من رخص الرض ليبتنوا مخازن واسعة تعرض فيها

مختلف البضائع سواء تلك التي تعرض في المنطقة الخارجية او خارجها في النماط الخرى أي البضائع الرخيصة
والمرتفعة الثمن وتلك السريعة التلف أي المتكاملة، اذ ان المتسوق الذي يقصدها يلقي ضالته فيها ليتزود بجميع

احتياجاته منها، وتحيط بهذه المخازن مواقف للسيارات وبذلك ازداد رواد هذه المخازن من مالكي السيارات تحاشيا
للزدحام الذي تتسم به مركز المدينة .

- مخازن بيع الجملة الحديثة :7-6-7
وهذه تنشا في مناطق بعيدة عن مخازن بيع الجملة عند اطرا ف المنطقة التجارية المركزية، اذ تاخذ مواقع لها عند
اطرا ف المدن سواء قرب محطات القطار او قرب المحطات التي تمثل نهايات وصول السيارات الحمل والشجن

الكبيرة عند حدود المدينة الخارجية.

-الخطوات التي ينبغي اتخاذها للتخطيط العمراني للوظيفة التجارية :7-8
 C.B.Dهي أهم جزء في المدينة والتي تتحكم في معظم النشاطات القتصادية

- لما كانت منطقة العمال المركزية فيها، سواء من حيث احتوائها لسواق البيع بالجملة او السواق المتخصصة1
لبيع الذهب او الملبس او المصاريف الكبيرة ومكاتب الشركات وأكثرها ارتفاعا في أسعار ايجار العقارات على حد
سواء، وأشدها ازدحاما في أوقات الدوام خلل النهار، لذا ينبغي ان تعتبر المركز الذي يقاس عليه أهمية هذه الوظيفة
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في المدينة، وتكون العلقة طردية بين حجم المدينة وسعة منطقة العمال المركزية، وعليه لبد ان يراعي التخطيط
العمراني ان تكون هذه المنطقة متخصصة، وان يتوفر فيها مواقف سيارات كافية، وأماكن للراحة وتناول وجبات

الطعام .
- التخطيط لخلق مناطق تجارية رثانوية في المدينة في الحياء السكنية لتوفير الراحة لسكانها في التبضع، وان تكون2

هذه السواق متكاملة في عرضها للبضائع الضرورية التي يحتاجها السكان يوما مع توافر أماكن لوقو ف سياراتهم، او
تكون قريبة من المناطق السكنية لمكانية التبضع مشيا على القدام .

- خلق علقة ذات انسيابية مريحة في مجال التنقل بين الحياء السكنية والمناطق التي توجد فيها السواق المحلية او3
منطقة العمال المركزية على حد سواء، خاصة وان الثانية هي المسؤولة عن تموين السواق المحلية بالبضائع

لكونها يتوفر فيها محلت البيع بالجملة .
- العمل على جعل الوظيفة التجارية في المدينة، وظيفة لتطويرها  عن طريق تشجيع النشاط القتصادي الساسي4

Basic Economicالذي يخدم اقليم المدينة سواء كان القليم سياحي او زراعي، ففي الحالة الولى ( السياحي) 
لبد من توفير مايحتاجه السياح في اقليم المدينة من بضائع وخدمات، وفي حالة الثانية (الزراعي) ينبغي العمل على

خلق اسواق يومية لستقبال محاصيل الزراعية من خضروات وفواكه ومنتجات اللبان، وكذلك اسواق ابوعية
ونصف أسبوعية لستقبال المحاصيل الزراعية والحيوانات مع توفير اسواق لبيع المزارعين مايحتاجون اليه من

مستلزمات وآلت وأدوات تجارية .
وكذلك توفير أسواق تسد حاجات السكان الزراعيين من البضائع المعيشية الخرى .

- خلق علقة حميمية بين مكونات المدينة , وخاصة بين الحياء السكنية وبين مناطق التجارة المركزية الثانوية5
والطرا ف، وجعل تلك المناطق على اختل ف درجاتها مناطق فيها نوع من الترفيه عن طريق إيجاد مناطق خضراء
واستراحات ومطاعم ومنتزهات ومقاهي وأماكن لعب للطفال ومحلت بيع الكتب والمجلت والنترنت ...وغيرها 

- ضرورة ان يقوم فن العمارة العربية السلمية الحديث على رثوابت تتمثل بعناصر الصالة، وعلى احتوائها6
عناصر الحدارثة بذات الوقت، ذلك من خلل دمج عمارة المحيط او النسيج العمراني للمدينة التي تحتوي على مكونات

معمارية تقليدية، بحيث تؤدي الى ولدة حالة من المتعة والتفاعل الجتماعي بين السوق والمتسوقين، ومن خلل ما
يحويه من عنصر المفاجئة وتغيير اللقطات البصرية مثل سوق الحميدية في دمشق وأسواق حلب في سورية وخان

الخليلي في القاهرة وسوق الملح في صنعاء وأسواق طرابلس التقليدية في ليبيا، وسوق العربي في بغداد , وليس
القتصار على التقليد شبه التام للمفاهيم الغربية للسواق التي هي بعيدة عن تقاليدنا وبيئتنا ومناخنا.

الخاتـــــمة:
   إن للوظيفة التجارية الثر البالغ في تخطيط المدن عبر الزمن لوفي تحديد قيمتها لوأهميتها لومدى

تطورها، لوهي لوظيفة  قديمة  قدم الزمن لوالنسان ذاته، جذلورها ضاربة في أعماق التاريخ النساني
من زمن القوافل لوالتبادل التجاري في الحضارات النسانية اللولى، لومن ذلك الحين لوأهميتها في

تزايد مستمر ما جعل تحديد لوتسائل لواطرق تخطيطية فعالة لها أمر ملح لوفي رغاية الهمية لي مدينة
تحالول أن تصنع لنفسها  المجد تسواء من الناحية القتصادية ألو الجتماعية ألو الثقافية ألو رغيرها من

.الميادين التي تؤثر لوتتأثر بالتجارة
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:الفصــل اللول
 لوادي تسوف: لؤلؤة

 الصـــــحراء

100



تطبيقيةعلى           --    دراسة الصحراوية المدينة العمرانيةعلىمورفولوجية التجارة تأثير دراسة
-- الواد  مدينة

:مقدمــة

            ترمز الصحراء في أرغلب الحيان إلى الطقس الحار لوبالررغم من أن معظم الصحاري الكبيرة في العالم
تتميز بطقس حار لوجاف فعل ، لكن ذلك ل يعني أن الصحراء يجب ان تكون دائما مكان ذات اطقس حار لوجاف

  .فالتعريف العلمي للصحراء يحدد أنها ( منطقة ل يوجد فيها إل شكل خاص من الحياة بسبب نقص الراطوبة فيها
ففي الصحراء ( الحارة ) ل تمطر إل نادرا ، لوبالتالي يتطابق ذلك مع التعريف أعله ، لولكن لنفترض لوجود منطقة

قد تجمدت فيها كل المياه لولم يعد بإمكان النباتات اتستعمال هذه المياه ، هذه المنطقة أيضا تتطابق مع التعريف
) لوبالتالي يمكن تسمية منطقة كهذه ( صحراء ) لولكنها صحراء ( باردة
الكبرى                  بالصحراء تقع لولية الوادي هي لولية جزائرية انبثقت عنوواديسوفهيمدينة

. لوتنقسم إلى منطقتين ذات أصول عرقية مختلفة: منطقة لوادي تسوف لومنطقة لوادي1984التقسيم الداري لعام 
ريغ، عاصمة الولية هي مدينة الوادي لوهي تعرف بمدينة اللف قبة لوقبة، كما تعرف أيضا ب:عاصمة الرمال

الذهبية.
        من أهم شخصياتها الشيخ محمد المين العمودي لوالتستاذ المؤرخ الدكتور أبو القاتسم تسعد

 
 كلم لويحدها من الشرق630        تقع لولية الوادي شمال شرق الصحراء الجزائرية، تبعد عن عاصمة البلد ب

الجمهورية التونسية,لوالجماهيرية الليبية لومن الغرب كل من لوليات لورقلة لوبسكرة، لومن الشمال لوليات تبسة
خنشلة لوبسكرة لومن الجنوب لولية لورقلة.

        تشتهر هذه الولية بإنتاج التمر لوخاصة من نوع دقلة نور لوالراطب ألو ما يدعى بالمنقر. كما يعتبر الزيتون
لوالبطااطا تجربة ناجحة في تنويع المحاصيل الفلحية العالية الجودة بالمنطقة، إذ أنها تجلب المستثمرين الجانب

من الدلول العربية(المارات العربية المتحدة، المملكة العربية السعودية) لوالدلول اللوربية (فرنسا، ألمانيا، الدنمارك)
لوهذا ما تسنعرفه من خلل هذا الفصل.

1  ـ تعريف الصحراء
      خريطة مناطق توزع الصحاري وشبه الصحاري، بالبني الداكن تشير إلى مناطق الصحراء وبالبني الواضح

 شيك.تصحر مناطق الشبه صحاري أو مناطق حرجة معرضة لخطر
 تخلو أو يندر بها النبات، فالصحراء تعريف نباتي لجغرافية         الصحراء منطقة

ًا250 أتقل من المطرمناخي"، ويقل فيها تساتقط  الحياة ولذلك تقل فيها ، ملم سنوي
ًل وهذا ما يعرف بالقارية ًا و بارده لي وكذلك في كثير من الحيان تكون الصحراء حاره نهار

في المناخ.
     الصحراء لفظ يطلق على المناطق الحارة الجافة تقليلة المطار، إل أن المناطق

الصحراوية ليست بالضرورة جرداء خالية من النمو النباتي.
      يوجد في معظم التربة الصحراوية كثير من الموارد الطبيعية التي تتجدد دوًما، والتربة

الصحراوية وإن تقّل بها وجود الحياة النباتية والحيوانية، إل أن هناك أنواعـا من الحيوانات
والنباتات تتأتقلم مع المناخ الصحراوي، وتتكيف على العيش فيه.

      اختلف العلماء في تعريف ما يسمى بالصحراء، حيث إن بعض العلماء يقو ل: "كل
 سم سنويـا، فهي صحراء". ومن العلماء25منطقة ل يسقط فيها من المطار أكثر من 

من يعتبر نوع التربة وأصناف النباتات أساسـا لتحديد المنطقة وتصنيفها، وعلماء آخرون
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يجمعون بين هذه العناصر كلها، فيطلقون اسم صحراء على كل منطقة تقليلة النبات،
بسبب تقلة المطار وجفاف التربة.

      تمتد معظم المناطق الصحراوية عبر المناطق ذات المناخ الدافئ جوار مدار
ًبا، وتخضع للضغط المرتفع، حيث يهبط الهواء البارد، ًل، ومدار الجدي جنو السرطان شما
ًل من إطلتقها في الجو. وتمتد مناطق صحراوية وعند هبوطه يسخن ويمتص الرطوبة بد

أخرى في المناطق التي تحجبها المرتفعات عن البحار والمحيطات، وكذلك في المناطق
ًبا تعتبر هي الخرى ًل وجنو الساحلية.، إل أن بعض المناطق القريبة من القطبين شما

 مناطق صحراوية، علمـا بأن المناخ هنا بارد لدرجة التجمد، فيندر أو ينعدم فيها النبات.
 :خصائص تطور المدن الصحرالوية

     في هذا العنصر حاولنا إبراز أهم الخصائص المميز للمدن الصحراوية ومسارات نموها وتطورها عبر الزمن من
خلل بعض الدراسات المقامة في هذا المجال، لكن من الضروري قبل ذلك التعريف بعض الصطلحات الساسية

تمتاز بها المدن الصحراوية : 
  الواحة:                 1.1

منطقة مكسوة بالغطاء النباتي معزولة في الصحراء. بالقرب من مصادر للمياه الجوفية القريبة من السطح أو في
بعض الحيان على حوا ف الوديان أو النهار العابر للصحراء.

)Bernard.A,1939) كلمة الواحة تعود إلى أصول اللغة المصرية القديمة، أما (R.Capot-Ray,1953فحسب  (
) Kouzmine.Y,2007فيعزيها إلى أصول قبطية وهي ألواح وتعني مكان القامة.(

) :"مكان مسكون ومعزول في محيط قاحلLévy.J & Lussault.M,2003    ومن حيث الصطلح فيعرفها (
)Retaille .D,1989وعدائي، متعلق بإمكانية استغلل المصادر كالماء من أجل ممارسة الزراعة المسقية"، أما (

و (القصر) القرية، و محيط مغذي، (غابات النخيل).  ) Médinaفالواحة هي مكان للستقرار الحاوي على المدينة (
- القصر لو المدينة : 2-1

) على أنها : 1970    هناك تعدد وتنوع في تعريف القصور لكن المغزى واحد، فيعرفها (عبد الجواد.ت،
"للللل لل لللللل لل للللللل لللللللل ل للللللل

للللللل لللللل لللل للللللل للللل للللل لللللل ل
 ) فاعتبرها حسب علم الشتقاق (Mazouz ,2005aأما (للللل ل للللل لللللل". 

Etymologiquement) تدل على قصر بمعنى (plaisوهي مجموعة من الحصون ممتدة من جنوب المغرب ،(
القصى إلى الجنوب التونسي، وهي عبارة تجمعات صحراوية تم تشييدها قديما، تتسم بصفة الريفية على العكس من

) التي تتسم بهيكلة أكثر أهمية . كما تتوضع هاته القصور غالبا على أرضية صخري مرتفعةMédinaالمدينة (
بغرض ذاتية الدفاع وكذا حفظا لمصادر المياه و التربة الخصبة . 

) على أنها تنتسب إلى المدينة العربية السلميةDorier-Apprill,2001) فيعرفها (Médina     أما المدينة(
الكلسيكية، محاطة بجدار ومهيأة بمباني دينية، وتتميز بهيكلة متراصة، مع طرق تتسم بالضيق و التعرج، مقسمة إلى

) إعطاءCHaline.C,1996أحياء مخصصة، مناطق سكنية شوارع تجارية (أسواق). و إضافة إلى ذلك حاول (
خصائص عامة تميز المدينة العريقة:

- تركز جغرافي لنشاطات التداول و النتاج في منطقة السواق . 
- استمرارية الكثافة في النسيج المبنيي  

- ديمومة الملمح الخارجية للسلم مجسدة بأماكن العبادة و التعليم. 
- براعة في الستجابة العمرانية و المعمارية لتقليل من إفراط الحرارة الصيفية (ضيق الشوارع، وفرة المجالت

المفتوحة الداخلية، السطح المستعمل كملحق). 
    مما ذكر سابقا من التوضيحات وما تم البحث عنه في ما يخص مميزات المدن الصحراوية ، نبدأ الن التعريف

) قام بتقسيمKouzmine.Y ,2007بخصائص تطور المدينة الصحراوية، على غرار عمل بحثي مستفيض قام به (
هاته التطورات إلى رثلث حقب زمنية : 

- توضع القصور قبل الحقبة التستعمارية : 2-2
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    يكون هذا التوضع على حساب القوافل التجارية المتنقلة عبر الصحراء، كما يمتاز بإدماج كبير مع العناصر
النسقية (ماء/واحة). أما بالنسبة للحراك السياسي، القتصادي و الجتماعي، فهو مركز داخل القصر الذي يتجاوز مع

مصادر المياه وغابات النخيل .
- المنطق التستعماري في التعمير: 2-3

    إنشاء مدن أو أحياء جديدة،منها هو مرتبط بالقصر ومنهم ما هو معزول تماما،فنجم عن هذا تحول في المركزية،
بحيث حافظ القصر على القوة الجتماعية و القتصادية، أما القوة السياسية فخرجت إلى ما تم تشيده من طر ف

المستعمر. وكذلك نميز نمو السكنات العشوائية وخروج السكان من القصر.
   أما بالنسبة للمشيدات الستعمارية فتوضعها لم يكن بالتماس مع مصادر المياه و الغابات، وذلك لعتمادها على

مصادر أخرى للبقاء (اعتماد الثروات المنقب عليها وتطور التقنيات المحققة لرفاهية النسان و المساهمة في
استقراره بالمنطقة بشتى أنواعها). أما هجرة السكان للمدن الصحراوية فمصدرها الشمال لفرصة العمل و استغلل

الثروات الباطنية، أما السكان القادمين من الجنوب فسعيا للبحث عن العمل و الستقرار بحكم أنهم كانوا بدوا رحل . 
- منطق التعمير في زمن التستقلل:  2-4

) على الدولة الجزائرية، ذكر الخصائص التالية : Kouzmine.Y,2007    وكمثال مدروس تطرق إليه (
    تطور السكنات العامة الجماعية و السكنات الفردية // تطور أكثر للسكنات العشوائية // تقهقر للسكنات العريقة //

تطور النشطات و المرافق العمرانية // انتشار للمركزية ، حيث تطورت إلى المواقع التوسعية المشيدة من طر ف
الدولة، فأصبحت تشكل أقطاب اجتماعية و اقتصادية ل يستهان بها، أما هجرة السكان فمصدرها من الشمال و

الجنوب لتوفر الشروط المناسبة للستقرار و العيش ألهني . 
 

.لوادي تسوف: لؤلؤة الصحراء
- موقع لولية الوادي:4

تقع الولية في الجنوب الشرقي من        
الوطن، تحدها من الشمال وليات( تبسة –

خنشلة – بسكرة )، ومن الجمهورية التونسية
كلم، وجنوبا ولية300بشريط حدودي طوله 

ورقلة، وغربا وليات( بسكرة والجلفة
.(وورقلة

2 كلم44.585     أما مساحتها الجمالية 

 نسمة (سنة562.973ويسكنها حوالي 
  .2/كلم12.5) وبنسبة سكان تقدر ب 2000

- الخصائص  الطبيعية لو المناخية5
لمدينة الواد: 

- الخصائص الطبيعية لمدينة5-1        
الواد: 

تمهيد  :     
      إن من أهم العوامل التي تتحكم في خلق 

المدينة أو البيئة الحضرية هي العوامل الطبيعة
 التي يتفاعلها يكون نتاج ذلك، و النسان يختار أو يسعى للبحث عن بيئة تتفق  ومتطلبات حياته المتزايدة، ولهذا يمكن
اعتبار المدينة كائن حي ناتج من تفاعل النسان مع بيئته، وعلى هذا الساس فإن الدراسة العمرانية من أهم العناصر
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التي يجب التطرق إليها في دراسة التنظيم الحضري للمدن، حيث في الدراسة أكثر كثافة ودقة من الجانب الميداني
ويبقى هذا الطار هو الذي يفرض نفسه أمام إمكانية التدخل على المجال بأن يسمح بتوسيع مستقبلي، أو يقف حجر

عثرة في طريق التنظيم المجالي الحر تطوره و إمكانية  التوسع العمراني، و لذا يجب الوقو ف أو العتماد على جميع
المعطيات الطبيعية لتكون المكانيات و العوائق التي يمكن الستفادة منها في الحقن أو التدخل على المجال، وعليه

لبد من وجود العناصر الساسية المكونة لهذا الجانب الطبيعي و المتمثلة في: 
- الموقع : 5-1-1       

موقع إقليم لوادي تسوف :
   يقع إقليم وادي سو ف جنوب شرق الجزائر،

وينتمي إلى العرق الشرقي الكبير 
يحده من الشمال بلد الزاب (بسكرة•

والزرايب) ويمتد حتى جبال الوراس،
والنمامشة، والى منطقة نقرين .

يحده من الشرق الحدود التونسية من نقطة•
ونفزاوة، مرورا ببير رومان حتى غدامس 

يحده من الجنوب واحات غدامس •
يحده من الغرب وادي ريغ (تقرت•

وتماسين) وورقلة .
    وتمتد أراضيها من الجنوب إلى الشمال بين

° شمال وبين خطي34°-31خطي عرض 
طول

كلم، ومن ود ريغ بالجهة الغربية620شرقا ،وتبلغ المسافة من اسطيل في الشمال إلى غدامس جنوبا حوالي 8°- 6° 
  والقليم محاط طبيعيا بثلث2كلم82.8000كلم، وتبلغ مساحة وادي سو ف 160إلى الحدود التونسية بالشرق حوالي 

شطوط وهي شط وادي ريغ بالغرب، وشطوط مروانة وملغيغ وشط الغرسة من الشمال، وشط الجريد من الجهة
الشرقية .

 دائرة ادارية، وتنقسم إلى واديين مختلفين :12تتوزع ولية الوادي على 
 بلدية .22منطقة وادي سو ف وقع وسط العرق الشرقي وتضم -
 بلديات.8منطقة وادي ريغ وتقع في الراضي المنبسطة وتضم -

البلدية الرقم البلدية الرقم البلدية الرقم
حاتسي خليفة 21 النخلة 11 الوادي 1
الطريفالوي 22 اميه ونسه 12 كوينين 2

المغير 23 وادي العلندة 13 قمار 3
اتسطيل 24 الطالب العربي 14 تغزوت 4

تسيدي خليل 25 دوار الماء 15 ورماس 5
ام الطيور 26 بن قشة 16 الرقيبة 6

جامعة 27 الدبيلة 17 الحمراية 7
تسيدي عمران 28 حساني عبد الكريم 18 البياضة 8

تندلة 29 القرن 19 الرياح 9
المرارة 30 تسيدي عون 20 العقلة 10
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- الخصائص المناخية : لمدينة الواد:5-1-2
م .80كلم، ويبلغ متوسط ارتفاع المنطقة عن سطح البحر 390      تبعد الوادي (عاصمة وادي سو ف) عن البحر ب

° حيث تكون50° وقد يتعدى في بعض الحيان 34 يصل المتوسط الحراري في فصل الصيف إلى أ-الحرارة :     
°، وعندما تشتد البرودة وخاصة ليل تنخفض إلى10الرمال شبه ملتهبة وفي فصل الشتاء يكون المتوسط الحراري 

مادون الصفر .
تمتاز منطقة وادي سو ف بحركة هوائية ب-الرياح :    

نشطة على مدار السنة . 
فتهب رياح شمالية،وشمالية غربية (الظهراوي) من فيفري إلى افريل -
وتهب رياح شرقية (وتسمى البحري) وهي منعشة من أوت إلى أكتوبر -

وتهب رياح جنوبية (وتسمى الشهيلي) وهي حارة  ويكون ذلك خلل الصيف. -

هي قليلة ونادرة بسبب بعد المنطقة علىج-المطار :    
ملم 80.3البحار، ويصل المتوسط السنوي للتساقط بالمنطقة إلى 

 يتميز الغطاء النباتي بسو ف بالجفا ف وكثرة الرمال، ومع ذلك يوجد نباتات طبيعية متنوعة ذاتد-الغطاء النباتي :    
جذور طويلة تنمو في الودية وأطرا ف الكثبان الرملية،ويعتمد عليها البدو في رعي حيواناتهم  ، وقد ذكر منها

نوعا أهمها : الحلفاء- البشنة – العضيد- السعد – الشيخ – إضافة إلى أشجار من80صاحب الصرو ف أكثر من 
الحطب كالزال . العلندي. الزيتاء، المرخ، الرتم، الطرفاء وغيرها .

هـ-الرصاد الجوية :
م، وبعد الستقلل استقرت محطة الرصد1913       يعود تاريخ بداية الرصاد الجوية بالوادي إلى شهر جانفي 

63.52° خطوط طول شرقا وارتفاعه 7° و 6° خطوط عرض شمالي و 30°و 33الجوي بمطار قمار، وموقعها هو 
متر على مستوى سطح البحر .

°20.30°، الربيع 12°، الشتاء 22°، الخريف 31.6الصيف معدل درجة الحرارة :   •
مم  7.5مم، الربيع 9.5مم، الشتاء 7.5مم، الخريف 1الصيف معدل تساقط المطار : •
1977° في جويلية 47.9اقصى درجة حرارة : •
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1980° في ديسمبر 2.1ادنى درجة حرارة : * 
                

05.21 16 .80 09.37 12.15 03.93 65.81 7.59
07.30 19.80 13.10 09.18 03.43 53.81 9.07
09.89 21.82 15.90 10.48 03.36 51.57 12.96
14.04 26.68 19.32 08.00 03.05 44.23 15.12
18.03 31.61 24.93 05.69 02.29 41.55 15.84
22.71 37.43 30.10 01.69 01.74 35.84 16.74
25.17 40.51 32.90 00.30 00.27 32.98 13.32
25.39 40.51 32.80 01.13 00.68 35.20 10.08
21.98 35.08 28.30 04.55 02.27 43.23 10.80
16.13 28.66 22.10 07.07 03.33 54.69 9.00
10.15 21.86 15.60 09.18 02.93 60.70 9.72
06.22 17.75 11.50 04.90 02.66 68.26 7.57
15.18 28.15 21.37 74.33 29.61 49.32 11.55

-اصل تسمية لوادي تسوف :5-1-3
     وادي سو ف مركبة من كلمتين " وادي" "سو ف"، ويعطى هذا السم عدد دللت تتوافق مع طبيعة المنطقة

وخصائصها الجتماعية والتاريخية .
 دللت كلمة "لوادي" :

ومعناه وادي الماء الذي كان يجري قديما في شمال شرق سو ف، وهو مهر صحراوي قديم غطى مجراه الن-
م اطلقو عليه1292هفف/690بالرمال، وقد ذكر العوامر أن قبيلة "طرود" العربية لما قدمت للمنطقة في حدود 

م .14هفففف/8اسم الوادي، والذي استمر في الجريان حتى القرن 
وقيل ان قبيلة طرود لما دخلت هذه الرض وشاهدت كيف تسوق الرياح التراب في هذه المنطقة، قالوا: أن-

تراب هذا المحل كالوادي في الجريان ل ينقطع .
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كما أن أهل الوادي يتميزون بالنشاط والحيوية، وتتسم حياتهم بالتنقل للتجارة في سفر دائم، فشبهوا بجريان-
الماء في محله الذي يدعى الوادي .

دللت كلمة "تسوف" :
يربط بعض الباحثين بين سو ف وقبيلة مسوفة التارقية البربرية، وما ذكره ابن خلدون، يفيد أن هذه القبيلة-

مرت بهذه الرض وفعلت فيها شيئا، فسميت بها، وتوجد الن بعض المواقع القريبة من بلد التوارق تحمل
اسم سو ف أو اسو ف و"وادي اسو ف" تقع جنوب عين صالح

وتنسب إلى كلمة "السيو ف" واصلها كلمة أي "السيف القاطع" وأطلقت على الكثبان الرملية ذات القمم الحادة-
الشبيهة بالسيف .

لها دللة جغرافية لرتباطها ببعض الخصائص الطبيعية للمنطقة، ففي اللغة العربية نجد كلمة "السوفة-
والسائفة " وهي الرض بين الرمل والجلد، وعندما تثير الريح الرمل تدعى "المسفسفة" وهذا ما جعل أهل

سو ف يطلقون على الرمل "السافي" .
وقيل نسبة إلى "الصو ف" لن أهلها منذ القدم كانوا يلبسون الصو ف، وقد كانت مستقرا للعباد من أهل-

التصو ف يقصدونها لهدوئها، إضافة إلى أنها كانت موطنا لرجل صاحب علم وحكمة يدعى " ذا السو ف"
فنسبت إليه .

، وانتشر على يد الفرنسيين  بعد1829وأول من ذكره بهذا الجمع "وادي سو ف" هو الرحالة الغواطي في حدود 
دخولهم للمنطقة .

أ-لوادي تسوف ما قبل التاريخ :
        منذ أل ف المليين من السنين، كانت منطقو وادي سو ف تنتمي جيولوجيا إلى الكتلة القديمة البلورية التي تكونت

أرثناء العصور الولى من تاريخ الرض الجيولوجي، وتتألف هذه الكتلة القديمة من الجرانيت والنيس والميكاشيست
والكوارتزيت، وبعد تعرض سلسلها الجبلية للتعرية اجتاحتها مياه البحار القديمة، فكادت تغمر كامل الرقعة

الصحراوية الحالية، ولكن انحسرت المياه أرثناء العصر الفحمي، و أرثناء عصر اليوسين ( بدء الحياة الحديثة) خلل
الزمن الجيولوجي الثالث تعرضت الصحراء لعوامل التعرية الجوية التي أرثرت على تضاريسها فطبعتها بطابعها

المميز الحالي، واهم البراهين للدللة على وجود مظاهر الحياة بالصحراء في العصور القديمة .
وجود الماء والعشاب الذي وفر أسباب الحياة لعيش الحيوانات مثل فرس الماء والزرافة والفيل، وقد عثر•

 في شرق حاسي خليفة على هيكل عظمي لفيل الماموث في حالة جيدة .1957في عام 
وجود غطاء نباتي كثيف في الصحراء بصفة عامة، ويؤكد ابن خلدون في بعض العصور أنهم كانوا•

يستظلون في ظل الشجار عند تنقلتهم من طرابلس إلى الزيبان، ولعل حرق الكاهنة لتلك المناطق إبان الفتح
السلمي يشير إلى ذلك . 

     وما يشهد على العصر الحجري في سو ف وجود الصوان المسنون والدوات المختلفة لنواع الحجام كرؤوس
السهام المصنوعة بدقة ومن مختلف العصور .

 ق.م أخذت المنطقة الهيئة التي نعرفها بها الن من حيث المناخ باختفاء بعض النباتات والحيوانات ماعدا2000وفي 
الجمل، الذي بقي يجوب المنطقة طول وعرضا .

 ب-البربر المازيغ في لوادي تسوف :
 قبل الميلد، حيث عاشوا في الشمال الفريقي والحدود2600     إن ظهور البربر "المازيغ" تحدد تاريخيا بنحو 

المتاخمة للصحراء، وقد كان يعيش في الجنوب الشرقي الليبيون الذين تحولوا بمرور الزمن إلى جيتولين، ويضيف
إليهم المؤرخون  

، إضافة إلى شعب الغرامانت الذي عاش فيMassoufa وماسوفا iforaces  والفوراس ziphonesقبائل الزيفزن 
شمال شرق الصحراء حيث أسس ممكلة "غراما"(غدامس) بداية من الراضي الطرابلسية . 

     وقد كان لقبيلة زناتة النتشار الواسع في جنوب الصحراء المغربية، وهم معروفون بالبداوة والترحال يعتمدون
في عيشهم على سكن الخيام واتخاذ البل، وقد شيد الزناتيون في سو ف عدة مساكن منها الجردانية والبليدة وتكسبت
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 م بقيت بعض أرثارهم ومنها تسميات مثل تغروت، ودريميني وبعض أسماء15القديمة، وبعد رحيلهم في بداية القرن 
التمور مثل تكرمست، تفازوين، تافرزايت وغيرهم .

ج-الفينيقيون القراطاجيون في تسوف :
     ينتسب الفينيقون إلى موطنهم الصلي فينيقيا ببلد الشام، وكانوا امة تمارس التجارة البحرية ووصلوا في ذلك إلى

مدينة .200 مركز تجاري و300البحر البيض المتوسط، فانتشروا في شمال إفريقيا، وأسسوا بيه نحو 
     وكانت تربط القرطاجيين علقات تجارية برية مع بلد السودان، وكان الطريق يمر بالعرق الشرقي الكبير في
الناحية الشرقية من سو ف، فكانت القوافل تنقل السلع الفريقية مثل العاج والزمرد والذهب  وريش النعام والعبيد،
وكانت هذه القوافل خاضعة لمراقبة قبائل الغرامانت، فيقتطعون منها الضرائب، واتخذ التجار لنفسهم وكلء في

غدامس، وهذا ما جعلهم يتعاملون مع سو ف واستقر بعضهم في أرضها، فيسكنوا الجردانية في الشمال الشرقي
لسو ف، وفي البليدة القديمة قرب سيف المنادي في الجهة الشمالية لسو ف على مسافة يومين، وطالت إقامتهم في

المنطقة وهم يمارسون الرعي والتجارة .
د-لوادي تسوف لوالتستعمار القديم :

 -الحتلل الرلوماني :1
     جاء في الصرو ف "أتى الرومان إلى هذه الرض (ارض الوادي) منذ دهر طويل ل نعلم أوله، وقاتلوا من فيها
وأخرجوهم منها، فتفرقوا في إفريقيا وسكنوا الجردانية، والبليدة، وجددوا ما تهدم منها وتعمقوا في أراضيها" . وقد

عثر على أرثرهم في عدة مناطق مثل قمار والرقيبة وغرد الوصيف، كما توجد تحت كثبان الرمال في عميش (الواقعة
كلم جنوب شرق المنطقة ) مكان يدعى زملة سندروس20على بعد 

»  zemletsendrous  كلم180» التي يوجد بها أرثار الرومان،               كما أن بئر رومان ( الواقع على بعد 
جنوب شرق سو ف) بني من حجارة المنحوتة،ومن تسميته يعتقد انه حفره الرومان لتامين قوافلهم في طريقها إلى

غدامس .
     ومن أهم الدلئل المادية التي تبرهن على التواجد الروماني بسو ف، القطع النقدية التي عثر عليها،أحداها بها

صورة المبراطور قسطنطين، وهي تثبت خضوع المنطقة لهم في القرن الرابع، وعثر على كثير من القطع في غرد
كلم)،كما عثر في قمار على قطع تعود إلى عهد ماسينيسا، والى عهد الجمهورية40الوصيف (جنوب غرب الوادي 

الرومانية (نايرون) و أخرى للعهد النوميدي، يوغرطا ويوبا الثاني وهذا ما يدل على استقرار هذه الشعوب في منطقة
وادي سو ف .

 -الحتلل الوندالي للصحراء :2
م، ونزلوا409      الو ندال شعب ينحدر من السللة الصقلية السلفية، سكنوا جرمانيا رثم استقروا باسبانيا سنة 

م بقيادة ملكهم "جنسريق" فقتلوا كثيرا من الرومان، وهدموا الصوامع439بالشمال الفريقي واحتلوا قرطاجنة  سنة 
والكنائس واجلوا أصحابها من الرهبان إلى جهة الجنوب . واستقر بعضهم في ارض سو ف، وفي منطقة سحبان

 كلم وفي جلهمة بين قمار وتغروت .26الواقعة جنوب غرب الوادي بحوالي 
       كانت سياسية "جنسريق" مع البربر قائمة على إرضائهم والتحكم فيهم بشتى الطرق، ولكن بعد وفاته لم يحسن

خلفاؤه معاملة البربر، فأعلنوا الثورة عليهم , يقول المؤخرون انه ل يستبعد مشاركة اللجئين بالصحراء في هذه
الثورات كرد فعل وانتقاما ممن قهرهم  وشردهم، والجدير بالذكر انه وان لم يصل الو ندال بأنفسهم للمنطقة فان

الفارين والمطرودين واللجئين كانت سو ف خير مستقر لهم .

-الحتلل البيزنطي :3
     بعد إبادة الو ندال واحتلل المبراطور البيزنطي "جستنيان" للجهات الشرقية من إفريقيا، أوجب المبراطور
البيزنطي على السكان الذين كانوا يعتنقون المذهب الررثوذكسي – كانت المسيحية سائدة في منطقة سو ف في تلك

الفترة – اعتناق المذهب الكارثوليكي .
جاء في الصرو ف "ومن الروم ذهب جماعة من الرهبان إلى جهة الجنوب ومنها ارض سو ف فنزلوا عند من

سبقوهم.
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 هـ-العصر التسلمي في لوادي تسوف :
هفف)46        وصلت جحافل الفتح السلمي إلى إفريقيا في وقت مبكر، حيث وصل عقبة بن نافع (في وليته الولى 

 كلم آنذاك، وهذا ما يفيد كما90ففتح غدامس، وتوجه نحو إقليم الجريد ففتحه، والمسافة بين الجريد وسو ف ل لتتجاوز 
قال صاحب الصرو ف أن عقبة أو جنوده وصلوا إلى سو ف وفتحوا قراها .

هفف (64هفف) وصلت قواته إلى بلد الزاب المحاذية لسو ف، ولكنه استشهد في تاهودة سنة 63     وفي وليته الثانية (
م) . وقد تعرضت المنطقة الصحراوية كغيرها من الجهات الجنوبية الشرقية إلى الظلم والضطهاد الذي سلطته683

الكاهنة على الناس، ولما ولي حسان بن نعمان الغساني، تصدى لقتال الكاهنة،ولكنه تراجع واستقر في برقة مدن
هف وفي تلك المدة خرجت الكاهنة البلد المجاورة لها ومنها سو ف، ظنا منها أن78خمس سنوات بداية من عام 

المسلمين قدموا إلى المكان طمعا  في المدائن والذهب والفضة، وأعاد حسان الكرة وحارب الكاهنة وهزم جيوشها
 ألفا من البربر الذين اسلموا12ولحق فلولها إلى منطقة بئر العاتر وقضى عليها , لكنه في المقابل  عقد لولديها على 

م). وبذلك استحق حسان بن نعمان أن يلقب703هفف (84وبعث بهم إلى المغرب يجاهدون في سبيل ال وكان ذلك علم 
بالفاتح الحقيقي وناشر السلم في تلك الربوع، وكانت سو ف يومئذ عامرة بالبربر الذين يعيشون حياة البدو الرحل،

وكان العرب من بقايا الفاتحين الوائل أو المهاجرين من المشرق يمرون بسو ف ويستقرونلبعض الوقت، فيحدث
التأرثير بين الطرفين في الخلق والمعاملت . وقد مرت وادي سو ف بمراحل متنوعة عاشت فيها تحت ظل الدويلت

السلمية نذكر منها : 
-الدلولة الرتستمية :1

م)، وقد امتد نفوذها776هف - 160       وهي أول دولة قامت للمسلمين بالمغرب الوسط بعد حركة الفتح السلمي (
إلى جنوب بلد الجريد، وكانت سو ف ضمن نفوذها، وتأرثرت بسياستها، حيث بدا انتشار المذهب الباضي بصفة

محدودة، وقد تزامن ذلك مع وجود دولة الغالبة التي كانت تحيط بها الدولة الرستمية  من جميع الجهات .
-الدلولة الرغلبية :2

هف الشمال التونسي3م)، وكانت رقعتها ل تتجاوز في الربع الول من القرن 800هف (184 وقد تأسست عام       
وجزء صغير من الشمال الشرقي الجزائري . وقد نجح الغالبة في تحطيم الحصار المضروب عليهم وذلك باحتلل

المضيق الذي يربط تبهرت بطرابلس، ويمثل منطقة قفصة وبلد الجريد، وفي عهد هذه الدولة أصاب البربر في
سو ف ضرر من سلطتها، ففر بعض الروم المسيحيين وأصحاب المذاهب السلمية المخالفة للغالبة إلى الصحراء

القبلية، وخاصة إتباع المذهب الشيعي . 
-الدلولة الفااطمية : 3

م) بعد قضائها على الدولة الرستمية والغلبية، ودانت لها بلد910هف (297      أسسها عبيد ال المهدي سنة 
المغرب كلية، ووقع اختيارهم على قبيلة صنهاجة لتكفيهم أمر زناتة، ولما أحس الخليفة الفاطمي في مصر بعصيان

صنهاجة وتمردها على الخلفة الفاطمية، أرسل إليهم العراب من بني هلل وسليم، وكانت الصحراء المحاذية
لسو ف احد المنافذ التي عبرت منها الحملت الهللية ، ودامت حركة الهجرة الهللية نحو نصف قرن ، خلل تلك
الفترة انتشرت القبائل العربية المهاجرة بمنطقة سو ف، كما هاجر إليها كثير من قبائل زناتة واقروا القرى، ومنها

تكسبت القديمة .
-الدلولة الموحدية :4

م)، وكانت سو ف في الحدود الجنوبية لهذه الدولة، فكثر عدد الوافدين على1130هف (524       قامت هذه الدولة سنة 
هف (600م) . وفي سنة 1136هف (530سو ف من( قسطيلية  الجريد )، والزاب ، وورقلة ووادي ريغ بداية من سنة 

م) بدا النحطاط يدب في كيان الدولة الموحدية، فهاجرت قبيلة " بني عدوان" العربية واستقرت في الجردانية1204
بعد إخراج بربر زناتة منها .

       وبعد تفكك الدولة الموحدية إلى رثلث إمارات متنازعة وهي دولة بني حفص شرقا، وبني مرين غربا، وبني
زيان بالمغرب الوسط، ونتيجة للقلقل، نشطت حركة الهجرة وأخذت القبائل تتوافد على سو ف آتية من تونس ومنها
قبيلة "طرود" التي لعبت دورا في الصراع بين المراء المتنازعين على الحكم، إلى أن سقطت على يد التراك سنة

م) .1574هف (981
-تسوف في العهد العثماني : 5
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) كانت العلقة بين الباي في عاصمته "قسنطينة"، و مناطقة التي1830-1518      خلل العهد العثماني بالجزائر (
تضم وادي سو ف، تدار بواسطة "شيخ العرب" الذي يشر ف على عملية الضرائب، وفي حالة العصيان يرسل البايلك

حملت عسكرية تأديبية لخذ الضرائب عنوة .
كانت منطقة سو ف تابعة صوريا لسلطان تقرت "إمارة بني جلب " فبعض القرى تدفع الضرائب سنوية رمزية،

بينما امتنعت قرى أخرى عن دفعها مما دفع سلطان تقرت إلى إرسال حملتين الولى بقيادة الشيخ احمد بن عمر بن
محمد ألجلبي، والثانية بقيادة الشيخ فرحات بن عمر بم محمد الجلبي، ونظرا للصراعات الكثيرة من جهة بين

عائلتي بن قانة و بوعكاز على منصب شيخ العرب ومن جهة أخرى بين آسرة بن قانة وبني جلب على حكم تقرت،
وكانت قرى سو ف في تجاذب بين هذه الصفو ف تؤازر طرفا ضد الخر بحسب الولء الذي اختارته تلك القرى

والمصالح التي تنتظرها قبائلها .
     وتوالت الحملت إلى واد سو ف من طر ف سلطان تقرت، وبايلك قسنطينة   الذي يكلف سلطان تقرت بجمع

م، وقد جمع أموال كثيرة،1821الضرائب، وقد يأتي الباي بنفسه أحيانا  مثل فعل باي قسنطينة " احمد المملوك" سنة 
وقد عرفت بعض الماكن في سو ف باسم التراك بسبب تمركز قواتهم بها أرثناء حملتهم للمنطقة مثل وادي الترك

التي تبعد عن وادي ريغ ووادي سو ف، إل أنهم بمجرد رجعوهم يظهر لهم تخلخل ذلك الولء وتراجعه بسبب :
بعد إقليم سو ف عن البايلك، وعدم اهتمام السلطة التركية بتطوير هذه المناطق .•
إرهاق السكان بالضرائب، ومحاربتهم عند رفض تقديمها . •
وجود خلفات، وسيادة الطابع القبلي الذي يفضل التحرر والستقللية .•

    وبقيت وادي سو ف على استقللها ل تخضع فعليا لي حاكم – كما قال الغواطي في رحلته –إل في فترات
قصيرة عندما تجتاح المنطقة قوات قبائل المخزن لجمع الضرائب . وفي هذا الوقت كانت شؤؤن سو ف منظمة من

طر ف "الجماعة " التي يتم اختيار أفرادها من الشيوخ الكثر حضوة ومكانة لدى قبائلهم و فكل قرية كانت تدار من
طر ف كبير من الوجهاء، وعند بروز قضايا هامة يجتمعون في مدينة الوادي عاصمة القليم، يضمهم مجلس الوجهاء

الذي يفصل في قضايا السياسية  كالعلن الحرب، أو القضائية كالخصومات بين القبائل، وبقيت سو ف على هذه
الحال  إلى دخول القوات الفرنسية للمنطقة 

-اصل السكان : 5-2
       كانت منطقة سو ف قديما عامرة بالسكان من البربر المازيغ الذين يتخذون من الخيام مساكن ويعتمدون في
معيشتهم على اصطياد الحيوانات الهلية، وكانت الرض مخضرة بالشجار الكثيفة والتي أحرقتها الكاهنة سنة

م، مما جعل المنطقة تتحول إلى صحراء .670
     وأخر قبائل البربر التي وجدت في سو ف هي قبيلة زناتة التي بنت عدة أماكن، ومنها الجردانية والبليدة القديمة

(قرب الرقيبة) وتكسبت القديمة بمكان ضواي روحه الن وحزوة قرب الطالب العربي (في الحدود الجزائرية
م)، ونزل بعض708هف (88التونسية) . وبعد الفتح السلمي بدأت القبائل العربية تهاجر إلى المنطقة في حدود عام 

منهم بنواحي سندروس قبلة اعميش، ووقعت بينهم وبين البدو الرحل مناوشات خفيفة، وكان استقرارهم مؤقتا .
وكانت قبائل هلل وسليم وعدوان تعيش في نواحي الكا ف والقيروان التونسية، رثم انتقلوا إلى الجردانية بشمال سو ف

م) بينهم وبين البربر انتهى بانتصار عدوان، أما1204هف (600في القرن السابع الهجري حيث وقع صراع في حدود 
قبيلة طرود فقد كانت تعيش في طرابلس ،رثم في بلد تونس واستقروا في نواحي عقلة الطرودي  وبودخان والميتة في

م) حين139هف (800م) آما استقرارهم بمدينة الوادي فكان في حدود 1592هف - 690أواخر القرن السابع الهجري ( 
استقرت قبيلة أولد احمد بقرب سيدي مستور الذي هاجر قبلهم من المغرب ونزل قرب تكسبت القديمة  في مكان

الحي الن .

الهجرات السكانية : 
     كانت الهجرة ابرز  عوامل تعمير منطقة سو ف  وذلك في أزمة متفاوتة، وكانت لسباب مختلفة منها الجتماعية

والسياسية.... وقد شهدت سو ف هجرة الكثير من سكان المناطق المجاورة كليبيا وتونس والمغرب .
-الهجرة من اطرابلس الليبية : 5-2-1
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     كانت طرابلس معبر قبائل هلل وسليم عند اجتياحها شمال إفريقيا، ولكن توجد بعض الحوادث التي اضطرت
بعض الشخاص إلى الهجرة الفردية هربا من القتل مثلما  حدث للعرب يجد أولد شبل الذي قدم من محاميد عرب

طرابلس واستقر قرب أولد احمد، وبعد مدة التحق به جد العللقة، رثم تزوج العربي وعلق من عائشة وفاطمة وهن
بنات سيدي مستور، كما إن جد أولد ميلود هاجر من غدامس ونزل على أولد يوسف، وتزوج منهم واستقر بينهم

كما أن الحمايدة وأولد جامع أصلهم إلى طرابلس .
-الهجرة من تونس :5-2-2

     هاجر كثير من أهل تونس إلى سو ف بسبب ظرو ف متعددة واستقروا بالمنطقة وتزوجوا واندمجوا في عدة قبائل :
فقبيلة أولد احمد نجد أن سيدي محمد الجديدي  القيرواني الصل، بعد هجرته انظم إلى عميرة السوفية حيث تزوج

ابنتهم مسعودة، كما هاجر من نقطة بالقاسم الحداد "جد أولد العبيدي " ونزل على احد أبناء سيدي مستور الذي
زوجه ابنته مبروكة . وآخرون هاجروا من الراضي التونسية كالنوابلية من نابل بلدة من نواحي سوسة وأولد

العربي من دوز التونسية، وأولد الميهي من نفوسة قابس، والسوامش من نفزاوة . 
      آما قبيلة المصاعبة فنجد الشرارة من توزر، والماطرية من بلدة ماطر التونسية، والعليات من توزر ،

والعمودي من نفطة الرضوين من قفصة، و مصغونة من القيروان، و الشرايطة من همامة تونس ،والغرايسة من
صفاقس .

     آما العشاش فنجد منهم العش بن عمر اليربوعي وهو اصل القبيلة كان شخصية سياسية بينه وبين الحاكم ، ففر
بأهله وماله إلى سو ف، آما سيدي عبد ال بان احمد فقد أتى من صفاقس .

-الهجرة من المغرب :5-2-3
     شهدت سو ف هجرة بعض العائلت المغربية واغلبهم ينتسبون إلى الشرا ف ، ومنهم العزال وأبنائه (المقبورين
في النزلة بالوادي)، وكذلك سيدي علي بن خزان مؤسس قرية الدبيلة، كما هاجر سيدي عون بن مهلهل من إشرا ف

المغرب القصى . وكان كفيف البصر هاجر إلى بلد الزاب رثم استقر بسو ف في الزقم .
-الهجرة الداخلية: 5-2-4

      استقبلت وادي سو ف هجرات متعددة من المناطق التلية في الجزائر الشمالية حينا، ومن المناطق الصحراوية
المجاورة النائية حينا أخر، وتعددت الدوافع والسباب التي دفعت العائلت إلى اتخاذ المنطقة موطنا للستقرار

النهائي، ومن أسباب هذه الهجرة هو البحث عن الحياة المنة المستقرة والعيش الكريم، فقد هاجر من عرش المصاعية
أولد إسماعيل (السواكرية) من غرداية، والشعانية من متليلي، وأولد تواتي من عيش العزازلة من منطقة توات

وكذلك الصوالح من ورقلة، بينما هاجر أولد بلحسن الكوبنينية من عين ماضي، وغوالين البهيمة من وادي ريغ واتى
إلى كوينين ( القوارير) من قوارة بالصحراء الجزائرية .

-الثرلوات الطبيعية :5-3
    تعتبر ولية الوادي منطقة ذات أهمية إستراتيجية في ما يتعلق بالثروات فهي :

تضم اكبر رثروة للنخيل على مستوى الوطني واكبر منتوج .-
تحتوي اكبر احتياطي وطني من المياه الجوفية .-
تربتها صالحة للزراعة والبناء وصناعة الجر والجبس .-
بها اكبر منجم إفريقي من ملح المائدة والملح الصناعي (شط ملغيغ وشط مروان)-
بها مساحة معتبرة غابورعوية، تضم اكبر عدد من البل على المستوى الوطني .-
% من المنتوج الوطني من التبغ ( المرتبة الولى) .25تنتج -
أول منتج وطني للفول السوداني ولها إنتاج معتبر من البطاطا .-
تحتوي على احتياطي معتبر من البترول .-
مليين نخلة وأكثر تربة وماء .10أراضيها تستوعب زراعة -
كلم حدود خارجية ( مع الجارتين تونس وليبيا ) 300تتميز بموقع مهم لوجود -
يسود وادي سو ف عدة مظاهر منها :-مظاهر السطح :5-4

-العرق : 5-4-1
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ينتمي السطح إلى العرق الشرقي الكبير إذ تغطي الرمال معظم الراضي (رثلرثة أرباع المساحة) وهي رمال ناعمة
ذات ألوان بيضاء وصفراء، وتتقاذفها الرياح في كل اتجاه، وقد نتج عن ذلك شكلين :

م آما127الول هو الكثبان الرملية التي تتواجد بصورة كبيرة في جنوب سو ف، وتختلف ارتفاعها حيث يصل احدها 
الثاني فهو المنخفضات والودية، فتعتبر سو ف اخفض نقطة في العرق الشرقي الكبير، حيث ينخفض دون مستوى

م عند شط ملغيغ .25سطح البحر ب 
-الحمادات الرملية :5-4-2

وتغطي المنطقة الشمالية لسو ف ،ما "اللوس" فهي حجارة صلبة متشابكة تستعمل في البناء لصلبتها ،وتوجد      
بغمرة والمقرن وشرق الزقم ، آما "الصلصالة " أو "السميدة" فتوجد في غمرة و الدبيلة والمقرن وتستعمل للبناء .

 -الزراعة :5-5
-النخيل :5-5-1

تتميز زراعة النخيل في المجتمع السوفي عن باقي المناطق الصحراوية بخصائص فريدة من نوعها، وخاصة دقلة
نور التي كان لها الهمية البالغة، وتحتل المرتبة الولى من حيث النوعية بين نخيل الجزائر بأسرها، كما كانت من

أهم المواد القتصادية لسكان المنطقة منذ القديم، ويمكن تحقق عملية زرع النخيل بالمراحل التالية :
 عملية انجاز الغوط الو الهود: •

م، ول يستطيع16      وهو حفر حوض ذو امتدادات واسعة تبلغ مئات من المتار طول وعرضا، وتصل أعماقه إلى 
الفرد السوفي حفرها إل عند تحليه بكثير من الصبر واستخدام الذكاء والفطنة، رغم قلة الوسائل وبساطتها، ومع

اختيار المكان المناسب من استواء الرض وقربها من الماء .

رفع الرملة :•

112

- ررررررر ررررررررر رررر رررررر5ررر -



تطبيقيةعلى           --    دراسة الصحراوية المدينة العمرانيةعلىمورفولوجية التجارة تأثير دراسة
-- الواد  مدينة

        وهي العملية الساسية عند الشروع في انجاز غوط جديد  أو أرثناء توسيع غوط قديم، ويستمر المالك للغوط في
هذه العملية بنفسه أو استئجار عمال يسمون "الرمالة"، ويستعملون في عملهم القفة والزنبيل و العبانة والمكرة .

رغراتسة الغوط :•
6 إلى 3       عند النتهاء من حفر الغوط يشرع في غرس "الحشان" (وهي غرسة فتية يتراوح عمرها ما بين 

سنوات) على مستوى يبعد عن الماء بحوالي مترين تقريبا، وبعد أيام من انتهاء العمل والعداد والسقي تمتد جذور
الحشانة في الماء عشرات السنتمترات وحينئذ تستقر،ويتركها الفلح تحت رعاية ال إذ تشرب النخلة دون أن يبذل أي

عناء في سقيها . 
م،1860الف نخلة عام 60   والجدير بالذكر أن زراعة النخيل كانت في ازدياد مستمر عبر السنين فقد بلغ العدد 

 م، وبلغ أخر القرن التاسع1887 ألف نخلة عام 160م، ووصل إلى 1883 ألف نخلة عام 154وارتفع  العدد  إلى 
 نخلة ، ولكن يلحظ نقص في450م إلى حوالي 1960 , ووصل سنة 1990الف نخلة علم 202عشر إلى أزيد من 

 ألف نخلة فقط .151 حيث بلغ عدد النخيل إلى 1982سنة 
المنتوج ) بالهكتار  ( المساحة بالقنطار(  ( النتاج
النخيل 25.718 1.275.000

الزراعية  المحاصيل 1.790 29.540
الخضر 7.293 827.450

البطاـطـس 785 157.000
الحبوب 1.892 34.240
العلف 2.268 287.652

      

الجمالي   النخيل المنتج   عدد النخيل  عدد
2774000 2140000

2008 هذه إحصائيات سنة :ملحظة 
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--الصناعة :5-6
-الصناعات التقليدية : 5-6-1

         اتسمت صناعة التقليدية في المجتمع السوفي في القديم بطابع البساطة، ولكن مع مرور الزمن بلغت مستوى
عال من الرقي، فتعدت بعض المنتوجات الصناعية حدود وادي سو ف، وقد لعبت هذه المصنوعات دورا فعال في

الخدمات المحلية المنزلية والتي كانت تستمد موادها الولية من غيطان المنطقة ونباتاتها وحيواناتها وصخورها، فمن
النخلة تصنع الواني واللت البناء، ومن أصوا ف الغنام وإشعار الماعز واو بار الجمال يتم نسج الملبس و

الفرشة وإعداد الخيام، ويتم دبغ الجلود لتصير جاهزة لمختلف الصناعات الجلدية ، آما الحجار الباطنية فهي أساس
الجبس الذي يعتبر المادة الساسية لتشييد المباني والمنشات العمرانية .

-الصناعات المعتمدة على اجزاء النخلة : 5-6-2
♦ يصنع من السعف الزنبيل والقفة والملية والشارية والرموز ولعلقة والمظلة والمنشة (صور)

♦ يصنع من التيق مع السعف كثير من الواني المنزلية  طا لطبق والمثرد والقنينة (صور) 
♦ يصنع من عصي الجريد قوائم المنسج "القوايم" وعصاة النيرة والحمارة والسد  والدوح (المهد) (صو)

♦ يصنع من الليف الحبال التي تستعمل للخطارة وحبال حزم الحلفاء والحطب فوق ظهور الجمال، كما يصنع منه
العراوي (المقابض التي تحمل بها القفة ولعلقة والملية) 

♦ يصنع من الكزنا ف( قاعدة ساق الجريد) أقواس للعب الطفال وآلة لحك المنسوجات الصوفية و يتعمل أيضا كوقود
في الطهي والتدفئة .

♦ يصنع من جذور النخلة عند هرمها وقطعها عرضيا، فسيخرج عصيرا يسمى "اللقمي"، كما يستفاد من جذع في
شؤون المنزل المختلفة كصنع قوائم الخطارة وتسقيف المباني وأعمدة لحمل العراجين في فصل الخريف ، كما
يستعمل لحرق الحجارة الجبس ووقودا للطهي والتدفئة، كما يوجد الكثير من المصنوعات الخرى مثل الرئك

والمنسج وبعض ألعاب الطفال واللعاب الشعبية .
 يصنع منه العسل والتميرة وحلويات أخرى كالرفيس  التمر : ♦

 ويصنع منه الدهان والزبدة والجبن ....الحليب: ♦ 
يصنع منه البرمة والكسكاس والزير والقلة والدقوجة والمثرد والطاجين.الطين : ♦ 

-الصناعات النسيجية : 5-6-3
ترجع الصناعات النسيجية في وادي سو ف إلى قرون عديدة،وقد اشتعل بها الرجال والنساء على حد سواء،وتعتبر     

هذه الصناعة من أهم الصناعات السوفية وخاصة خلل القرن التاسع عشر، فل يكاد يخلو بيت سوفي من مكان
مخصص للمنسج (ص) الذي هو آلة تتكون من القوايم والخشب والطواي والعفاس وملحقاته كاذبال (المسلة) والخللة
( التي تدق بها الخيوط  ويكون ذلك أما للكتفاء الذاتي او للتجارة حيث تقام سوق أسبوعية للكسوة، والمادة المستعملة

في هذا النوع من الصناعة هو الصو ف والشعر والوبر .

واهم الصناعات النسيجية :
صناعة الزرابي :-

       وقد أرثبتت السوفية (ص) جدارتها على المستوى المحلي والوطني، بل والعالمي، وأصبحت تنافس الزرابي
العريقة التي اشتهرت بها مدينة القيروان ، وذلك بسبب متانتها وتنوع ألوانها  وتميزت بصوفها الرفيع الذي هو خليط
من الصو ف ووبر الجمال وذلك ما سمح بإعطاء التدرج في اللوان  من البيض إلى السود مرورا بالبني والرمادي،

كما يتميز النوع الكلسيكي منها باللون الحمر الذي يحتوي على شكل مركزي مربع بخيوط شريطية مزخرفة
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متقاطعة بمسافات حمراء، وتصنع أيضا بيضاء اللون ومركزها احمر وشرائط مزخرفة متقاطعة بخطوط حمراء
عريضة، ويعتبر اللون الحمر والبيض من اللوان الساسية وتستعمل رثلرثة ألوان رثانوية لتزيينها وهي اللون السود

والبيض والصفر .
 وهو لباس خاص بالرجال، وصناعة نسائية خالصة، وله أنواع مختلفة، فمنها البيضصناعة البرنوس :-

المصنوع من الصو ف، ومنها البني "الوبري" المصنوع من وبر الجمال ، وله أنواع منها الرفيع والمتوسط
والوضيع . 

 وهي صناعة ذات انتشار واسع بالمنطقة، ويتم انجازها من طر ف النساء في البيوت، صناعة القندلورة :-
وهي لباس خاص بالرجال وتصنع من الصو ف وحده، أو تكون مزخرفة بالوبر او الحرير. 

(الحولي)  : وهي ألحوالي الحسنية ، وهي من الصو ف وخاصة بالرجال آما ألحوالي صناعة الحايك  :-
القطنية فتكون مصنوعة من الصو ف المعلم بالقطن وتكون لكل الجنسين وتصبغ يالسواد أو الحمرة . 
        كما توجد صناعات نسيجية أخرى كصناعة القشابية (ص) والعراقية(ص) والعفان (ص) وصناعة

مستلزمات الخيام كالفلجة والطرايق والحنبل (الحبل الغليظ)، كما توجد مستلزمات أخرى للسوفي في البدو
والحضر مصنوعة من الشعر والوبر والصو ف كالعزارة والقطيعة، والمحزمة ،والمخلة، والعبانة وغيرها . 

وتكون المادة الساسية  في الصناعات  الجلدية جلود الحيوانات وخاصة الجمال والضان والماعز، وتعالج هذه الجلود
بدباغتها، وتصنع منها السيور والكياس المختلفة النواع والشكال مثل القرية، والركوة، والرقعة، والعمورة وغيرها

 كما كانت هناك بعض المصنوعات الخرى من النحاس والحديد وغيرها التي تعطي كل       صناعة الجبس :
حاجياتهم تقريبا، بحيث أنهم قاموا ل يشترون من المناطق الخرى إل الشياء القليلة، كالقمح مقايضة بالتمر وألبسة

وأواني يقتنيها خاصة الناس (الجبس كمادة للبناء) 
تطورت الصناعة بوادي سو ف وأصبح هناك مصانع عديدة لمختلف المواد الستهلكية -الصناعات الحديثة :5-6-5

واشتهرت بعض المنتوجات حتى وصلت إلى العالمية، وم.ن اشهر الصناعات :
صناعة العطور  ومواد التجميل .•
 صناعة مواد التنظيف .•
صناعة اللمنيوم.•
الصناعات البلستيكية .•
الصناعات النسيجية العصرية.•
صناعة الملبس الجاهزة .•
صناعة البلط والجر والخز ف •
الصناعة السفنجية •
صناعة المواد الغذائية (سميد- عجائن) .•
صناعة الملح .•
صناعة التجهيزات الخشبية .•
الصناعة الحديدية .•
صناعة المشروبات الغازية .•
 تقلص عدد المواشي من سنة إلى أخرى، حيث نلحظ الفرق جليا في هذا  الجدول بين-الرعي لوتربية المواشي :5-7
.198 وسنة1920سنة 

الجمال  السنوات الماعز  عدد الكبـاـش  عدد  عدد
1920 10.000 50.000 40.000
1985 6.000 25.000 10.000
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 عاصفة1947 وقد ضربت المنطقة سنة 1947 إلى سنة 1937      وقد شهدت منطقة الوادي جفافا  شديدا من سنة 
كبش , كما كانت حرارة صيف2.000 عنزة و 1.500رملية رهيبة قلصت من عدد الحيوانات , حيث أودت بحياة 

 كان مهلكا للكثير منها ، ولم تستمر1973% من القطعان وأيضا جفا ف سنة 20 الشديدة مسؤولة عن موت 1961
تربية المواشي كما كانت في السابق نظرا للظرو ف المناخية التي تمر بها المنطقة .

آما تربية الجمال فهي وحيدة وان لم تبق بنفس الوتيرة إل أنها استطاعت أن تصدم أمام هذه العقبات .
وتعتبر تربية المواشي  في سوق القاعدة التي يعتمد عليها النسيج حيث يستعمل الصو ف كمادة أساسية فيه، ولكن منذ

 لم تعد المواشي تلبي إل نصف المطلوب .1951
وقد عر ف قطاع الرعي وتربية المواشي تطورا ملحوظا في السنوات الخيرة نظرا للبرامج التنموية التي أولتها

 كانت إحصائيات الثروة الحيوانية والنتاج الحيواني كالتالي :2000الجهات المعنية الهتمام ، ففي سنة 
العددالفئة 

4الغنام 3 0 . 0 0 راس 0
3الماعز 1 4 . 0 0 رـاـس0
1البل 8 . 6 0 راس  0

1البقار 8 6 راس  5
اللحوم  1دجاج 1 2 . 6 0 وحدة  0

البـيـض   5دجاج 5 0 . 6 5 وحدة  0

-خصائص البناء السوفي : 5-8
لمنطقة الوادي نمط معماري مميز، املته الظرو ف الطبيعية أحيانا ورثقافة أهل المنطقة أحيانا أخرى ، ونستطيع         

القول أن الطابع المعماري هو امتداد للطابع المعماري العربي والسلمي ، فكل العناصر مستمدة من النمط العربي
والسلمي كالعمدة والقواس والقباب والتيجان،آما المادة المستعملة في البناء في وادي سو ف فهي محلية وتدعى

الجبس، آما وادي ريغ فقد استعمل الطين في صناعة الطوب الذي تبنى به الجدران.
-مواد البناء : 5-8-1

 تطورت صناعة الجبس في أواخر القرن التاسع عشر بسبب تطور البناء وتوسع الحركة صناعة الجبس :       
العمرانية، وهذا ما جعل صناعة الجبس تتطور في وسائلها لتوفير كميات اكبر لتحقيق الكتفاء  الذاتي من مواد البناء

الضرورية، ورغم التطور الصناعي في مجال البناء وغزو السمنت إل أن أهالي  وادي سو ف مازالوا يحافظون
على صناعة الجبس المحلي لكونه كان ل يزال المادة الملئمة لطبيعة العمران العتيق الذي مازال قائما بأحياء وقرى

المنطقة ، وفيما يلي  عرض لمراحل صناعة الجبس :
 وهي عملية شاقة حيث يقوم العاملون باستخراجها من محاجر خاصة تدعى المقطع عملية اتستخراج الحجارة :     

فتستخرج المادة الولية للجبس  وهي التافزة بنوعيها الهشة والحجرية، وكذلك الترشة وتستعمل في هذه العملية :
م، عند ذلك تصبح الحجارة بعد2الفاس والبال (ص) المسحة(ص) والبراميل وهو اسطوانة حديدية طولها 

استخراجها جاهزة للحرق .
ويتم بطريقتين مختليتين:        حرق الحجارة :

 بالحاروق  وذلك بوضع حجر الترشة على صفحة حجر  التافزة ، ويجعل فوقه كثير من الحطب  اللولى : 
والحشائش مثل  بوقريبة واللبين، وفوقه كوما من الترشة حتى يصير شكله مثل القبة، وتترك من جوانب عارية، رثم
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تضرم النار في تلك الجوانب ، فيشتعل الحطب وما معه، وتصير الترشة ب\لك جبسا ، وه\ه الطريقة يستخدمها
الفقراء في غواطينهم عندما يحتاجون إلى قليل من الجبس لبناء حوض أو ساقية أو بئر أو بنية حشانة .

 الكوشة (ص) وهو فرن يشيد بالقرب من مقلع الحجارة وهي ذات شكل دائري له فتحتان إحداهما في   الثانية: 
السفل وهي مكان الموقد وستخرج منه الجبس بعد الحرق ،والفتحة الثانية تكون كبيرة في اعلى الكوشة وهي مفتوحة

للهواء مباشرة.
  تهريس الجبس لوتحضيره : 

      عند النتهاء من عملية الحرق بواسطة الحاروق أو الكوشة يستخرج الجبس ويوضع في مكان صلب بقوة سواعد
العمال المفتولة بواسطة مهاريس كبيرة تسمى الخباطة فتحول الحجر إلى مادة الجبس التي تشبه  الدقي، وتخفيفها من

شدة الجبس وقوته، ليكون سهل للستخدام ، كما تصنع كذلك الجباسة لتنظيف الصو ف.
-توزيع مساحة الوادي : 5-9

 هكتار كما يلي : 4.458.680  تتربع ولية الوادي على مساحة تقد بف 
 هكتار 1923مساحة شبه فلحية وتقدر بف •
 هكتار .1800مساحة شبه غابو رعوية وتقدر بف •

وتتميز ولية الوادي بثلث مناطق مختلفة :
المنطقة الحدودية : رعوية، غابية، فلحية .•
 العرق الشرقي الكبير.3/2منطقة سو ف تحتوي على •
منطقة وادي ريغ وتضم أهم الواحات الولية . •
-الخصائص السكانية لوالقتصادية :5            

الخصائص السكانية : - 5-1
     تعتبر الدراسات السكانية الركيزة الساسية لكل دراسة عمرانية إذ ل يمكن القيام بأي مستقبلي إل بمعرفة الواقع

السكاني حسب خصائصه النوعية والعددية وكذلك حركات السكان، والتركيب والتوزيع والكثافة والهجرة حتى نتمكن
من معرفة تأرثير العوامل المختلفة في نمو وتطور السكان ومن رثم تقديم وبرمجة الحاجيات المستقبلية في جميع

المجالت خاصة القتصادية والجتماعية  .
       ولمعرفة واقع السكان لمدينة الواد ونموهم والعوامل المؤرثرة في تطورهم لبد من تحليل المرحلي لهذا النمو .

وهي عملية متابعة مراحل تطور السكان عبر فترات مختلقة ومعرفة مدى  -التطور السكاني لمدينة الواد :5-1-1    
)88-77-66جذب أو طرد المدينة للسان ولمعرفة التطور سكان مدينة الواد اعتمدنا على السكن والسكان لسنوات (

 ومن خلل ذلك ل مدينة الواد عرفت تطورا سكانيا معتبرا ويتضح ذلك في1994والحصاء البلدي الخاص بسنة 
) في المراحل التالية:2) والشكل رقم (3جدول رقم (

) بعدما كان سنة063 قد بلغ (1977 نلحظ أن عدد سكان المدينة لسنة ) :77-66-المرحلة اللولى :( 5-1-2      
٪)  ويعود هذا6.32 سنة يمكن قدره (11نسمة) خلل 23589 نسمة ) أي بزيادة قدرها (24474 يقدر بف(1966

التضاعف في عدد السكان إلى كون البلدية الواد خلل  هذه الفترة قد أدى من ترقية إلى مقر دائرة والتي جلبت لها
مشاريع تنموية وتجهيزات ساعدت على استقرار سكان واستقرار بعض السكان الرحل مع جذب السكان من المناطق

المجاورة (نزوح ريفي) بالضافة إلى اللجئين الجزائريين من تونس خاصة .
نسمة) حيث إحصاء (73093 وفي هذه المرحلة وصل عدد السكان إلى () :87-77- المرحلة الثانية  : (5-1-3   

 سنوات، كما نلحظ انه رغم ترقية المدينة  في الفترة إلى مقر ولية10ن) خلل 25030) أي بزيادة قدرها (1987
٪) مقارنة4.28وكذلك تجلي دورها التجاري المشع على كامل التراب الجزائري تقريبا، إل أن النمو نزل إلى (

٪) على الترتيب، ويمكن5.92٪) و (5.91بمدينتي الجلفة و الغواط اللتان بلغ معدل نمو سكانهما لنفس  النمو (
تفسير ذلك باستفادة التجمعات الخرى المجاورة إلى مراكز بلدية ودائرة مما جعل حركة السكان من تلك المناطق

اخف مقارنة بالمرحلة الولى وتقتدر على الستفادة من الخدمات ومناصب الشغل الجديدة، ولتبقى إل حركة الهجرة
من خارج إقليم مستمرة .

 من خلل المرحلة السابقة توقعنا انخفاض معدل النمو و لهذا  اعتمدنا على :)94- 87-المرحلة الثالثة : (5-1-4
 ن) وبهذا عر ف معدل النمو92793 (1994معطيات مصلحة الحصاء بالبلدية والتي حسبها قدر عدد السكان لسنة 
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٪) ويمكن إرجاع ذلك إلى نقص التدفقات من المراكز الخرى، واستفحال ظاهرة3.47انخفاضا ملموسا، إذ بلغ (
صعود المياه التي أرثرت على الراضي الصالحة للتعمير وعلى المجال ككل . 

: -العوامل المتحكة في التطور السكاني 6-2  
       إن حجم السكان يتأرثر في أي مدينة ما بعوامل داخلية تتمثل في الزيادة الطبيعية وأخر خارجية تتمثل في

الهجرة بنوعيها (داخلية وخارجية ) وبالتطرق إلى ذلك يمكننا تفسير تطور حجم السكان بمدينة الواد .
 ويرتبط تطورها أساسا بارتفاع أو انخفاض عدد المواليد والوفيات، ومن خلل  - الزيادة الطبيعية :6-2-1

)77- 66) لمدينة الواد خلل الفترة (1) نلحظ بان الزيادة الطبيعية (3) في الملحق والشكل رقم (3الجدول رقم (
٪) وسبب هذا74.81) (87-77٪) ليقفز هذا المعدل في الفترة (68.92) يقدر بف(1ن) أي بمعدل (27496بلغت (

الرتفاع هو ضم بعض التجمعات المبعثرة إلى النسيج العمراني وكذلك لنخفاض عدد الوفيات مقارنة بعدد
ن) وهي تقريبا ضعف سابقتها، أما817المواليد الذي عر ف ارتفاعا كبيرا، حيث سجلت الزيادة الطبيعية عدد (

٪) ويعود ذلك إلى انخفاض  الزيادة الطبيعية57.54) تراجع معدل الزيادة الطبيعية (94-87في الفترة الخيرة (
ن) مقارنة بحجم السكان لهذه الزيادة الذي من المفروض أن يسجل خصوبة كبيرة عكس النخفاض33407إلى (

 .1994 و 1986الذي عرفه المواليد والرتفاع في عدد الوفيات وبالخصوص في سنة 
) لنها ل تعكس مدينة الواد وحدها87-77         وفي الخير تبقى هذه المعدلت مبالغ فيها وخاصة في الفترة (

بل تتعدى إقليم البلدية، لكون المواليد والوفيات التي تأتي من البلديات الخرى، وهذا ما يبرز نقص التجهيزات
والخدمات الصحية (مستشفيات ولدة) على مستوى هذه البلدية من جهة وكون مدينة الواد تتركز بها معظم هذه

الخدمات من جهة أخرى .            
(الفترة  العامة  الزيادة

1 (
الزيادة

الطبيعية 
الزيادة  معدل

 ٪ الطبيعية
)6 6 - 7 7(23589274966 8 . 9 2
)7 7 - 8 7(25030453177 4 . 8 1
)8 7 - 9 4(1 9 7 0 03 3 4 0 75 7 . 5 4

 
                                                                          المصدر: السجلت الحيوية للبلدية .

 "تمثل الهجرة  عامل له فاعلية في تغير السكان، وينظر إليها باعتبارها علمة بارزة على - الهجرة :6-2-2
التأرثير الجتماعي، وهي عملية انتقال أو تحول لفرد أو جماعة من منطقة اعتادو القامة فيها إلى منطقة أخرى

داخل أو خارج حدود البلد، وقد تتم هذه العملية بإرادة الفرد أو الجماعة أو بعير إرادتهم، وأما باضطرار  قسرا أو
لهد ف خططه المجتمع" . 

        ومدينة  الواد عرفت منذ سنوات عديدة توافد كبيرا للسكان وهذا راجع إلى  أسباب أهمها : أهم المنطقة
تجاريا، ظهور النشاط الصناعي (استثمارات الخواص) وكذلك استفادة المدينة من عدة ترقية (ترقيتها إلى مقر

 ) الشيء الذي جلب مشاريع جدية تتوفر على خدمات تجارية واد1984دائرة بعد الستقلل، رثم مركز ولية سنة 
راية وصحية مما رفع كفاءة قدرتها الخدمية القليمية .

        ومما سبق ولعدم توفر تدفقات الهجرة لكل تعداد بقيت أخر وسيلة لمعرفة اتجاهات الهجرة مقارنة معدلت
النمو لسكان المدينة مع معدل النمو الوطني لكل فترة .

٪) وهو اكبر بكثير  من المعدل الوطني لنفس33.6) بلغ معدل لنمو بمدينة الواد (77-66      خلل الفترة (
٪) وهذا ما يدل أن واقع المدينة كان جاذبا .3.20الفترة والبالغ (

٪) وهو كذلك اكبر من المعدل الوطني لنفس4.28) فقد بلغ معدل النمو بالمدينة (87-77          أما خلل الفترة (
٪) وبالتالي انطلقا من معدلت النمو لكل الفترتين يمكن استنتاج أن المدينة بقيت دائما تعر ف3.80الفترة البالغ (

استقطابا للسكان وتصاعدا لحركة الهجرة نحوها، ويعود سبب هذا الرتفاع ما سبق ذكره . وكذلك إلى عملية ضم
بعض التجمعات المبعثرة للمدينة مثل (نزلة محددة وحي النسيم والسعادة ..........) وذلك في السنوات الخيرة، وعلى
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ضوء ما تقدم يمكن الوقو ف على العديد من الحقائق من اجل معرفة اصل المهاجرين وأسباب الهجرة ومدى النتائج
الناجمة عن تلك الهجرة .

 لمعرفة اصل المهاجرين تعد سجلت النتخابات أنجع المصادر التي - الصل الجغرافي للسكان :6-2-3     
نعود إليها في معرفة الصل الجغرافي للسكان الوافدين من خارج المدينة، ولمعرفة ذلك قمنا بمعاينة تلك

السجلت وخرجنا بالحقائق  .
) مهاجرو كان اغلبهم من البلديات510بلغ عدد المهاجرين من إقليم الولية (       أ- الوافدين من إقليم الولية :

)361المجاورة مثل الرياح، واد العلندة البياضة، الرقيبة، المقرن، كوينين، ورماس بعدد من المهاجرين يقدر بف (
٪) تتوزع29.22٪) من إجمالي المهاجرين داخل القليم، أما بالنسبة المتبقية والمقدرة بف(70.48مهاجر بنسبة (

على البلديات الخرى والبعيدة بنسب قليلة وغير متفاوتة ،وترجع أسباب هذه الهجرة الداخلية كون مدينة الواد
عاصمة الولية ومركزها، بالضافة إلى توفرها على المكانيات  القتصادية والجتماعية ونقصها في البلديات

الخرى الشيء الذي ساعد على هجرة السكان نحو المدينة للستفادة من مشروع الشغل والخدمات .
) مهاجر حيث كان688 بلغ عدد الوافدين من الوليات الخرى للقطر ( :     ب- الوافدين من الوليات الخرى

٪)8.57٪) ، بسكرة (10.61٪)، ورقلة (26.01نصيب السد من الهجرة للوليات المجاورة  وهي : تبسة بف (
٪) من مجال الوافدين من خارج الولية، أما النسبة5.38٪)، عنابة (16.86والجزائر العاصمة حاضرة بقوة بف(

) مدينة كامل القطر تقريبا .32٪) فهي تتوزع على حوالي (29.30المتبقية وهي (
         ومما يلفت النتباه هو أننا نجد أن حجم الوافدين من خارج الولية اكبر من حجم الوافدين من داخل

الولية، وتفسير ذلك ليس فقط لتوفير المدينة على مختلف التجهيزات والخدمات، بل كذلك لكون مدينة الواد القلب
النابض للولية، الشيء الذي جعل سكانها يتميزون بخصائص معينة وهي العتماد على التجارة،والحركة

المنقطعة النظير خاصة استيراد السلع، حيث ظلت مركزا تجاريا وسوقا وطنيا يتزود منه السكان، من مختلف
وليات الوطن لما يتوفر عليه من حاجيات الرخيصة كقطع الغيار واللبسة والجهزة الكهرومنزلية المستوردة،

وكونها أيضا منطقة سياحية جعلتها تكون أكثر دينامكية وجذبا للسكان .
)308بلغ عدد المهاجرين الجمالي من خارج الوطن إلى مدينة الواد (      ج-الوافدين من خارج الواطن :

) مهاجر أما بالنسبة40٪)، رثم فرنسا (85.38) مهاجر أي بنسبة (263مهاجر حيث نجد في المقدمة تونس بف(
٪)  فهي من دول أخرى، ونلحظ أن النسبة الكبيرة أتت من تونس ويعود ذلك إلى عودة1.62المتبقية وهي 

اللجئين الجزائريين بعد الستقلل من هناك، أما الوافدين من فرنسا فيمثلهم السكان الذين كانوا مقيمين هناك
كالمهاجرين الذين انتقلوا أرثناء الثورة التحريرية .

يعتبر التركيب السكاني والنوعي والعمري من العناصر الساسية في التحليل  -التركيب السكاني :6-2-4
الديمغرافي نظرا للعلقة المباشرة المرتبطة بتوزيع السكان ونموهم حسب الفئات العمرية والنوع، لما لهذه
الفئات من تأرثير على الزيادة الطبيعية والخصوبة والهجرة  وهي كلها ترتبط بالقوة النتاجية للسكان ومدى

فعاليتهم القتصادية وعلى هذا يعتمد المخططون في تقدير الحاجيات المستقبلية سواء كانت اجتماعية أو
اقتصادية لكل فئة من الفئات العمرية للسكان.

) فئات وهي :03يمكن تمييز ( -التركيب العمري :6-2-4-1
 ٪) من إجمالي السكان  وهي تشكل48.83نسمة) أي بسبة (45311) سنة وتقدر بف (14-0 (* الفئة الولى :      

قاعدة الهرم العريضة وتضم فئة الخارجون عن العمل (الطفال ) ويعود ارتفاع هذه الفئة إلى نسبة الخصوبة العالية
ورغبة سكان المنطقة في الزواج المبكر والنجاب .

ن)42016) سنة وتعر ف بالفئة النشيطة إذ تمثل السكان في سن العمري ويقدر عددها بف(59-15 (*الفئة الثانية :      
٪) من إجمالي السكان . وبالتالي تكون الفئة التي يبرز وزنها القتصادي في المدينة، لذلك يجب45.28أي بسنة(

مراعاة هذه الفئة بتوفير المكانيات ومناصب الشغل لها .
سنة فما فوق ) : وتمثل فئة الشيوخ والمتقاعدين عن العمل وعي تعتبر الخارجة عن العمل60 (* الفئة الثالثة :       

٪) 5.89وتقدر نسبتها ب(
      واهم ما يمكن تمييزه من خلل تحليل الفئات العمرية  المركبة لهرم العمار لمدينة الواد هو تقارب الفئتين
الولى والثانية  من حيث العدد بالضافة الى حجمها العددي الكبير مما يبين أن مدينة الواد هي بطاقات شبابية
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هامة بإمكانها المساهمة بقسط وافر في تنمية المنطقة وبناء اقتصادها وهذا ما يميز ان المدن الجزائرية حيث
تغلب فئة الشباب في هرم العمار على باقي الفئات .

 بف(1994ويقصد به دراسة السكان من حيث الجنس، ويقدر عدد الذكور لسنة   -التركيب النوعي :6-2-4-2
٪)18.38ن) أي بنسبة (44893٪) من إجمالي السكان في حين يقدر عدد الناث بف (51.62ن( بنسبة (47900

 أنثى .100 ذكر تقالها 107٪ أي أن كل 107وبالتالي تصل نسبة النوع (*) الى 
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:الفصــل الثاني
التحليل التيبورفولوجي
لمدينة لوادي تسوف 

:مقـدمـــة

121



تطبيقيةعلى           --    دراسة الصحراوية المدينة العمرانيةعلىمورفولوجية التجارة تأثير دراسة
-- الواد  مدينة

إن لكل مدينة شكلها العام الذي تتميز به والذي يعطي خصائص التنظيم المجالي لها ، والمدن الصحراوية تتميز        
عن باقي المدن بخصائص مهمة ،وتتجلى أهميتها في كون  نشأتها وتطورها تخضع لعدة معوقات والمتمثلة أساسا في

الخصائص الجيولوجية (المناطق البترولية والنفطية)، الخصائص الجغرافية (الكثبان الرملية)، الخصائص المناخية
.........((الحرارة العالية والجفا ف

نحاو ل من خل ل هذا الفصل دراسة عناصر الشكل المعماري والعلتقات التي تربط       
بينها دراسة سانكرونية  لكل تقطاع على حدى للوصو ل إلى استخراج الصفات السائدة في
مكونات كل تقطاع ومدى التجانس الحاصل بين هذه المكونات وإدراك طبيعة حركة وتطور

الشكل المعماري وأهم الوظائف و الدوار التي لعبها الشكل وهذا من خل ل التطبيقات
.التحليلية لكل أحياء المدينة حقبة بحقبة

  :تتم دراستنا لكل حقبة تاريخية وفق المعايير التالية 
الطوبولوجي  -1           ويكون من خل ل هذا المعيار استنتاج خصائص عناصر: المعيار

 وهذا المعيار يسمح1الشكل المعماري وكذا التوضعات والعلتقات التي تربطها فيما بينها
.بإعطاء الخصائص والعلتقات بين العناصر حسب تموضعها في التجاهين

التباعد،        ويمكننا حصرالمتغيرات ضمن المعيار المعيار الطوبولوجي فيما يلي: 
. الكلي       التداخل الجانبي، التداخل التداخل، التلـمس، التقارب،

الهندـسـي           -  2  يحدد الصور الهندسية التي ترسم المجالت وتوجيهها فيما بينها،:  المعيار
هذا وتبرز خصائص الشكا ل الهندسية.

   ونميز في هذا المعيار المتغيرات التالية:
خضوع، عدم خضوع.العلتقات التوجيهية: 

 هوية، تشابه، إختلف، تكامل، تداخل.العلتقات الشكلية:
هندسية، مشوهة، متبقية، عضوية.أنماط الشكا ل:

البعدي           -  3 هو مجموع البعاد، وهو يصف تقياسات المجالت ومدى تناسبها :   المعيار
مع بعضها البعض ، كما ويمكن إعتباره إبراز للعلتقات البعدية بين عناصر النسق

ونسبها التتالية . 

1 
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إن لكل مدينة شكلها العام الذي تتميز به والذي يعطي خصائص التنظيم المجالي لها ، والمدن الصحراوية تتميز      
عن باقي المدن بخصائص مهمة ،وتتجلى أهميتها في كون  نشأتها وتطورها تخضع لعدة معوقات والمتمثلة أساسا في

الخصائص الجيولوجية (المناطق البترولية والنفطية)، الخصائص الجغرافية (الكثبان الرملية)، الخصائص المناخية
.........((الحرارة العالية والجفا ف

مدينة وادي سو ف أو كما تعر ف بلؤلؤة الصحراء ل تشذ عن هذه القاعدة فقد صممت المدينة لتتبع في خط        
، والذي يعتبر شريان الحياة في هذه المدينة وقد امتدت هذه الظاهرة لتمس عدد ل بأس48نموها الطريق الوطني رقم 

به من الدوائر التي تقع على طول هذا الخط المهم، كالبياضة وكوينين وما نتج عن هذا النمو هو تلصق البنايات في
. كم28هذه المدن على طول الطريق لتنتج كتلة عمرانية خطية ل يقل طولها عن 

      يهيكل مدينة الوادي طريق رئيسي الذي يربط بين بسكرة وتقرت ويقطعه طريق رثانوي  والذي يربط وادي سو ف
فيلتقيان عند نقطة توزيع الحركة والتي تعتبر مركز المدينة النابض، وعند نظرنا}Yبتبسة، فيشكلن بينهما حر ف {

من خلل أي صورة علوية للمدينة فإنه يتضح لنا جليا الشكل الخطي الذي يميز هذه المدينة.
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:يمكننا تفصيل حركة الطرق كما يأتي
الطريق الرئيسي الرابط بين بسكرة وتقرت  يبدأ من حي الحرية إلى المنطقة الصناعية .•
.يتفرع من الطريق الول عند حي العشاش طريق رئيسي آخر وينتهي عند الجامعة وهو يربط بين تقرت وتبسة•

شكل
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 حيا عمرانيا، يتوضع أغلبها على طول أحد الطريقين الرئيسيين ، ما يعطيها33تتكون مدينة وادي سو ف من        
الهمية السكنية والتجارية، وهذا ما يعر ف عادة على الحياء المطلة على الطرق الرئيسية في المدينة، وهي تتراوح
بين كبر وصغر مساحاتها، حيث يمكننا أن نلحظ بسهولة الفرق الواضح بين مساحة الحياء المركزية واكتظاظها

.وبين اتساع الحياء المحيطة
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إن ما نحاول القيام به في هذا الفصل هو الوصول إلى الفهم الصحيح لشكل المدينة  وطريقة تطورها وأهم      
الشكال التي إتخذتها عبر الحقب الزمنية التي مرت بها ، وذلك من خلل دراسة النساق المعمارية لمختلف  النسجة

.العمرانية المكونة للمدينة
لمعرفة البنية الوظيفية ومدى كفاءة خدمتها من ناحية الداء والتوزيع حيث يؤدي تفاعلها الى تحقيق التكامل       

الوظيفي , مما ينعكس على نمو المدينة ولمعرفة كيفية توزيع مختلف الوظائف والخدمات ومقارنتها دائما بحجم
السكان وبحجم الطلب عليها , وتحليلها ل يكون بصورة واضحة ال اذا اعتمدنا تقسيم المدينة الى قطاعات عمرانية ,
قصد الوصول الى نتائج ووقائع دقيقة ولتسهبل هذه العملية  ومن أجل إعطاء نتائج جد دقيقة،قمنا بتقسيم المدينة إلى
عشر قطاعات عمرانية واعتمدنا  في هذا التقسيم  على العوامل التالية اعتمدنا التقسيم التالي معتمدين على المعايير

التالية : 
المحالور الرئيسية للطرقات-1
 حسب قدم الحياء  حيث تم تقسيم المدينة حسب النماط العمرانية المعمارية إلىالتطور التاريخي للمدينة   -2

رثلث حقب تاريخية:
 وهي الحقبة التأسيسية للمدينة أي فترة ما قبل الستعمار.الحقبة اللولى:       

 وهي الفترة الستعمارية.       الحقبة الثانية:
 وتمد من الستقلل إلى الوقت الراهن، وهي الفترة الهم لنها تحتوي على الجزءالحقبة الثالثة:       

الكبر من العمران وذلك لما شهدته من سرعة في التعمير والتوسع.

التخصص الوظيفي للحياء .-3
ماي .1 جويلية والقسم الغربي لحي 5 يشمل حي المصاعبة والقسم الشمالي لحي القطاع اللول : -1
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 ماي والقسم1 حي العشاش , القسم الجنوبي الغربي لحي اولد احمد , القسم الشرقي لحي القطاع الثاني :-2
الجنوبي الشرقي لحي المصاعبة .

  حي سيدي مستور – حي اولد احمد – القسم الجنوبي لحي الستقلل .القطاع الثالث :-3
 حي النصر – حي امي سلمى – حي باب الواد – الطليبية – حي الشهداء .القطاع الرابع :-4
 حي الحرية – حي النسيم – حي السعادة – حي بن باديس .القطاع الخامس :-5
 حي النور – القسم الجنوبي من حي المنظر الجميل .القطاع السادس :-6
 حي سيدي عبد ال – حي تكسبت – القسم الشمالي الكبر من حي المنظر الجميل .القطاع السابع :-7
 القسم الشرقي حي سيدي عبد ال – القسم الجنوبي الغربي لحي المنظر الجميل .القطاع الثامن :-8
 نوفمبر – القسم الكبر من حي النخيل – القسم الشمالي لحي الستقلل .-1 حي القطاع التاتسع :-9

 جويلية .5 حي الرمال – القسم الجنوبي لحي -القطاع العاشر  :10
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}01القطاع رتقم {
Developpement 1949}:وهي فترة النمو المتمركز حو ل النواة حتى 1{القطاع رتقم

Urbain Concentriqueوالتي تمثل  أحياء  المصاعبة، العشاش  
     (وسـط المـدينـة) ويتمثل في النوا ة القديمة في المدينة يحده من الشما ل الطريق

 نحو الرباح.403 نحو تقرت ومن الشرق الطريق الوطني الولئي رتقم 16الوطني رتقم 
يشمل هذا القطاع الحياء التالية: حي العشاش، القسم الجنوبي الغربي لولد أحمد،
القسم الشرتقي لو ل ماي، القسم الجنوبي الشرتقي لحي المصاعبة بالضافة للسوق

% من3.98 هكتار وهذه المساحة تمثل ما تقيمته 56وتقدر مساحة هذا القطاع بما يقارب
المساحة الجمالية للمحيط العمراني.
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o: الشبكاتي  بعد التعرف على موتقع العمرانيالنسق
للقطاع الو ل وأهم مميزاته نششرع الن في الدراسة

التحليلية الخاصة به إنطلتقا من النسق الشبكاتي المكون له
وذلك من خل ل مايلي:

1- : الشبكاتي    للنـسـق الطوبولوـجـي ونميز هناالمعيار
مؤشرين:

. علتقة الطرق بالشبكات في هذا القطاع• { شجيرية{
التوضع النسبي لشبكة الطرتقات :ونميز في هذا القطاع:•

. { متغير{

    2: الشبكاتي-    للنسق الهندسي ونميز فيالمعيار
 متغيرات:03هذا العنصر

.العلتقة التوجيهية للشبكة مع المحاور الرئيسية: • { الخضوع{        عدم
.العلتقة التوجيهية بين الشبكات:• {  } الخضوع  عدم
العلتقة الشكلية بين الشبكات:•

. {  } التشابه                 عدم
: التحصيصي  ويمكننا إنجاز الدراسة التحليلية للنسقالنسق

التحصيصي
إعتمادا على ما يلي:

1: التحصيصي-    للنسق الطوبولوجي ونميز منالمعيار
 متغيرات وهي كالتي:03خلله 

التوضع النسبي للتحصيصات: ونميز في هذا•
.المتغير {                                       إحتواء{

.التحصيصات فيما بينها:        • { مستمرة{  ليست
التوضع النسبي بين الشبكات التحصيصية:•

2: التحصيصي-    للنسق الهندسي ونحصي منالمعيار
 متغيرات:03خلله 

العلتقة التوجيهية بين محاور التحصيصات :•
                       . { خضوع{  عدم

الشكا ل ضمن التحصيصة: ونميز في هذا المتغير•
. { منتظمة{   وغير مشوهة

العلتقة التوجيهية بين الشبكات التحصيصية: ونميز في هذا•
.المتغير  { خضوع{   عدم
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3: التحصيصي-    للنسق البعدي وتحوي على معيارين:المعيار
.التدرج البعدي للتحصيصات:ونميز في هذا المتغير أن التدرج • { موجود{  غير
.أبعاد التحصيصات في الشبكة: ونميز في هذا المتغير• {  } الثبات  عدم

: الحر   المجال ويمكننا ضبط المعايير المتعلقة بهذا النسق كما يلي:نـسـق
الساحات-1
1-: الساحات    لنـسـق الطوبولوـجـي  متغيرات وهي:03ونميز فيه المعيار
}التوضع النسبي للساحات العامة: ونميز في هذا المتغير• متجاورة{  غير
}بين الساحات العامة: ونميز في هذا المتغير • تواصل{
}الساحات فيما بينها: ونميز في هذا المتغير • مستمرة{

  2: الساحات-    لنسق الهندسي ونميز هنا مؤشرين:المعيار
العلتقة التوجيهية بين محاور الساحات العامة: ونميز في هذا•

. المتغير                { خضوع{  عدم
.العلتقة الشكلية: ونميز في هذا المتغير• { إختلف{
2-: {  } الدربـ: الزقاق، الشوارع

1-: الشوارع    لنسـق الطوبولوـجـي  متغيرات وهي:03 ونميز فيه المعيار
التوضع النسبي للشوارع: ونميز في هذا المتغير•

{  } متجاورة                        غير
}بين للشوارع: ونميز في هذا المتغير • تواصل{
.الشوارع فيما بينها: ونميز في هذا المتغير • { مستمرة{

  2: الشوارع-    لنسق الهندسي ونميز هنا مؤشرين:المعيار
العلتقة التوجيهية بين محاور الشوارع: ونميز في هذا•
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.                المتغير { خضوع{  عدم
.العلتقة الشكلية: ونميز في هذا المتغير• { إختلف{

3: الشوارع-    لنسق البعدي وتحوي علىالمعيار
معيارين:

التدرج البعدي للشوارع:ونميز في هذا المتغير أن •

.التدرج  { موجود{  غير
أبعاد للشوارع في الشبكة: ونميز في هذا المتغير•

. { الثبات{  عدم

وبما أن النسق المذكورة أعله ل تملك إستقللية تامة عن
بعضها البعض بل هي في حالة تزاوج أو توضع دائمين
على إختلف هيكلة النسيج العمراني الذي تنتمي إليه.

       لذلك وجب علينا إتقامة دراسة سانكرونيكية تحليلية
لعلتقة النسق النفة الذكر فيما بينها 
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 :(العلقة النسقية ( الموقع العمراني / نسق شبكاتي
: وفيه نميز مؤشرين: المعيار  الطوبولوجي للعلقة النسقية (الموقع العمراني/ النسق الشبكاتي) -1

 {مسايرة}. الموضعية  النسبية للشبكاتية مقارنة بخطوط التسوية ونجد فيها:•
{ترابط}.الرابط بين الطرقات و الموقع ، ونجد فيها : •

 حيث نميز مؤشر واحد:    المعيار الهندتسي للعلقة النسقية ( الموقع العمراني/ نسق شبكاتي) : -2
 { مسايرة}.العلقة التوجيهية بين الطرق وخطوط التسوية ، حيث نجد فيها:•

                                 
 حيث نميز مؤشرين : المعيار المناخي للعلقة النسقية ( الموقع العمراني/ نسق شبكاتي) :-3

 {  المفضلة}.الول : وضعية توجيه الشوارع مقارنة باتجاه الرياح السائدة ، ونجد فيها:•
 { محقق}.الثاني : الحماية من الرياح الضارة ، ونجد فيها:•

 : (العلقة النسقية (الموقع العمراني/ نسق المجال حر
: حيث نميز مؤشر واحدالمعيار الطوبولوجي للعلقة النسقية (الموقع العمراني/ نسق المجال حر) : -1    

   {تناتسب}. الوضعية النسبية للمجال الحر مقارنة  بخطوط  التسوية: حيث نميز في هذا المؤشر:•
حيث مؤشرين :المعيار الهندتسي للعلقة النسقية (الموقع العمراني/ نسق المجال حر): -2

 {عدم الخضوع}. العلقة التوجيهية بين خطوط التسوية ومحاور الساحات العامة حيث نميز في هذا المؤشر:•
{خضوع}. العلقة الشكلية بين خطوط التسوية و اشكال الساحات العامة حيث نميز في هذا المؤشر:•

•                         
 حيث نميز مؤشر واحد:المعيار البعدي للعلقة النسقية ( الموقع العمراني/ نسق المجال حر) : -3

 {}.مقياس الساحة العامة مقارنة بمقياس خطوط التسوية ، حيث نميز في هذا المؤشر:

: (العلقة النسقية (نسق شبكاتي/ نسق تحصيصي
المعيار الطوبولوجي للعلقة النسقية (نسق   -1

 : حيث نميز مؤشرينشبكاتي /نسق تحصيصي): 
وضعية التحصيصة بالنسبة للطريق المارة ، حيث•

{تلصق}.نميز في هذا المؤشر:
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الترابط بين التحصيصة و الطريق المارة ، حيث•
 {مباشر}.نميز في هذا المؤشر:

- المعيار الهندتسي للعلقة النسقية(نسق شبكاتي/ نسق تحصيصي):2
حيث نميز مؤشرين: 

العلقة التوجيهية بين شبكة التحصيصات ومحور الشارع ، حيث•
 {عدم خضوع}.                                نميز في هذا المؤشر:

  

العلقة الشكلية بين شبكة التحصيصات و الشبكاتية، حيث نميز في هذا•
{عدم تشابه}.المؤشر:

المعيار -3
البعدي للعلقة
النسقية (نسق
شبكاتي/ نسق

   : حيث نميز مؤشرينتحصيصي):

العلقة البعدية بين الشبكة التحصيصية و الشبكاتية ،•
{تغير}   حيث نميز في هذا المؤشر:

أبعاد واجهات التحصيصات على الطريق:حيث نميز•

}{تغيرفي هذا المؤشر

134

مخطط يوضح علقة النسق الشبكاتي بالنسق–13ررر -
التحصيصي

مخطط يوضح علقة التحصيصات بالطريق الرئيسية–14ررر - مخطط يوضح محاور الشوارع في القطاع–15ررر -



تطبيقيةعلى           --    دراسة الصحراوية المدينة العمرانيةعلىمورفولوجية التجارة تأثير دراسة
-- الواد  مدينة

العلقة النسقية (نسق شبكاتي/ نسق مجال حر) : 
 حيث نميز مؤشرينـ المعيار  الطوبولوجي للعلقة النسقية (نسق شبكاتي/نسق مجال حر): 1

: الوضعية النسبية للساحات العامة مقارنة بالشبكاتية، حيث نميز في هذا المؤشر•

          
{تمثل نقطة خاصة:أ،ج ـ ل تمثل نقطة خاصة:ب}.

وضعية الساحات العامة مقارنة بالطريق ، حيث•
تجـــــالور}.{ نميز في هذا المؤشر:

المعيار الهندتسي للعلقة النسقية (نسق شبكاتي/نسق
 ونميز رثلث مؤشرات:مجال حر):

العلقة التوجيهية بين محاور الساحات العامة•
والشبكاتية: ونميز في هذا المؤشر:

:{مكملـــة (أ)، موجهــــة(ب)}.العلقة الشكلية، ونميز في هذا المؤشر•
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:{اطريق يقطع الساحـــة(أ)،العلقة الرابطة :ونميز في هذا المؤشر•
الساحة تشوه الطريق(ب)}.

 حيثالمعيار البعدي للعلقة النسقية (نسق شبكاتي/ نسق مجال حر): 
نميز مؤشر واحد:

 {مميزة عمـــامقياس الساحات العامة ، حيث نميز في هذا المؤشر:•
يحيـــط بها}.

العلقة النسقية (نسق تحصيصي/ نسق المجال الحر):
المعيار الطوبولوجي للعلقة النسقية (نسق تحصيصي / -1    

حيث نميز مؤشر واحدنسق مجال حر) :  :  
وضعية الساحات العامة ضمن شبكة التحصيصات ، حيث نميز في•

{ متمفصلة من عدة شبكات تحصيصية}.هذا المؤشر:

-المعيار الهندتسي للعلقة النسقية (نسق تحصيصي // نسق مجال2
 حيث نميز مؤشرين :حر) :

العلقة التوجيهية لمحاور  الساحات العامة ومحاور الشبكة•
 {عــــدم خضــوع}.التحصيصية ، حيث نميز في هذا المؤشر:

العلقة الشكلية بين الساحات العامة و الشبكة التحصيصية حيثأ)
 {متكامـــلة}.نميز في هذا المؤشر:

 حيث نميز مؤشر فريد : - المعيار البعدي للعلقة النسقية (نسق تحصيصي// نسق مجال حر) :3
 {إختلف}.مقياس الساحة العامة مقارنة بالتحصيصات ، حيث نميز في هذا المؤشر:ب)

: الفصل  خلصة

       من خل ل ما سبق نجد ان القطاع الو ل والذي يمثل النواة الولى للمدينة
يتميز بالخصوصية والمان في الزتقة{ الطرق الضيقة} التي تساهم في الهدوء
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مخططات توضح  وضعية الساحات العامة بالطريق المارة– 25-24ررر -

مخططات توضح  علقة المجالت– 26ررر- 
الحرة بشبكة الطرق

مخططات توضح  محاور الساحات العامة– 27ررر -
ومواقعهاالساحات العامفة



تطبيقيةعلى           --    دراسة الصحراوية المدينة العمرانيةعلىمورفولوجية التجارة تأثير دراسة
-- الواد  مدينة

وتشترك في المساحات الداخلية في انفتاحها نحو السماء، وبما أنها مخصصة
للمشاة فهي تساعد على إبعاد النشاطات العامة عن الفراغات الشبه خاصة

وتعد أحد عناصر التدرج المجالي بين العام والخاص وهي بعدم استقامتها تكسر
النظر بالنسبة لطو ل الطريق، وبالتالي تحافظ على حرمتها، وتكسر توجيه

الرياح الرملية، كما توصل بين الساحات التي تنقسم إلى ساحات تجارية وهي
محيطة بالمدينة ومتصلة بالطريق الميكانيكية، وساحات سكنية{وسط الحارة}
وهي مكان التجمع والتلتقي ولعب الطفا ل  وتقد جاء التكوين العضوي المتلحم

والمتماسك في طريقة إحتضان المساكن ببعضها البعض  في كتلة عمرانية
واحدة متآلفة، ونتيجة لتشابك الطرق الضيقة والمتعرجة تتكون الجزيرات

السكنية في أشكا ل غير منتظمة داخل هذا النسيج التقليدي، أما الطرق
العريضة نسبيا فهي تحيط بالحي التقليدي وتخطيطها يفرضه تموتقع وشكل

غيطان النخيل. 
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}.20القطاعرقم  {
رقم           الولئي الطريق يخترقهطوليا للمدينة، الغربي الجنوب ويشمل 403يقعفي

. الطليبةوالشهداء        الواد، باب امسلمة، النصر، حي
يقارب            بما القطاع مساحةهذا قيمته      206وتقدر تمثلما المساحة وهذه هكتار

14.64. العمراني%     المحيط إجمالي من

: الشبكاتي  بعد التعرف على موتقعالنـسـق
للقطاع الو ل وأهم مميزاته نششرع الن العمراني

في الدراسة التحليلية الخاصة به انطلتقا من النسق
الشبكاتي المكون له وذلك من خل ل مايلي:

2-: الشبكاتي    للنـسـق الطوبولوـجـي المعيار
ونميز هنا مؤشرين:
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. علتقة الطرق بالشبكات في هذا القطاع• { شريطية{

التوضع النسبي لشبكة الطرتقات :ونميز في هذا القطاع•
             . { التجاور{

    2: الشبكاتي-    للنسق الهندسي  متغيرات:03ونميز في هذا العنصرالمعيار
العلتقة التوجيهية للشبكة مع المحاور•

.الرئيسية {                 : الخضوع{ 
.العلتقة التوجيهية بين الشبكات:• {  } الخضوع 
.العلتقة الشكلية بين الشبكات:• {  } التشابه 

                
: التحصيصي  ويمكننا إنجاز الدراسة التحليليةالنسق

للنسق التحصيصي
إعتمادا على ما يلي:

1: التحصيصي-    للنسق الطوبولوجي ونميزالمعيار
 متغيرات وهي كالتي:03من خلله 

التوضع النسبي للتحصيصات: ونميز في هذا•
.المتغير {                                      تلصق{

.التحصيصات فيما بينها:        • { مستمرة{ 
}التوضع النسبي بين الشبكات التحصيصية:• تجــاورية{

2: التحصيصي-    للنسق الهندسي ونحصيالمعيار
 متغيرات:03من خلله 

.العلتقة التوجيهية بين محاور التحصيصات:• { خضوع{
الشكا ل ضمن التحصيصة: ونميز في هذا المتغير:•

. { منتظمة{
العلتقة التوجيهية بين الشبكات التحصيصية: ونميز في•

.هذا المتغير  { خضوع{

3: التحصيصي-    للنسق البعدي وتحوي علىالمعيار
معيارين:>

التدرج البعدي للتحصيصات:ونميز في هذا المتغير أن•
.التدرج  {      موجود{

.أبعاد التحصيصات في الشبكة: ونميز في هذا المتغير• { ( )  ( ) } ب  الثبات ،عدم أ الثبات
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: الحر   المجال ويمكننا ضبط المعايير المتعلقة بهذانسـق
النسق كما يلي:

الساحات-2
3-: الساحات    لنـسـق الطوبولوـجـي ونميز فيهالمعيار

 متغيرات وهي:03
التوضع النسبي للساحات العامة: ونميز في هذا•

}المتغير متجاورة{  غير
ل{ الترابط بين الساحات العامة: ونميز في هذا المتغير•

{ تواـصـل
غير{الساحات فيما بينها: ونميز في هذا المتغير •

{ ـمستمرـة

  2: الساحات-    لنسق الهندسي ونميز هنا مؤشرين:المعيار
.العلتقة التوجيهية بين محاور الساحات العامة: ونميز في هذا المتغير• { خضوع{
.العلتقة الشكلية: ونميز في هذا المتغير• { إختلف{
4-: {  } الدربـ: الزقاق، الشوارع

1-: الشوارع    لنسـق الطوبولوـجـي  ونميزالمعيار
 متغيرات وهي: 03فيه 

التوضع النسبي للشوارع: ونميز في هذا
.المتغير { متجاورة{

•
الترابط بين للشوارع: ونميز في هذا المتغير•

. { تواصل{
الشوارع فيما بينها: ونميز في هذا المتغير•

. { مستمرة{

  2: الشوارع-    لنسق الهندسي ونميز هنا مؤشرين:المعيار
العلتقة التوجيهية بين محاور الشوارع: ونميز في هذا•

.                المتغير { خضوع{
العلتقة الشكلية: ونميز في هذا•

.المتغير { تشــابه{

3: الشوارع-    لنسق البعدي وتحوي علىالمعيار
معيارين:

التدرج البعدي للشوارع:ونميز في هذا
.المتغير أن التدرج  { موجود{

أبعاد للشوارع في الشبكة: ونميز في هذا المتغير•
. { الثبات{
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وبما أن النسق المذكورة أعله ل تملك إستقللية تامة
عن بعضها البعض بل هي في حالة تزاوج أو توضع

دائمين على إختلف هيكلة النسيج العمراني الذي تنتمي
إليه.

       لذلك وجب علينا إتقامة دراسة سانكرونيكية تحليلية
لعلتقة النسق النفة الذكر فيما بينها

 :(العلقة النسقية ( الموقع العمراني / نسق شبكاتي
المعيار  الطوبولوجي للعلقة النسقية (الموقع العمراني/ النسق-4

: وفيه نميز مؤشرين: الشبكاتي) 

 {عدمالموضعية  النسبية للشبكاتية مقارنة بخطوط التسوية ونجد فيها:•
مسايرة(×)، مسايرة باقي المجالت}. 

{إتستقللية فيالرابط بين الطرقات و الموقع ، ونجد فيها : •
المنااطق(×)، ترابط في باقي المجالت}.

المعيار الهندتسي للعلقة النسقية ( الموقع العمراني/ نسق شبكاتي) :-5
حيث نميز مؤشر واحد:    

العلقة التوجيهية بين الطرق وخطوط التسوية ، حيث نجد فيها:•
{ خضوع}.

المعيار المناخي للعلقة النسقية ( الموقع العمراني/ نسق شبكاتي) :-6
حيث نميز مؤشرين : 

{رغيرالمفضلة}.الول : وضعية توجيه الشوارع مقارنة باتجاه الرياح السائدة ، ونجد فيها:•

 {رغير محقق}.الثاني : الحماية من الرياح الضارة ، ونجد فيها:•

 : (العلقة النسقية (الموقع العمراني/ نسق المجال حر
المعيار الطوبولوجي للعلقة النسقية (الموقع العمراني/ -1    

 : حيث نميز مؤشر واحدنسق المجال حر) :
{متجالور}. الوضعية النسبية للمجال الحر مقارنة  بخطوط  التسوية: حيث نميز في هذا المؤشر:•

حيث مؤشرين :المعيار الهندتسي للعلقة النسقية (الموقع العمراني/ نسق المجال حر): -2

 العلقة التوجيهية بين خطوط التسوية ومحاور الساحات العامة حيث نميز في هذا المؤشر:•
                  {خضوع}. 

142

- رررررر رررر ررررر6ررر-.
رررررررر  ررررررر 

- رررررر رررر ررررررر7ررر-.
ررررررر رررررر رررررررر رر

  ررررر رررررررر

- رررررر رررر ررررر8ررر-.
ررررررر رررررر ررررررر

  ررررررر



تطبيقيةعلى           --    دراسة الصحراوية المدينة العمرانيةعلىمورفولوجية التجارة تأثير دراسة
-- الواد  مدينة

العلقة الشكلية بين خطوط التسوية وأشكال الساحات العامة حيث نميز في هذا المؤشر:•
{تـــكامل}.

 حيث نميز مؤشر واحد:المعيار البعدي للعلقة النسقية ( الموقع العمراني/ نسق المجال حر) : 
 {على مقياس متناتسب}.مقياس الساحة العامة مقارنة بمقياس خطوط التسوية ، حيث نميز في هذا المؤشر:

  : (العلقة النسقية (نسق شبكاتي/ نسق تحصيصي
المعيار الطوبولوجي للعلقة النسقية (نسق شبكاتي  -1

 : حيث نميز مؤشرين/نسق تحصيصي): 
وضعية التحصيصة بالنسبة للطريق المارة ، حيث نميز في•

{تلصق}.هذا المؤشر:

الترابط بين التحصيصة و الطريق المارة ، حيث نميز في•
 {مباشر}.هذا المؤشر:

- المعيار الهندتسي للعلقة النسقية(نسق شبكاتي/ نسق2
 حيث نميز مؤشرين: تحصيصي): 

العلقة التوجيهية بين شبكة التحصيصات ومحور•
 {خضوع}.الشارع ، حيث نميز في هذا المؤشر:

العلقة الشكلية بين شبكة التحصيصات و الشبكاتية، حيث
نميز في هذا المؤشر:

{تشابه}.

المعيار البعدي للعلقة النسقية (نسق شبكاتي/ -3
   : حيث نميز مؤشريننسق تحصيصي):

العلقة البعدية بين الشبكة التحصيصية و•
الشبكاتية ، حيث نميز في هذا المؤشر:

{تغير}
أبعاد واجهات التحصيصات على الطريق:حيث•

{تغير}نميز في هذا المؤشر

العلقة النسقية (نسق شبكاتي/ نسق مجال حر) 
ـ المعيار  الطوبولوجي للعلقة النسقية (نسق1

 حيث نميز مؤشرينشبكاتي/نسق مجال حر): 
 {تمثل نقطة خاصة:أ،ب ـ لالوضعية النسبية للساحات العامة مقارنة بالشبكاتية، حيث نميز في هذا المؤشر:•

 تمثل نقطة خاصة:ج}.
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وضعية الساحات العامة مقارنة بالطريق ، حيث نميز في هذا المؤشر:•
{تبــاعد}.

 ونميزالمعيار الهندتسي للعلقة النسقية (نسق شبكاتي/نسق مجال حر):
رثلث مؤشرات:

العلقة التوجيهية بين محاور الساحات العامة والشبكاتية: ونميز في•
:{خضوع}هذا المؤشر

:{مكملـــة (أ)، موجهــــة(ب)}.العلقة الشكلية، ونميز في هذا المؤشر•
:{اطريق يقطع الساحـــة(ب)،العلقة الرابطة :ونميز في هذا المؤشر•

الساحة تشوه الطريق(أ)}.
•

 حيثالمعيار البعدي للعلقة النسقية (نسق شبكاتي/ نسق مجال حر): 
نميز مؤشر واحد:

 {مميزة عمـــامقياس الساحات العامة ، حيث نميز في هذا المؤشر:•
يحيـــط بها(أ)، للوجود للتميز(ب)}.

العلقة النسقية (نسق تحصيصي/ نسق المجال الحر):
حيث نميز مؤشر واحدالمعيار الطوبولوجي للعلقة النسقية (نسق تحصيصي / نسق مجال حر) :  -1     :  

{ مدمجة ضمنوضعية الساحات العامة ضمن شبكة التحصيصات ، حيث نميز في هذا المؤشر:•
التحصيصات}.
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-المعيار الهندتسي للعلقة النسقية (نسق تحصيصي //2
 حيث نميز مؤشرين :نسق مجال حر) :

العلقة التوجيهية لمحاور  الساحات العامة ومحاور•
الشبكة التحصيصية ، حيث نميز في هذا المؤشر:

{خضــوع}.
العلقة الشكلية بين الساحات العامة و الشبكةت)

 {متماثــلة}.التحصيصية حيث نميز في هذا المؤشر:

 حيث نميز مؤشر فريد : - المعيار البعدي للعلقة النسقية (نسق تحصيصي// نسق مجال حر) :3
 {إختلف}.مقياس الساحة العامة مقارنة بالتحصيصات ، حيث نميز في هذا المؤشر:ث)
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}03القطاعرقم  {
رقـم                 الولئـي الشمــال مـن يحده القديمــة الحيـاء أغلبيــة يشمــل كذلك وهــو
4 0 رقـم       6 الولئـي الطريق ويخترقـه الطريفـاوي، 4نحـو 0 5.
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القسـم                أحمـد، أولد حي مستـور، سيدي حي على القطاع هذا يحتوي
يقارب          بما القطاع هذا ـمساحة وتقدر اـلستقـلل، لحـي 1الجنـوبي 1 هكتار2

قيمته      ما تمثل المساحة 7وهذه . 9 للمحيـط%    6 الجمالية المساحة من

: الشبكاتي  للقطاع الو ل وأهم مميزاته بعد التعرف على موتقع العمرانيالنسق
نششرع الن في الدراسة التحليلية الخاصة به إنطلتقا من النسق الشبكاتي المكون له

وذلك من خل ل مايلي:
3-: الشبكاتي    للنـسـق الطوبولوـجـي المعيار

ونميز هنا مؤشرين:
علتقة الطرق بالشبكات في هذا القطاع•

.ـشجيرية{ {
التوضع النسبي لشبكة الطرتقات :ونميز في•

.هذا القطاع { التجاور{  متغير

للنسق-  2     الهندسي المعيار
 متغيرات:03ونميز في هذا العنصرالشبكاتي:

العلتقة التوجيهية للشبكة مع المحاور•
الرئيسية: 

                . { الخضوع{  عدم
العلتقة التوجيهية بين الشبكات:•

           . {  } الخضوع      عدم
.العلتقة الشكلية بين الشبكات:• {  } التشابه   عدم

: التحصيصي  ويمكننا إنجاز الدراسة التحليلية للنسق التحصيصيالنسق
إعتمادا على ما يلي:

1: التحصيصي-    للنسق الطوبولوجي  متغيرات وهي03ونميز من خلله المعيار
كالتي:

.التوضع النسبي للتحصيصات: ونميز في هذا المتغير• { إحتواء{
ليست{التحصيصات فيما بينها:        •

. { ـمستمرـة
التوضع النسبي بين الشبكات•

التحصيصية:؟

للنسق-  2 الهندسي المعيار
 متغيرات:03ونحصي من خلله التحصيصي:

العلتقة التوجيهية بين محاور التحصيصات :•
                       . { خضوع{  عدم
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وغير{ الشكا ل ضمن التحصيصة: ونميز في هذا المتغير                • مشوهة
. منتظمةـ}

.العلتقة التوجيهية بين الشبكات التحصيصية: ونميز في هذا المتغير • { خضوع{   عدم

3: التحصيصي-    للنسق البعدي وتحوي على معيارين:المعيار
.التدرج البعدي للتحصيصات:ونميز في هذا المتغير أن التدرج • { موجود{  غير
.أبعاد التحصيصات في الشبكة: ونميز في هذا المتغير• {  } الثبات  عدم

: الحر   المجال ويمكننا ضبط المعايير المتعلقة بهذا النسق كما يلي:نسق
الساحات-3
5-: الساحات    لنـسـق الطوبولوـجـي  متغيرات وهي:03ونميز فيه المعيار
التوضع النسبي للساحات العامة: ونميز في•

}هذا المتغير متجاورة{  غير
بين الساحات العامة: ونميز في هذا المتغير•

{ تواصل{
الساحات فيما بينها: ونميز في هذا المتغير•

{ مستمرة{

لنسق-  2   الهندسي المعيار
ونميز هنا مؤشرين:الساحات:

العلتقة التوجيهية بين محاور الساحات•
عدم{العامة: ونميز في هذاالمتغير

. { ـخضوـع
العلتقة الشكلية: ونميز في هذا•

.المتغير { إختلف{
6-: {  } الدربـ: الزقاق، الشوارع

لنـسـق  -4 الطوبولوـجـي المعيار
 متغيرات وهي:03 ونميز فيه الشوارع:

التوضع النسبي للشوارع: ونميز في هذا•
المتغير

{ متجاورة{  غير
}بين للشوارع: ونميز في هذا المتغير • تواصل{
}الشوارع فيما بينها: ونميز في هذا المتغير • مستمرة{

  2: الشوارع-    لنسق الهندسي ونميز هنا مؤشرين:المعيار
.العلتقة التوجيهية بين محاور الشوارع: ونميز في هذا المتغير• { خضوع{  عدم
.العلتقة الشكلية: ونميز في هذا المتغير• { إختلف{
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3: الشوارع-    لنسق البعدي وتحوي على معيارين:المعيار
.التدرج البعدي للشوارع:ونميز في هذا المتغير أن التدرج • { موجود{  غير
.أبعاد للشوارع في الشبكة: ونميز في هذا المتغير• {  } الثبات  عدم

وبما أن النسق المذكورة أعله ل تملك إستقللية تامة عن بعضها البعض بل هي في حالة
تزاوج أو توضع دائمين على إختلف هيكلة النسيج العمراني الذي تنتمي إليه.

       لذلك وجب علينا إتقامة دراسة سانكرونيكية تحليلية لعلتقة النسق النفة الذكر فيما
بينها 

 :(العلقة النسقية ( الموقع العمراني / نسق شبكاتي
: وفيه نميز مؤشرين: المعيار  الطوبولوجي للعلقة النسقية (الموقع العمراني/ النسق الشبكاتي) -7

 {مسايرة}. الموضعية  النسبية للشبكاتية مقارنة بخطوط التسوية ونجد فيها:•
{ترابط}.الرابط بين الطرقات و الموقع ، ونجد فيها : •
 حيث نميز مؤشر واحد:    المعيار الهندتسي للعلقة النسقية ( الموقع العمراني/ نسق شبكاتي) : -8

 { مسايرة}.العلقة التوجيهية بين الطرق وخطوط التسوية ، حيث نجد فيها:•
 حيث نميز مؤشرين : المعيار المناخي للعلقة النسقية ( الموقع العمراني/ نسق شبكاتي) :-9

 {  المفضلة}.الول : وضعية توجيه الشوارع مقارنة باتجاه الرياح السائدة ، ونجد فيها:•
الثاني : الحمايففة مفن الريففاح الضففارة ، ونجففد•

 { محقق}.فيها:

العلقة النسقية (الموقع العمراني/ نسق
 : (المجال حر

المعيار الطوبولوجي للعلقة النسقية -1    
 حيث نميز(الموقع العمراني/ نسق المجال حر) :

:مؤشر واحد
الوضعية النسبية للمجال الحر مقارنة•

بخطوط  التسوية: حيث نميز في هذا
 { }. المؤشر:

المعيار الهندتسي للعلقة النسقية (الموقع-5
حيث مؤشرينالعمراني/ نسق المجال حر): 

: 

العلقة التوجيهية بين خطوط التسوية•
ومحاور الساحات العامة حيث نميز في هذا

 {}.المؤشر:
العلقة الشكلية بين خطوط التسوية و اشكال•

 {}.                                             الساحات العامة حيث نميز في هذا المؤشر:
 حيث نميز مؤشر واحد:المعيار البعدي للعلقة النسقية ( الموقع العمراني/ نسق المجال حر) : -6

 {}.مقياس الساحة العامة مقارنة بمقياس خطوط التسوية ، حيث نميز في هذا المؤشر:

  : (العلقة النسقية (نسق شبكاتي/ نسق تحصيصي
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 : حيث نميز مؤشرينالمعيار الطوبولوجي للعلقة النسقية (نسق شبكاتي /نسق تحصيصي):   -1
{تلصق}.وضعية التحصيصة بالنسبة للطريق المارة ، حيث نميز في هذا المؤشر:•
 {مباشر}.الترابط بين التحصيصة و الطريق المارة ، حيث نميز في هذا المؤشر:•

 حيث نميز مؤشرين: - المعيار الهندتسي للعلقة النسقية(نسق شبكاتي/ نسق تحصيصي): 2
  {عدم خضوع}.العلقة التوجيهية بين شبكة التحصيصات ومحور الشارع ، حيث نميز في هذا المؤشر:•

 {عدم تشابه}.العلقة الشكلية بين شبكة التحصيصات و الشبكاتية، حيث نميز في هذا المؤشر:•
                                

   : حيث نميز مؤشرينالمعيار البعدي للعلقة النسقية (نسق شبكاتي/ نسق تحصيصي): -3
{تغير}   العلقة البعدية بين الشبكة التحصيصية و الشبكاتية ، حيث نميز في هذا المؤشر:•
{تغير}أبعاد واجهات التحصيصات على الطريق:حيث نميز في هذا المؤشر•

العلقة النسقية (نسق شبكاتي/ نسق مجال حر) : 
 حيث نميز مؤشرينـ المعيار  الطوبولوجي للعلقة النسقية (نسق شبكاتي/نسق مجال حر): 1

الوضعية النسبية للساحات العامة مقارنة بالشبكاتية، حيث نميز في هذا المؤشر: •
 {تمثل نقطة خاصة:أ،ج ـ ل تمثل نقطة خاصة:ب}.               

 {تجـــــالور}.وضعية الساحات العامة مقارنة بالطريق ، حيث نميز في هذا المؤشر:•
 ونميز رثلث مؤشرات:المعيار الهندتسي للعلقة النسقية (نسق شبكاتي/نسق مجال حر):

العلقة التوجيهية بين محاور الساحات العامة والشبكاتية: ونميز في هذا المؤشر:•
:{مكملـــة (أ)، موجهــــة(ب)}.العلقة الشكلية، ونميز في هذا المؤشر•
:{اطريق يقطع الساحـــة(أ)، الساحة تشوه الطريق(ب)}.العلقة الرابطة :ونميز في هذا المؤشر•

 حيث نميز مؤشر واحد:المعيار البعدي للعلقة النسقية (نسق شبكاتي/ نسق مجال حر): 
 {مميزة عمـــا يحيـــط بها}.مقياس الساحات العامة ، حيث نميز في هذا المؤشر:•

العلقة النسقية (نسق تحصيصي/ نسق المجال الحر):
حيث نميز مؤشر واحدالمعيار الطوبولوجي للعلقة النسقية (نسق تحصيصي / نسق مجال حر) :  -1     :  

{ متمفصلة من عدةوضعية الساحات العامة ضمن شبكة التحصيصات ، حيث نميز في هذا المؤشر:•
شبكات تحصيصية}.

 حيث نميز مؤشرين :-المعيار الهندتسي للعلقة النسقية (نسق تحصيصي // نسق مجال حر) :2
العلقة التوجيهية لمحاور  الساحات العامة ومحاور الشبكة التحصيصية ، حيث نميز في هذا المؤشر:•

{عــــدم خضــوع}.
 {متكامـــلة}.العلقة الشكلية بين الساحات العامة و الشبكة التحصيصية حيث نميز في هذا المؤشر:ج)

 حيث نميز مؤشر فريد : - المعيار البعدي للعلقة النسقية (نسق تحصيصي// نسق مجال حر) :3
 {إختلف}.مقياس الساحة العامة مقارنة بالتحصيصات ، حيث نميز في هذا المؤشر:ح)
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}04القطاعرقم  {

رقم      الوطني الطريق على 1يقع يتهيكل         {6 الشمالية الناحية من به يحيط الذي تقرت نحو
:       { التالية    حياء ال على القطاع ويشتمل ـ، مثلثـ شكل على 1حوله القسم    7 القادر، عبد أكتوبر،المير

لحي        الشمالي القسم ، المصاعبة لحي 0الغربي 5. ماي       أول لحي الغربي والقسم جويلية،
يقارب             بما القطاع هذا مساحة وتقدر

1 4 7 . قيمته      5 ما تمثل المساحة وهذه هكتار
1 0 . 4 5  . للمدينة%      الجمالية المساحة من

: الشبكاتي  بعد التعرف علىالنـسـق
للقطاع الو ل وأهم مميزاته موتقع العمراني

نششرع الن في الدراسة التحليلية الخاصة به
إنطلتقا من النسق الشبكاتي المكون له وذلك

من خل ل مايلي:
للنـسـق  -4 الطوبولوـجـي المعيار

ونميز هنا مؤشرين:الشبكاتي: 
علتقة الطرق بالشبكات في هذا القطاع•

. { شطرنجي{
التوضع النسبي لشبكة الطرتقات :ونميز•

.في هذا القطاع:  { التجاور{

للنسق-  2     الهندسي المعيار
03ونميز في هذا العنصرالشبكاتي:

متغيرات:
العلتقة التوجيهية للشبكة مع المحاور•

الرئيسية: 
                . { الخضوع{  عدم

العلتقة التوجيهية بين الشبكات:•
           . {  } الخضوع      عدم
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العلتقة الشكلية بين الشبكات:•
.{ التشابه                {  عدم

: التحصيصي  ويمكننا إنجاز الدراسة التحليلية للنسق التحصيصيالنسق
إعتمادا على ما يلي:

للنسق-  1 الطوبولوجي المعيار
 متغيرات03ونميز من خلله التحصيصي:
وهي كالتي: 

التوضع النسبي للتحصيصات: ونميز•
}في هذا المتغير تلصق{

ليست{التحصيصات فيما بينها: •
. { ـمستمرـة

التوضع النسبي بين الشبكات•
.التحصيصية { } تجاورية:

للنسق-  2 الهندسي المعيار
03ونحصي من خلله التحصيصي:

متغيرات:  
.العلتقة التوجيهية بين محاور التحصيصات :• {  } خضوع                         عدم
.الشكا ل ضمن التحصيصة: ونميز في هذا المتغير: • { منتظمة{
العلتقة التوجيهية بين الشبكات التحصيصية:•

.ونميز في هذا المتغير  { خضوع{   عدم

للنسق-  3 البعدي المعيار
وتحوي على معيارين: التحصيصي:

التدرج البعدي للتحصيصات:ونميز في هذا•
.المتغير أن التدرج  { موجود{  غير

أبعاد التحصيصات في الشبكة: ونميز في•
.هذا المتغير {  } الثبات  عدم

: الحر   المجال ويمكننا ضبط المعاييرنـسـق
المتعلقة بهذا النسق كما يلي:

الساحات:-4
لنسـق  -7 الطوبولوـجـي المعيار

 متغيرات وهي: 03ونميز فيه الساحات:
التوضع النسبي للساحات العامة: ونميز•

}في هذا المتغير:  } متجاورة  غير
بين الساحات العامة: ونميز في هذا•

}المتغير:  تواصل{   ل
الساحات فيما بينها: ونميز في هذا المتغير:•

{ مستمرة{  غير
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لنسق-  2   الهندسي المعيار
ونميز هنا مؤشرين: الساحات:

العلتقة التوجيهية بين محاور الساحات•
عدم{العامة: ونميز في هذا المتغير

. { ـخضوـع
العلتقة الشكلية: ونميز في هذا•

.المتغير { إختلف{
8-: {  } الدربـ: الزقاق، الشوارع

لنـسـق  -7 الطوبولوـجـي المعيار
 متغيرات وهي:03 ونميز فيه الشوارع:

التوضع النسبي للشوارع: ونميز في هذا•
}                   المتغير متجاورة{ 

}بين للشوارع: ونميز في هذا المتغير • تواصل{
.الشوارع فيما بينها: ونميز في هذا المتغير • . . . . . { مستمرة{

لنسق-  2   الهندسي المعيار
ونميز هنا مؤشرين: الشوارع:

العلتقة التوجيهية بين محاور الشوارع: ونميز•
.في هذا المتغير { خضوع{  عدم

العلتقة الشكلية: ونميز في هذا•
.المتغير { تشابه{

3: الشوارع-    لنسق البعدي وتحويالمعيار
على معيارين:

التدرج البعدي للشوارع:ونميز في هذا المتغير
.أن التدرج  { موجود{

•
أبعاد للشوارع في الشبكة: ونميز•

.في هذا المتغير {  } الثبات 

"وبما أن النسق المذكورة أعله ل تملك
إستقللية تامة عن بعضها البعض بل هي

في حالة تزاوج أو توضع دائمين على
إختلف هيكلة النسيج العمراني الذي

تنتمي إليه."
       لذلك وجب علينا إتقامة دراسة
سانكرونيكية تحليلية لعلتقة النسق

النفة الذكر فيما بينها:
العلقة النسقية ( الموقع العمراني / نسق

 :(شبكاتي
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المعيار  الطوبولوجي للعلقة النسقية (الموقع-10
: وفيه نميزالعمراني/ النسق الشبكاتي) 

مؤشرين: 

الموضعية  النسبية للشبكاتية مقارنة بخطوط•
 {مسايرة}. التسوية ونجد فيها:

الرابط بين الطرقات و الموقع ، ونجد فيها:•
{ل ترابط}.

المعيار الهندتسي للعلقة النسقية ( الموقع العمراني/-11
 حيث نميز مؤشر واحد:    نسق شبكاتي) : 

العلقة التوجيهية بين الطرق وخطوط•
التسوية ، حيث نجد فيها:

       { إختلف(أ)مسايرة(ب)}.
المعيار المناخي للعلقة النسقية ( الموقع-12

 حيث نميزالعمراني/ نسق شبكاتي) :
مؤشرين : 

الول : وضعية توجيه الشوارع مقارنة باتجاه•
{  المفضلة}.الرياح السائدة ، ونجد فيها:

الثاني : الحماية من الرياح الضارة ، ونجد فيها:•
{ محقق}.

العلقة النسقية (الموقع العمراني/ نسق المجال
 :(حر

المعيار الطوبولوجي للعلقة النسقية -1    
 حيث نميز(الموقع العمراني/ نسق المجال حر) :

:مؤشر واحد
الوضعية النسبية للمجال الحر مقارنة  بخطوط•

 التسوية: حيث نميز في هذا المؤشر:

              {رغير متجالورة}. 
المعيار الهندتسي للعلقة النسقية (الموقع-8

حيث مؤشرين :العمراني/ نسق المجال حر): 

العلقة التوجيهية بين خطوط التسوية ومحاور•
 {عدمالساحات العامة حيث نميز في هذا المؤشر:

الخضوع}.                
العلقة الشكلية بين خطوط التسوية و اشكال الساحات•

 {الختلف}.  العامة حيث نميز في هذا المؤشر:
                                            

المعيار البعدي للعلقة النسقية ( الموقع العمراني/>-9
 حيث نميز مؤشر واحد:نسق المجال حر) : 

مقياس الساحة العامة مقارنة بمقياس خطوط التسوية ،
 {مهمل العلقة البعدية}.حيث نميز في هذا المؤشر:
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  : (العلقة النسقية (نسق شبكاتي/ نسق تحصيصي
 : حيث نميز مؤشرينالمعيار الطوبولوجي للعلقة النسقية (نسق شبكاتي /نسق تحصيصي):   -1

وضعية التحصيصة بالنسبة للطريق المارة ، حيث نميز•
{تلصق}.في هذا المؤشر:

الترابط بين التحصيصة و الطريق المارة ، حيث نميز في•
 {مباشر}.هذا المؤشر:

- المعيار الهندتسي للعلقة النسقية(نسق شبكاتي/ نسق2
 حيث نميز مؤشرين: تحصيصي): 

العلقة التوجيهية بين شبكة التحصيصات ومحور الشارع•
{خضوع}.، حيث نميز في هذا المؤشر:

العلقة الشكلية بين شبكة التحصيصات و الشبكاتية، حيث•
 {تشابه}.نميز في هذا المؤشر:

المعيار البعدي للعلقة النسقية (نسق شبكاتي/ نسق -3
   : حيث نميز مؤشرينتحصيصي):

العلقة البعدية بين الشبكة التحصيصية و الشبكاتية ،•
{تغير}   حيث نميز في هذا المؤشر:

أبعاد واجهات التحصيصات على الطريق:حيث نميز•
{تغير}في هذا المؤشر

العلقة النسقية (نسق شبكاتي/ نسق مجال حر) : 
ـ المعيار  الطوبولوجي للعلقة النسقية (نسق شبكاتي/نسق1

 حيث نميز مؤشرينمجال حر) 
الوضعية النسبية للساحات العامة مقارنة بالشبكاتية، حيث•

{تمثل نقطة خاصة}.نميز في هذا المؤشر: 
وضعية الساحات العامة مقارنة بالطريق ، حيث نميز في•

 {تبـــاعد}.هذا المؤشر:

المعيار الهندتسي للعلقة النسقية (نسق شبكاتي/نسق مجال
 ونميز رثلث مؤشرات:حر):

العلقة التوجيهية بين محاور الساحات العامة والشبكاتية:•
ونميز في هذا المؤشر: 

:{مكملـــة}.العلقة الشكلية، ونميز في هذا المؤشر•
:{الساحة تشوهالعلقة الرابطة :ونميز في هذا المؤشر•

الطريق}.
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 حيث نميز مؤشر واحد:المعيار البعدي للعلقة النسقية (نسق شبكاتي/ نسق مجال حر): 
 {مميزة عمـــا يحيـــط بها}.مقياس الساحات العامة ، حيث نميز في هذا المؤشر:•

•
العلقة النسقية (نسق تحصيصي/ نسق المجال الحر):

المعيار الطوبولوجي للعلقة النسقية (نسق تحصيصي / -1    
حيث نميز مؤشر واحدنسق مجال حر) :  :  

وضعية الساحات العامة ضمن شبكة التحصيصات ،•
{ متمفصلة من عدة شبكاتحيث نميز في هذا المؤشر:

تحصيصية}.

-المعيار الهندتسي للعلقة النسقية (نسق تحصيصي // نسق2
 حيث نميز مؤشرين :مجال حر) :

العلقة التوجيهية لمحاور  الساحات العامة ومحاور الشبكة•
 {عــــدمالتحصيصية ، حيث نميز في هذا المؤشر:

خضــوع}.
العلقة الشكلية بين الساحات العامة و الشبكة التحصيصيةخ)

 {متكامـــلة}.حيث نميز في هذا المؤشر:
- المعيار البعدي للعلقة النسقية (نسق تحصيصي// نسق3

 حيث نميز مؤشر فريد : مجال حر) :
مقياس الساحة العامة مقارنة بالتحصيصات ، حيث نميزد)

 {إختلف}.في هذا المؤشر:
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}05القطاعرقم  {
 ومن الجنوب48يقع في شرق المدينة يحده من الشما ل الطريق الوطني رتقم 

يحتوي على حي النور والقسم الجنوبي من حي المنظر الجميل.16ط.و.رتقم 
% من5.97 هكتار وهذه المساحة تمثل ما تقيمته 84وتقدر مساحة هذا القطاع بما يقارب

المساحة الجمالية للمدينة 
: الشبكاتي  بعد التعرف علىالنـسـق

للقطاع الو ل وأهم مميزاته موتقع العمراني
نشرع الن في الدراسة التحليلية الخاصة به

إنطلتقا من النسق الشبكاتي المكون له وذلك
من خل ل مايلي:

للنـسـق  -5 الطوبولوـجـي المعيار
ونميز هنا مؤشرين:الشبكاتي: 

علتقة الطرق بالشبكات في هذا القطاع•
. { شطرنجية{ 

التوضع النسبي لشبكة الطرتقات :ونميز•
في هذا القطاع

             . { متجاور{ 
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    2: الشبكاتي-    للنسق الهندسي  متغيرات:03ونميز في هذا العنصرالمعيار
العلتقة التوجيهية للشبكة مع•

.المحاور الرئيسية: { الخضوع{ 
العلتقة التوجيهية بين الشبكات:•

. {                 الخضوع{
العلتقة الشكلية بين الشبكات:•

. { التشابه{
                

: التحصيصي  ويمكننا إنجازالنسق
الدراسة التحليلية للنسق التحصيصي

إعتمادا على ما يلي
للنسق-  1 الطوبولوجي المعيار

03ونميز من خلله التحصيصي:
 متغيرات وهي كالتي: 

.التوضع النسبي للتحصيصات: ونميز في هذا المتغير• { إحتواء{
.التحصيصات فيما بينها• { مستمرة{ 
التوضع النسبي بين الشبكات•

التحصيصية:؟

للنسق-  2 الهندسي المعيار
03ونحصي من خلله التحصيصي:

متغيرات:
العلتقة التوجيهية بين محاور•

.التحصيصات : {  } خضوع 
الشكا ل ضمن التحصيصة: ونميز في•

.هذا المتغير   { منتظمة{ 
العلتقة التوجيهية بين الشبكات•

التحصيصية: ونميز في هذا المتغير
. { خضوع{ 

للنسق-  3 البعدي المعيار
وتحوي على معيارين:التحصيصي:

التدرج البعدي للتحصيصات:ونميز•
في هذا المتغير أن التدرج

. { موجود{ 
أبعاد التحصيصات في الشبكة: ونميز•

.في هذا المتغير {  } الثبات  عدم
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: الحر   المجال ويمكننا ضبط المعايير المتعلقة بهذا النسق كما يلي:نـسـق
الساحات-5
9-: الساحات    لنـسـق الطوبولوـجـي  متغيرات وهي:03ونميز فيه المعيار
متجاورة{ التوضع النسبي للساحات العامة: ونميز في هذا المتغير• غير
}بين الساحات العامة: ونميز في هذا المتغير • تواصل{
}الساحات فيما بينها: ونميز في هذا المتغير • مستمرة{

  2: الساحات-    لنسق الهندسي ونميز هنا مؤشرين: المعيار
العلتقة التوجيهية بين محاور•

الساحات العامة: ونميز في هذا
. { خضوع{  عدم

العلتقة الشكلية: ونميز في هذا•
.المتغير { تشابه{

10-} الزقاق،: الشوارع
: الدربـ}

الطوبولوـجـي -10 المعيار
: الشوارع   ونميز فيهلنسـق

 متغيرات وهي: 03
التوضع النسبي للشوارع: ونميز•

غير{في هذا المتغير
                       { متجاورـة

}بين للشوارع: ونميز في هذا المتغير • تواصل{
.الشوارع فيما بينها: ونميز في هذا المتغير • . . . . . { مستمرة{

  2: الشوارع-    لنسق الهندسي ونميز هنا مؤشرين:المعيار
.العلتقة التوجيهية بين محاور الشوارع: ونميز في هذا المتغير• { خضوع{ 
.العلتقة الشكلية: ونميز في هذا المتغير• { تشابه{

لنسق-  3 البعدي المعيار
وتحوي على معيارين:الشوارع:

التدرج البعدي للشوارع:ونميز في•
هذا المتغير أن التدرج

. { موجود{
أبعاد للشوارع في الشبكة: ونميز في•

.هذا المتغير { } الثبات 
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     وبما أن النسق المذكورة أعله ل تملك إستقللية تامة عن بعضها البعض بل هي في
حالة تزاوج أو توضع دائمين على إختلف هيكلة النسيج العمراني الذي تنتمي إليه.

       لذلك وجب علينا إتقامة دراسة سانكرونيكية تحليلية لعلتقة النسق النفة الذكر فيما
بينها .

 :(العلقة النسقية ( الموقع العمراني / نسق شبكاتي
: وفيه نميز مؤشرين: المعيار  الطوبولوجي للعلقة النسقية (الموقع العمراني/ النسق الشبكاتي) -13

 {مسايرة}. الموضعية  النسبية للشبكاتية مقارنة بخطوط التسوية ونجد فيها:•
{ترابط}.الرابط بين الطرقات و الموقع ، ونجد فيها : •
•
 حيث نميز مؤشر واحد:    المعيار الهندتسي للعلقة النسقية ( الموقع العمراني/ نسق شبكاتي) : -14

العلقة التوجيهية بين الطرق وخطوط التسوية ، حيث نجد فيها:•
                                 { مسايرة}.

 حيث نميز مؤشرين : المعيار المناخي للعلقة النسقية ( الموقع العمراني/ نسق شبكاتي) :-15
{  المفضلة}.الول : وضعية توجيه الشوارع مقارنة باتجاه الرياح السائدة ، ونجد فيها:•
 { محقق}.الثاني : الحماية من الرياح الضارة ، ونجد فيها:•

 : (العلقة النسقية (الموقع العمراني/ نسق المجال حر
: حيث نميز مؤشر واحدالمعيار الطوبولوجي للعلقة النسقية (الموقع العمراني/ نسق المجال حر) : -1    

 { مسايرة}.الوضعية النسبية للمجال الحر مقارنة  بخطوط  التسوية: حيث نميز في هذا المؤشر:•

              
حيث مؤشرين :المعيار الهندتسي للعلقة النسقية (الموقع العمراني/ نسق المجال حر): -11

العلقة التوجيهية بين خطوط التسوية•
ومحاور الساحات العامة حيث نميز

 {تساير}.  في هذا المؤشر:
                  

العلقة الشكلية بين خطوط التسوية و•
اشكال الساحات العامة حيث نميز في

 {تماثل}.هذا المؤشر:
المعيار البعدي للعلقة النسقية-12

( الموقع العمراني/ نسق المجال حر)
 حيث نميز مؤشر واحد:: 

مقياس الساحة العامة مقارنة بمقياس
خطوط التسوية ، حيث نميز في هذا

 {على مقياس متشابه}.المؤشر:
العلقة النسقية (نسق شبكاتي/ نسق

  : (تحصيصي
المعيار الطوبولوجي للعلقة النسقية  -1

 حيث نميز (نسق شبكاتي /نسق تحصيصي): 
 :مؤشرين
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{تلصق}.وضعية التحصيصة بالنسبة للطريق المارة ، حيث نميز في هذا المؤشر:•
 {مباشر}.الترابط بين التحصيصة و الطريق المارة ، حيث نميز في هذا المؤشر:•

 حيث نميز مؤشرين: - المعيار الهندتسي للعلقة النسقية(نسق شبكاتي/ نسق تحصيصي): 2
 {خضوع}.العلقة التوجيهية بين شبكة التحصيصات ومحور الشارع ، حيث نميز في هذا المؤشر:•

 {تشابه}.العلقة الشكلية بين شبكة التحصيصات و الشبكاتية، حيث نميز في هذا المؤشر:•

  : حيث نميز مؤشرينالمعيار البعدي للعلقة النسقية (نسق شبكاتي/ نسق تحصيصي): -3
{ثبات}   العلقة البعدية بين الشبكة التحصيصية و الشبكاتية ، حيث نميز في هذا المؤشر:•
{ثبات}أبعاد واجهات التحصيصات على الطريق:حيث نميز في هذا المؤشر•

العلقة النسقية (نسق شبكاتي/ نسق مجال حر) : 
 حيث نميز مؤشرينـ المعيار  الطوبولوجي للعلقة النسقية (نسق شبكاتي/نسق مجال حر): 1

{تمثل نقطة خاصة:أ،ج ـ لالوضعية النسبية للساحات العامة مقارنة بالشبكاتية، حيث نميز في هذا المؤشر: •
                تمثل نقطة خاصة:ب}.

 {تجـــــالور}.وضعية الساحات العامة مقارنة بالطريق ، حيث نميز في هذا المؤشر:•
•

 ونميز رثلث مؤشرات:المعيار الهندتسي للعلقة النسقية (نسق شبكاتي/نسق مجال حر):
العلقة التوجيهية بين محاور الساحات العامة والشبكاتية: ونميز في هذا المؤشر:•
:{مكملـــة (أ)، موجهــــة(ب).العلقة الشكلية، ونميز في هذا المؤشر•
:{اطريق يقطع الساحـــة}.العلقة الرابطة :ونميز في هذا المؤشر•

 حيث نميز مؤشر واحد:المعيار البعدي للعلقة النسقية (نسق شبكاتي/ نسق مجال حر): 
 {متشابهة مع مــا يحيـــط بها}.مقياس الساحات العامة ، حيث نميز في هذا المؤشر:•

العلقة النسقية (نسق تحصيصي/ نسق المجال الحر):
حيث نميز مؤشر واحدالمعيار الطوبولوجي للعلقة النسقية (نسق تحصيصي / نسق مجال حر) :  -1     :  

{ متمفصلة من عدةوضعية الساحات العامة ضمن شبكة التحصيصات ، حيث نميز في هذا المؤشر:•
شبكات تحصيصية}.

 حيث نميز مؤشرين :-المعيار الهندتسي للعلقة النسقية (نسق تحصيصي // نسق مجال حر) :2
العلقة التوجيهية لمحاور  الساحات العامة ومحاور الشبكة التحصيصية ، حيث نميز في هذا المؤشر:•

{خضــوع}.
 {متكامـــلة}.العلقة الشكلية بين الساحات العامة و الشبكة التحصيصية حيث نميز في هذا المؤشر:ذ)

 حيث نميز مؤشر فريد : - المعيار البعدي للعلقة النسقية (نسق تحصيصي// نسق مجال حر) :3
 {إختلف}.مقياس الساحة العامة مقارنة بالتحصيصات ، حيث نميز في هذا المؤشر:ر)
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}06القطاعرقم  {
يقع في شرق المدينة يحده من
 ومن48الشما ل الطريق الوطني رتقم 

يحتوي على حي16الجنوب ط.و.رتقم 
النور والقسم الجنوبي من حي المنظر

الجميل.
وتقدر مساحة هذا القطاع بما يقارب

 هكتار وهذه المساحة تمثل ما84
% من المساحة الجمالية5.97تقيمته 

للمدينة .

: الشبكاتي  بعد التعرفالنـسـق
للقطاع الو ل على موتقع العمراني

وأهم مميزاته نشرع الن في الدراسة
التحليلية الخاصة به إنطلتقا من النسق

الشبكاتي المكون له وذلك من خل ل
مايلي:

للنـسـق  -6 الطوبولوـجـي المعيار
ونميز هنا مؤشرين: الشبكاتي: 
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.ـشطرنجية{ علتقة الطرق بالشبكات في هذا القطاع• {
.التوضع النسبي لشبكة الطرتقات :ونميز في هذا القطاع• {  التجاور{

    2: الشبكاتي-    للنسق الهندسي  متغيرات:03ونميز في هذا العنصرالمعيار
.العلتقة التوجيهية للشبكة مع المحاور الرئيسية:• { }        الخضوع 
.العلتقة التوجيهية بين الشبكات:• { }                 الخضوع 
.العلتقة الشكلية بين الشبكات:• { } التشابه 

: التحصيصي  ويمكننا إنجاز الدراسة التحليلية للنسق التحصيصيالنسق
إعتمادا على ما يلي:

1: التحصيصي-    للنسق الطوبولوجي  متغيرات وهي03ونميز من خلله المعيار
كالتي:

.التوضع النسبي للتحصيصات: ونميز في هذا المتغير• { إحتواء{
.التحصيصات فيما بينها:        • { مستمرة{
التوضع النسبي بين الشبكات التحصيصية:؟•

2: التحصيصي-    للنسق الهندسي  متغيرات:03ونحصي من خلله المعيار
.العلتقة التوجيهية بين محاور التحصيصات :• { }                        خضوع 
.الشكا ل ضمن التحصيصة: ونميز في هذا المتغير• { منتظمة{
.العلتقة التوجيهية بين الشبكات التحصيصية: ونميز في هذا المتغير • { خضوع{

3: التحصيصي-    للنسق البعدي وتحوي على معيارين:المعيار
.التدرج البعدي للتحصيصات:ونميز في هذا المتغير أن التدرج • { موجود{
.أبعاد التحصيصات في الشبكة: ونميز في هذا المتغير• { } الثبات 
•

: الحر   المجال ويمكننا ضبط المعايير المتعلقة بهذا النسق كما يلي:نـسـق
الساحات-6
11-: الساحات    لنـسـق الطوبولوـجـي  متغيرات وهي:03ونميز فيه المعيار
}التوضع النسبي للساحات العامة: ونميز في هذا المتغير• متجاورة{  غير
بين الساحات العامة: ونميز في هذا•

}المتغير  تواصل{
الساحات فيما بينها: ونميز في هذا•

}المتغير  مستمرة{  غير

لنسق-  2   الهندسي المعيار
ونميز هنا مؤشرين:الساحات:

العلتقة التوجيهية بين محاور•
الساحات العامة: ونميز في هذا

.المتغير { خضوع{  عدم
العلتقة الشكلية: ونميز في هذا•

.المتغير { إختلف{
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12-: {  } الدربـ: الزقاق، الشوارع
13-: الشوارع    لنسـق الطوبولوـجـي  متغيرات وهي:03 ونميز فيه المعيار
}                       التوضع النسبي للشوارع: ونميز في هذا المتغير• متجاورة{ 
}بين للشوارع: ونميز في هذا المتغير • تواصل{
.الشوارع فيما بينها: ونميز في هذا المتغير • . . . . . { مستمرة{

  2: الشوارع-    لنسق الهندسي ونميز هنا مؤشرين:المعيار
.العلتقة التوجيهية بين محاور الشوارع: ونميز في هذا المتغير• { خضوع{  عدم
.العلتقة الشكلية: ونميز في هذا المتغير• { إختلف{

3: الشوارع-    لنسق البعدي وتحوي على معيارين:المعيار
.التدرج البعدي للشوارع:ونميز في هذا المتغير أن التدرج • { موجود{  غير
.أبعاد للشوارع في الشبكة: ونميز في هذا المتغير• {  } الثبات  عدم

 :(العلقة النسقية ( الموقع العمراني / نسق شبكاتي
: وفيه نميز مؤشرين: المعيار  الطوبولوجي للعلقة النسقية (الموقع العمراني/ النسق الشبكاتي) 

 {مسايرة}. الموضعية  النسبية للشبكاتية مقارنة بخطوط التسوية ونجد فيها:•
{ترابط}.الرابط بين الطرقات و الموقع ، ونجد فيها : •

 حيث نميز مؤشر واحد:    المعيار الهندتسي للعلقة النسقية ( الموقع العمراني/ نسق شبكاتي) : 
 { مسايرة}.العلقة التوجيهية بين الطرق وخطوط التسوية ، حيث نجد فيها:•

                                 
 حيث نميز مؤشرين : المعيار المناخي للعلقة النسقية ( الموقع العمراني/ نسق شبكاتي) :

{  المفضلة}.الول : وضعية توجيه الشوارع مقارنة باتجاه الرياح السائدة ، ونجد فيها: •
 { محقق}.الثاني : الحماية من الرياح الضارة ، ونجد فيها:•

 : (العلقة النسقية (الموقع العمراني/ نسق المجال حر
: حيث نميز مؤشر واحدالمعيار الطوبولوجي للعلقة النسقية (الموقع العمراني/ نسق المجال حر) : -1    

 {مسايرة}.             الوضعية النسبية للمجال الحر مقارنة  بخطوط  التسوية: حيث نميز في هذا المؤشر:•
حيث مؤشرين :المعيار الهندتسي للعلقة النسقية (الموقع العمراني/ نسق المجال حر): -14

العلقة التوجيهية بين خطوط التسوية ومحاور•
الساحات العامة حيث نميز في هذا المؤشر:

{مسايرة}.                 
العلقة الشكلية بين خطوط التسوية و اشكال•

الساحات العامة حيث نميز في هذا المؤشر:
{تشابه}.                                              

المعيار البعدي للعلقة النسقية ( الموقع العمراني/-15
 حيث نميز مؤشر واحد:نسق المجال حر) : 

مقياس الساحة العامة مقارنة بمقياس خطوط التسوية
 {على مقياس، حيث نميز في هذا المؤشر:

متناتسب}.

  : (العلقة النسقية (نسق شبكاتي/ نسق تحصيصي
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 : حيث نميز مؤشرينالمعيار الطوبولوجي للعلقة النسقية (نسق شبكاتي /نسق تحصيصي):   -1
{تلصق}.وضعية التحصيصة بالنسبة للطريق المارة ، حيث نميز في هذا المؤشر:•
 {مباشر}.الترابط بين التحصيصة و الطريق المارة ، حيث نميز في هذا المؤشر:•

 حيث نميز مؤشرين: - المعيار الهندتسي للعلقة النسقية(نسق شبكاتي/ نسق تحصيصي): 2
 {عدم خضوع}.العلقة التوجيهية بين شبكة التحصيصات ومحور الشارع ، حيث نميز في هذا المؤشر:•

 {عدم تشابه}.العلقة الشكلية بين شبكة التحصيصات و الشبكاتية، حيث نميز في هذا المؤشر:•
                                

   : حيث نميز مؤشرينالمعيار البعدي للعلقة النسقية (نسق شبكاتي/ نسق تحصيصي): -3
{تغير}   العلقة البعدية بين الشبكة التحصيصية و الشبكاتية ، حيث نميز في هذا المؤشر:•
{تغير}أبعاد واجهات التحصيصات على الطريق:حيث نميز في هذا المؤشر•

العلقة النسقية (نسق شبكاتي/ نسق مجال حر) : 
 حيث نميز مؤشرينـ المعيار  الطوبولوجي للعلقة النسقية (نسق شبكاتي/نسق مجال حر): 1

الوضعية النسبية للساحات العامة مقارنة بالشبكاتية، حيث نميز في هذا المؤشر:•
 {تمثل نقطة خاصة:أ،ج ـ ل تمثل نقطة خاصة:ب}.               

وضعية الساحات العامة مقارنة بالطريق ، حيث•
 {تجـــــالور}.نميز في هذا المؤشر:

المعيار الهندتسي للعلقة النسقية (نسق شبكاتي/نسق
 ونميز رثلث مؤشرات:مجال حر):

العلقة التوجيهية بين محاور الساحات العامة•
والشبكاتية: ونميز في هذا المؤشر:

:{مكملـــةالعلقة الشكلية، ونميز في هذا المؤشر•
(أ)، موجهــــة(ب)}.

:{اطريقالعلقة الرابطة :ونميز في هذا المؤشر•
يقطع الساحـــة(أ)، الساحة تشوه الطريق(ب)}.
المعيار البعدي للعلقة النسقية (نسق شبكاتي/ نسق

 حيث نميز مؤشر واحد:مجال حر): 
مقياس الساحات العامة ، حيث نميز في هذا•

 {مميزة عمـــا يحيـــط بها}.المؤشر:

العلقة النسقية (نسق تحصيصي/ نسق المجال الحر):
المعيار الطوبولوجي للعلقة النسقية (نسق -1    

حيث نميز مؤشر واحدتحصيصي / نسق مجال حر) :  :
وضعية الساحات العامة ضمن شبكة•

التحصيصات ، حيث نميز في هذا المؤشر:
{ متمفصلة من عدة شبكات تحصيصية}.

-المعيار الهندتسي للعلقة النسقية (نسق2
 حيث نميز مؤشرين :تحصيصي // نسق مجال حر) :
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العلقة التوجيهية لمحاور  الساحات العامة ومحاور الشبكة التحصيصية ، حيث نميز في هذا المؤشر:•
{عــــدم خضــوع}.

 {متكامـــلة}.العلقة الشكلية بين الساحات العامة و الشبكة التحصيصية حيث نميز في هذا المؤشر:ز)

 حيث نميز مؤشر فريد : - المعيار البعدي للعلقة النسقية (نسق تحصيصي// نسق مجال حر) :3
 {إختلف}.مقياس الساحة العامة مقارنة بالتحصيصات ، حيث نميز في هذا المؤشر:س)
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}08القطاعرقم  {
يقع في شرق المدينة يحده من الشما ل

 ومن الجنوب ط.و.رتقم48الطريق الوطني رتقم 
يحتوي على حي النور والقسم الجنوبي من16

حي المنظر الجميل.
 هكتار84وتقدر مساحة هذا القطاع بما يقارب

% من5.97وهذه المساحة تمثل ما تقيمته 
المساحة الجمالية للمدينة .

: الشبكاتي  للقطاع الو ل وأهم مميزاته بعد التعرف على موتقع العمرانيالنـسـق
نششرع الن في الدراسة التحليلية الخاصة به إنطلتقا من النسق الشبكاتي المكون له

وذلك من خل ل مايلي:
1- : الشبكاتي    للنـسـق الطوبولوـجـي ونميز هنا مؤشرين:المعيار

. علتقة الطرق بالشبكات في هذا القطاع• { شطرنجية{
.التوضع النسبي لشبكة الطرتقات :ونميز في هذا القطاع• {              التجاور{

    2: الشبكاتي-    للنسق الهندسي  متغيرات:03ونميز في هذا العنصرالمعيار
.العلتقة التوجيهية للشبكة مع المحاور الرئيسية:• {  }                 الخضوع 
.العلتقة التوجيهية بين الشبكات:• {  }                 الخضوع 
.العلتقة الشكلية بين الشبكات:• {  } التشابه 

                
: التحصيصي  ويمكننا إنجاز الدراسة التحليلية للنسق التحصيصي إعتمادا علىالنسق

ما يلي:
1: التحصيصي-    للنسق الطوبولوجي  متغيرات وهي03ونميز من خلله المعيار

كالتي:
.التوضع النسبي للتحصيصات: ونميز في هذا المتغير• { إحتواء{
.التحصيصات فيما بينها: • { مستمرة{ 
التوضع النسبي بين الشبكات التحصيصية:؟•

2: التحصيصي-    للنسق الهندسي  متغيرات:03ونحصي من خلله المعيار
.العلتقة التوجيهية بين محاور التحصيصات :• {  }                       خضوع 
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.الشكا ل ضمن التحصيصة: ونميز في هذا المتغير• { منتظمة{ 
.العلتقة التوجيهية بين الشبكات التحصيصية: ونميز في هذا المتغير • { خضوع{ 

3: التحصيصي-    للنسق البعدي وتحوي على معيارين:المعيار
.التدرج البعدي للتحصيصات:ونميز في هذا المتغير أن التدرج • { موجود{ 
.أبعاد التحصيصات في الشبكة: ونميز في هذا المتغير• {  } الثبات  عدم
•

: الحر   المجال ويمكننا ضبط المعايير المتعلقة بهذا النسق كما يلي:نـسـق
الساحات-1
لنسـق  -1 الطوبولوـجـي المعيار

 متغيرات وهي:03ونميز فيه الساحات:
}التوضع النسبي للساحات العامة: ونميز في هذا المتغير• متجاورة{ 

}بين الساحات العامة: ونميز في هذا المتغير • تواصل{

}الساحات فيما بينها: ونميز في هذا المتغير • مستمرة{

  2: الساحات-    لنسق الهندسي ونميزالمعيار
هنا مؤشرين:

.العلتقة التوجيهية بين محاور الساحات العامة: ونميز في هذا المتغير• { خضوع{ 

.العلتقة الشكلية: ونميز في هذا المتغير• { تشابه{

2-: {  } الدربـ: الزقاق، الشوارع
1-: الشوارع    لنسـق الطوبولوـجـي  متغيرات وهي:03 ونميز فيه المعيار
}           التوضع النسبي للشوارع: ونميز في هذا المتغير• متجاورة{ 
}بين للشوارع: ونميز في هذا المتغير • تواصل{
.الشوارع فيما بينها: ونميز في هذا المتغير • . . . . . { مستمرة{

لنسق-  2   الهندسي المعيار
ونميز هنا مؤشرين:الشوارع:

.العلتقة التوجيهية بين محاور الشوارع: ونميز في هذا المتغير• {                 خضوع{ 
.العلتقة الشكلية: ونميز في هذا المتغير• { إختلف{

3: الشوارع-    لنسق البعدي وتحويالمعيار
على معيارين:

التدرج البعدي للشوارع:ونميز في هذا المتغير•
.أن التدرج  { موجود{ 

.أبعاد للشوارع في الشبكة: ونميز في هذا المتغير• {  } الثبات 
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تطبيقيةعلى           --    دراسة الصحراوية المدينة العمرانيةعلىمورفولوجية التجارة تأثير دراسة
-- الواد  مدينة

 :(العلقة النسقية ( الموقع العمراني / نسق شبكاتي
: وفيه نميز مؤشرين: المعيار  الطوبولوجي للعلقة النسقية (الموقع العمراني/ النسق الشبكاتي) -1

 {مسايرة}. الموضعية  النسبية للشبكاتية مقارنة بخطوط التسوية ونجد فيها:•
{ترابط}.الرابط بين الطرقات و الموقع ، ونجد فيها : •

المعيار الهندتسي للعلقة النسقية ( الموقع العمراني/ نسق شبكاتي)-2
 حيث نميز مؤشر واحد:    : 

 { مسايرة}.العلقة التوجيهية بين الطرق وخطوط التسوية ، حيث نجد فيها:•

                                 
المعيار المناخي للعلقة النسقية ( الموقع العمراني/ نسق-3

 حيث نميز مؤشرين : شبكاتي) :
 {المفضلة}.الول : وضعية توجيه الشوارع مقارنة باتجاه الرياح السائدة ، ونجد فيها:•

 { محقق}.الثاني : الحماية من الرياح الضارة ، ونجد فيها:•

 : (العلقة النسقية (الموقع العمراني/ نسق المجال حر
المعيار الطوبولوجي للعلقة النسقية (الموقع العمراني/ نسق -1    

: حيث نميز مؤشر واحدالمجال حر) :
 {               }.الوضعية النسبية للمجال الحر مقارنة  بخطوط  التسوية: حيث نميز في هذا المؤشر:•
حيث مؤشرين :المعيار الهندتسي للعلقة النسقية (الموقع العمراني/ نسق المجال حر): -2

 {}.                العلقة التوجيهية بين خطوط التسوية ومحاور الساحات العامة حيث نميز في هذا المؤشر:•
 {}.العلقة الشكلية بين خطوط التسوية و اشكال الساحات العامة حيث نميز في هذا المؤشر:•
 حيث نميز مؤشر واحد:المعيار البعدي للعلقة النسقية ( الموقع العمراني/ نسق المجال حر) : -3

 {}.مقياس الساحة العامة مقارنة بمقياس خطوط التسوية ، حيث نميز في هذا المؤشر:

  : (العلقة النسقية (نسق شبكاتي/ نسق تحصيصي
 : حيث نميز مؤشرينالمعيار الطوبولوجي للعلقة النسقية (نسق شبكاتي /نسق تحصيصي):   -1

{تلصق}.وضعية التحصيصة بالنسبة للطريق المارة ، حيث نميز في هذا المؤشر:•
 {مباشر}.الترابط بين التحصيصة و الطريق المارة ، حيث نميز في هذا المؤشر:•

 حيث نميز مؤشرين: - المعيار الهندتسي للعلقة النسقية(نسق شبكاتي/ نسق تحصيصي): 2
 { خضوع}.العلقة التوجيهية بين شبكة التحصيصات ومحور الشارع ، حيث نميز في هذا المؤشر:•

{ تشابه}.العلقة الشكلية بين شبكة التحصيصات و الشبكاتية، المؤشر:•
                                

   : حيث نميز مؤشرينالمعيار البعدي للعلقة النسقية (نسق شبكاتي/ نسق تحصيصي): -3
                                                   {تغير}   العلقة البعدية بين الشبكة التحصيصية و الشبكاتية :•
{تغير}أبعاد واجهات التحصيصات على الطريق:حيث نميز في هذا المؤشر•

العلقة النسقية (نسق شبكاتي/ نسق مجال حر) : 
 حيث نميز مؤشرينـ المعيار  الطوبولوجي للعلقة النسقية (نسق شبكاتي/نسق مجال حر): 1
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تطبيقيةعلى           --    دراسة الصحراوية المدينة العمرانيةعلىمورفولوجية التجارة تأثير دراسة
-- الواد  مدينة

الوضعية النسبية للساحات العامة مقارنة بالشبكاتية، حيث نميز في هذا المؤشر: •
 {تمثل نقطة خاصة:أ،ج ـ ل تمثل نقطة خاصة:ب}.               

 {تجـــــالور}.وضعية الساحات العامة مقارنة بالطريق ، حيث نميز في هذا المؤشر:•

 ونميز رثلث مؤشرات:المعيار الهندتسي للعلقة النسقية (نسق شبكاتي/نسق مجال حر):
العلقة التوجيهية بين محاور الساحات العامة والشبكاتية: ونميز في هذا المؤشر:•
:{مكملـــة (أ)، موجهــــة(ب)}.العلقة الشكلية، ونميز في هذا المؤشر•
:{اطريق يقطع الساحـــة(أ)، الساحة تشوه الطريق(ب)}.العلقة الرابطة :ونميز في هذا المؤشر•

 حيث نميز مؤشر واحد:المعيار البعدي للعلقة النسقية (نسق شبكاتي/ نسق مجال حر): 
 {مميزة عمـــا يحيـــط بها}.مقياس الساحات العامة ، حيث نميز في هذا المؤشر:•

العلقة النسقية (نسق تحصيصي/ نسق المجال الحر):
حيث نميز مؤشر واحدالمعيار الطوبولوجي للعلقة النسقية (نسق تحصيصي / نسق مجال حر) :  -1     :  

{ متمفصلة من عدةوضعية الساحات العامة ضمن شبكة التحصيصات ، حيث نميز في هذا المؤشر:•
شبكات تحصيصية}.

 حيث نميز مؤشرين :-المعيار الهندتسي للعلقة النسقية (نسق تحصيصي // نسق مجال حر) :2
العلقة التوجيهية لمحاور  الساحات العامة ومحاور الشبكة التحصيصية ، حيث نميز في هذا المؤشر:•

{خضــوع}.
 {متكامـــلة}.العلقة الشكلية بين الساحات العامة و الشبكة التحصيصية حيث نميز في هذا المؤشر:ج)

 حيث نميز مؤشر فريد : - المعيار البعدي للعلقة النسقية (نسق تحصيصي// نسق مجال حر) :3
 {إختلف}.مقياس الساحة العامة مقارنة بالتحصيصات ، حيث نميز في هذا المؤشر:ح)
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تطبيقيةعلى           --    دراسة الصحراوية المدينة العمرانيةعلىمورفولوجية التجارة تأثير دراسة
-- الواد  مدينة

0القطاعرقم  { 5{
 ومن الجنوب48يقع في شرق المدينة يحده من الشما ل الطريق الوطني رتقم 

يحتوي على حي النور والقسم الجنوبي من حي المنظر الجميل.16ط.و.رتقم 
هذا القطاع بماوتقدر مساحة

هكتار وهذه84يقارب
تمثل ما تقيمتهالمساحة

المساحة% من5.97
للمدينة .الجمالية

: الشبكاتي  للقطاع الو ل وأهم مميزاته بعد التعرف على موتقع العمرانيالنـسـق
نششرع الن في الدراسة التحليلية الخاصة به إنطلتقا من النسق الشبكاتي المكون له

وذلك من خل ل مايلي:
2- : الشبكاتي    للنـسـق الطوبولوـجـي ونميز هنا مؤشرين:المعيار

. علتقة الطرق بالشبكات في هذا القطاع• { شطرنجية{
.التوضع النسبي لشبكة الطرتقات :ونميز في هذا القطاع• { التجاور{ 

             
    2: الشبكاتي-    للنسق الهندسي  متغيرات:03ونميز في هذا العنصرالمعيار

.العلتقة التوجيهية للشبكة مع المحاور الرئيسية:• {  } الخضوع                   عدم
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تطبيقيةعلى           --    دراسة الصحراوية المدينة العمرانيةعلىمورفولوجية التجارة تأثير دراسة
-- الواد  مدينة

.العلتقة التوجيهية بين الشبكات:• { }                 الخضوع 
.العلتقة الشكلية بين الشبكات:• { } التشابه 

                
: التحصيصي  ويمكننا إنجاز الدراسة التحليلية للنسق التحصيصي إعتمادا على ماالنسق

يلي:
1: التحصيصي-    للنسق الطوبولوجي  متغيرات وهي03ونميز من خلله المعيار

كالتي:
.التوضع النسبي للتحصيصات: ونميز في هذا المتغير• { إحتواء{
.التحصيصات فيما بينها: • { مستمرة{
التوضع النسبي بين الشبكات التحصيصية:؟•

2: التحصيصي-    للنسق الهندسي  متغيرات: 03ونحصي من خلله المعيار
.العلتقة التوجيهية بين محاور التحصيصات :• { }                        خضوع 
.الشكا ل ضمن التحصيصة: ونميز في هذا المتغير • { منتظمة{
العلتقة التوجيهية بين الشبكات التحصيصية: ونميز في هذا المتغير •

. { خضوع{
3: التحصيصي-    للنسق البعدي وتحوي على معيارين:المعيار

.التدرج البعدي للتحصيصات:ونميز في هذا المتغير أن التدرج • { موجود{
.أبعاد التحصيصات في الشبكة: ونميز في هذا المتغير• { } الثبات 

: الحر   المجال ويمكننا ضبط المعايير المتعلقة بهذا النسق كما يلي:نـسـق
الساحات-2
3-: الساحات    لنـسـق الطوبولوـجـي  متغيرات وهي:03ونميز فيه المعيار
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تطبيقيةعلى           --    دراسة الصحراوية المدينة العمرانيةعلىمورفولوجية التجارة تأثير دراسة
-- الواد  مدينة

}التوضع النسبي للساحات العامة: ونميز في هذا المتغير• متجاورة{
}بين الساحات العامة: ونميز في هذا المتغير • تواصل{
}الساحات فيما بينها: ونميز في هذا المتغير • مستمرة{

  2: الساحات-    لنسق الهندسي ونميز هنا مؤشرين:المعيار
.العلتقة التوجيهية بين محاور الساحات العامة: ونميز في هذا المتغير• { خضوع{
.العلتقة الشكلية: ونميز في هذا المتغير• { تشابه{
4-: {  } الدربـ: الزقاق، الشوارع

4-: الشوارع    لنسـق الطوبولوـجـي  متغيرات وهي:03 ونميز فيه المعيار
}                       التوضع النسبي للشوارع: ونميز في هذا المتغير• متجاورة{
}بين للشوارع: ونميز في هذا المتغير • تواصل{
.الشوارع فيما بينها: ونميز في هذا المتغير • { مستمرة{

  2: الشوارع-    لنسق الهندسي ونميز هنا مؤشرين:المعيار
.العلتقة التوجيهية بين محاور الشوارع: ونميز في هذا المتغير• { خضوع{
.العلتقة الشكلية: ونميز في هذا المتغير• { إختلف{

3: الشوارع-    لنسق البعدي وتحوي على معيارين:المعيار
.التدرج البعدي للشوارع:ونميز في هذا المتغير أن التدرج • { موجود{
.أبعاد للشوارع في الشبكة: ونميز في هذا المتغير• {  } الثبات  عدم

 :(العلقة النسقية ( الموقع العمراني / نسق شبكاتي
الطوبولوجي للعلقةالمعيار-4

(الموقع العمراني/النسقية
: وفيه نميزالشبكاتي) النسق

مؤشرين: 

 {مسايرة}. الموضعية  النسبية للشبكاتية مقارنة بخطوط التسوية ونجد فيها:•
{ترابط}.الرابط بين الطرقات و الموقع ، ونجد فيها : •
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تطبيقيةعلى           --    دراسة الصحراوية المدينة العمرانيةعلىمورفولوجية التجارة تأثير دراسة
-- الواد  مدينة

 حيث نميز مؤشر واحد:    المعيار الهندتسي للعلقة النسقية ( الموقع العمراني/ نسق شبكاتي) : -5
العلقة التوجيهية بين الطرق وخطوط التسوية ، حيث نجد فيها:•

                                 { مسايرة}.
 حيث نميز مؤشرين : المعيار المناخي للعلقة النسقية ( الموقع العمراني/ نسق شبكاتي) :-6

 {  المفضلة}.الول : وضعية توجيه الشوارع مقارنة باتجاه الرياح السائدة ، ونجد فيها: •
 { رغير محقق}.الثاني : الحماية من الرياح الضارة ، ونجد فيها:•

 : (العلقة النسقية (الموقع العمراني/ نسق المجال حر
: حيث نميز مؤشر واحدالمعيار الطوبولوجي للعلقة النسقية (الموقع العمراني/ نسق المجال حر) : -1    

 { مسايرة}. الوضعية النسبية للمجال الحر مقارنة  بخطوط  التسوية: حيث نميز في هذا المؤشر:•
حيث مؤشرين :المعيار الهندتسي للعلقة النسقية (الموقع العمراني/ نسق المجال حر): -5

{تساير}. العلقة التوجيهية بين خطوط التسوية ومحاور الساحات العامة حيث نميز في هذا المؤشر:•
 {تماثل}.العلقة الشكلية بين خطوط التسوية و اشكال الساحات العامة حيث نميز في هذا المؤشر:•
 حيث نميز مؤشر واحد:المعيار البعدي للعلقة النسقية ( الموقع العمراني/ نسق المجال حر) : -6

 {علىمقياس متناتسب}.مقياس الساحة العامة مقارنة بمقياس خطوط التسوية ، حيث نميز في هذا المؤشر:

  : (العلقة النسقية (نسق شبكاتي/ نسق تحصيصي
 : حيث نميز مؤشرينالمعيار الطوبولوجي للعلقة النسقية (نسق شبكاتي /نسق تحصيصي):   -1

{تلصق}.وضعية التحصيصة بالنسبة للطريق المارة ، حيث نميز في هذا المؤشر:•
 {مباشر}.الترابط بين التحصيصة و الطريق المارة ، حيث نميز في هذا المؤشر:•

 - المعيار الهندتسي للعلقة النسقية(نسق شبكاتي/ نسق تحصيصي): 2
                                 العلقة التوجيهية بين شبكة التحصيصات ومحور الشارع:•

  {عدم خضوع}.
 {عدم تشابه}.العلقة الشكلية بين شبكة التحصيصات و الشبكاتية:•

   :(المعيار البعدي للعلقة النسقية (نسق شبكاتي/ نسق تحصيصي -3
                                                   {تغير}   العلقة البعدية بين الشبكة التحصيصية و الشبكاتية :•
 {تغير}أبعاد واجهات التحصيصات على الطريق:•

العلقة النسقية (نسق شبكاتي/ نسق مجال حر) : 
 حيث نميز مؤشرينـ المعيار  الطوبولوجي للعلقة النسقية (نسق شبكاتي/نسق مجال حر): 1

الوضعية النسبية للساحات العامة مقارنة بالشبكاتية، حيث نميز في هذا المؤشر: •
 {تمثل نقطة خاصة:أ،ج ـ ل تمثل نقطة خاصة:ب}.               

 {تجـــــالور}.وضعية الساحات العامة مقارنة بالطريق ، حيث نميز في هذا المؤشر:•

 ونميز رثلث مؤشرات:المعيار الهندتسي للعلقة النسقية (نسق شبكاتي/نسق مجال حر):
العلقة التوجيهية بين محاور الساحات العامة والشبكاتية: ونميز في هذا المؤشر:•
:{مكملـــة (أ)، موجهــــة(ب)}.العلقة الشكلية، ونميز في هذا المؤشر•
:{اطريق يقطع الساحـــة(أ)، الساحة تشوه الطريق(ب)}.العلقة الرابطة :ونميز في هذا المؤشر•
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 حيث نميز مؤشر واحد:المعيار البعدي للعلقة النسقية (نسق شبكاتي/ نسق مجال حر): 
 {مميزة عمـــا يحيـــط بها}.مقياس الساحات العامة ، حيث نميز في هذا المؤشر:•

العلقة النسقية (نسق تحصيصي/ نسق المجال الحر):
حيث نميز مؤشر واحدالمعيار الطوبولوجي للعلقة النسقية (نسق تحصيصي / نسق مجال حر) :  -1     :  

{ متمفصلة من عدةوضعية الساحات العامة ضمن شبكة التحصيصات ، حيث نميز في هذا المؤشر:•
شبكات تحصيصية}.

 حيث نميز مؤشرين :-المعيار الهندتسي للعلقة النسقية (نسق تحصيصي // نسق مجال حر) :2
العلقة التوجيهية لمحاور  الساحات العامة ومحاور الشبكة التحصيصية ، حيث نميز في هذا المؤشر:•

{عــــدم خضــوع}.
 {متكامـــلة}.العلقة الشكلية بين الساحات العامة و الشبكة التحصيصية حيث نميز في هذا المؤشر:خ)

 حيث نميز مؤشر فريد : - المعيار البعدي للعلقة النسقية (نسق تحصيصي// نسق مجال حر) :3
 {إختلف}.مقياس الساحة العامة مقارنة بالتحصيصات ، حيث نميز في هذا المؤشر:د)
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مقــــــدمة:

      مختلف طرق التعمير لمديـنـة الـوادي نتجـت عليهـا أنسـجة غريبـة متكونـة مـن أنـواع
مختلفة لنماط السكن، كما أشرنا سابقا مرحلة ما تقبل الستعمار امـتـازت بـسـكن مهيـكـل
بغيـطـان النخـيـل و ـفـي انـسـجام وتلؤم بخلف مرحـلـة الـسـتعمار اـلـتي اـسـتعملت أدوات
جديدة للتعمير (التقسيمات) وجاءت بنمط يستمد تصـميمه مـن النـوع الوربـي و المفتـوح
على الخارج و لو أن هذا النمط محدود في السكنات الوظيفية فقط و أكثرها داخل أسـوار

المرافق. 
    في مرحلة ما بعد الستعمار عرفت المدينة فترة تمـيـزت بنـمـو عمراـنـي فوـضـوي ناـتـج
عن غياب هياكل المراتقبة و التـسـير العمراـنـي و انـعـدام أدوات  تعمـيـر مرجعـيـة و بالـتـالي
تسببت هذه المرحلة في إنتاج نمط من الـسـكن العـفـوي يفتـقـد لي نوعـيـة معمارـيـة مـثـل
البناء الغير مخطط و الذي انتشر على نواحي المدينة و على دوانب الطرق ـخـارج المديـنـة

و على حساب غيطان النخيل. 
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 عرـفـة1984 و خاصة عند ترتقية المدينـة إلـى مرـكـز ولـيـة ـسـنة 1978     ابتدأ من سنة 
ـوالي ـة و ـهـي  عـلـى الـت ـدخل و التهيـئ ـة ـسـريعة مؤسـسـة عـلـى أدوات  الـت ـة عمرـن المديـن

) ـثـمZHUN) ثم المـنـاطق الـسـكنية الحـضـرية الجدـيـدة (PUDالمخطط التوجيهي للتعمير(
) و لكن ـهـذه الدوات لـهـا ـصـبغة عمومـيـة و لPDAUالمخطط التوجيهي للتهيئة و التعمير(

تحمل في طياتها ما هو مخصص لبعض الوساط المحلية التي تتميز بخصوصيات طبيعـيـة و
اجتماعية معينة، وبهذا ظهرت منطقة  سكنية حضرية جديدة في الجـنـوب الغرـبـي للمديـنـة
ـج ـكـان ـة و الناـت كمرحلة أولى وفي مرحلة ثانية منطقة أخرى في الشما ل الشرتقي للمديـن
مثل  ما ينتج على مستوى كل مدن التراب الوطني ـمـن نـمـط جـمـاعي ونـصـف جـمـاعي و

غيرها . 
   إذا كانت التهيئة العمرانية  التقليدية  و المهيكلة بغيـطـان النخـيـل الـكـثر تلؤـمـا ـمـع ـهـذا
الوسط، فإن  مثل هذه الحياء التقليدـيـة تـعـرف الـيـوم ـتـدهورا ناـتـج ـعـن تـقـدمها كـمـا أنـهـا
تتعرض لعملية إعادة الهيكلة و هو ما يقضي على عنصر هوية المدينة ونـمـط ـسـكن الـكـثر
تلؤم مع هذا الوسط، ومنه فإن مدينة الوادي لم تعرف مخطط للتهيئة الذي يأـخـذها عـلـى

عاتقه في مجملها بغيطانها وكثبانها الرملية وعوائقها المكانية. 
لقد تم تحديد موضوع الدراسة و تحديد القراءة على مستوى التيبومرفولوجي لهذه   

المرحلة من التحليل من خل ل تحليل تطور السكان عبر النمو العمراني للمدينة  وكذلك
طريقة التصنيف و الدوات المستعملة مكنتنا من تحديد وحصر العايير ذات الستعما ل

الواسع و أخرى خصصت للموتقع وذلك حسب معلوماتنا و ملحظاتنا في مجا ل الدراسة،
ومن أجل توضيح خصوصيات كل أنماط السكن تمكننا من إصدار جدو ل شامل للتصنيف

التيبولوجي الذي يظهر النماط الستة التي تكون حضيرة السكن للمجا ل العمراني  لمدينة
الوادي و التباين واضح بين النماط سواءا على مستوى الفرق بين نسبة كل نمط و الذي

يظهر منتشرا عبر أنحاء المجا ل العمراني وعلى حساب غيطان النخيل، هذه الوضعية
الغير منطقية لشغل المجا ل تدفعنا إلى التعمق أكثر في التحليل التيبولوجي الذي سنحاو ل

  .التطرق اليه في الدراسة التيبولوجية في الفصل القادم

1 : العمرانيللمدينة-      النمو السكنعبر تطور
قبل-    ( 1-1 الحتلل قبل ما   ):   1890  مرحلة
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    حدود المدينة كانت صعبت التحديد إل أن مركز
المدينة كان موجود بمثابة تقرية تقديمة منذ القرن

16. 
    التجمعات الرئيسية كانت تتموتقع حو ل المساجد

بعد بناء مسجد الشيخ المسعود بمحاذات السوق
، كان البدو الرحل يسكنون16في أواخر القرن 

مؤتقتا مدينة الوادي ثم شيئا فشيئا توتقعوا حو ل
المسجد، بعد تقرن من الزمن تم بناء مسجد جديد

(أولد خليفة) ثم بدأ توسع المدينة نحو الشما ل حيث
م1750تم بناء مسجد (سيدي عبد الرزاق) سنة 

لعرش المصاعبة، ثم بني مسجد (أولد أحمد) سنة
م ثم مسجد (سيدي عبد القادر) حوالي سنة1790
م لعرش لعشاش . 1810

    انطلتقا من مواتقع هذه المساجد نم توسع المدينة من حي السوق نحو الشما ل ونحو
الغرب في تلك الفترة كانت المدينة محاطة بالنخيل على شكل غيطان وكثبان رملية على

شكل (سيوف) .
    من خل ل هذه القراءة التاريخية لهذه المدينة نستنتج أو ل خاصية لتنظيم عمراني

) ومواد بناء محلية،Vernaculaireمؤسس على طريقة عمرنة حسب تقنيات أصلية محلية(
هذه الوضعية أعطت نمط سكن مدمج في واحات متكونة من غيطان النخيل وتطور

مكتمل ومنتظم حتى يتلءم مع الظروف المناخية .
1 - 2 : الحتلل-  مرحلة

م من طرف الجيش الفرنسي الذي تموتقع بالقرب1887    المدينة احتلت في آخر سنة 
من مركز المدينة تاركا شارعا يفصل المدينة العتيقة عن الحي الستعماري الذي أدى إلى

م. 1911و1890توسع محيطا بالمركز القديم، وكان هذا في الفترة بين 
م استطاع المستعمر الفرنسي أن1949و1911وبين 

ينجز حي استعماري باتجاه الجنوب الغربي، وظهرت
في هذه المرحلة مباني كثيرة وواسعة أحادية الطابق

استعملت في وظائف مختلفة لم تعرفها المدينة
القديمة من تقبل مثل المدارس، تقاعة الحفلت، تقاعة

سينما ومتحف.
وكان هذا النسيج يتوسع بطريقة منتظمة شبه شطر

نجيه وكان بيت المعمر الفرنسي يمثل الوحدة التركيبية
لهذا النسيج، يبنى بطريقة منظمة ويصمم على شكل
فراغات وظيفية تتوسط الفناء، أي يحيط المبنى ومن
كل جهة تقريبا فناء يستعمل كحديقة منزلية صغيرة،

وهذا على عكس السكن المحلي المفتوح نحو الداخل .
م توسعاته وذلك ببناء1949هكذا واصل المستعمر بعد 

مرافق عمومية مثل المدارس و الدارات و المساكن الوظيفية للمدرسين وكذلك
م وكان هذا التوسع بمثابة أو ل توسع خارج النسيج1958المستشفى الذي بني سنة 

الستعماري الشبه شطرنجي، وتقد تم هذا التوسع في مدخل المدينة على جانبي الطريق
م وكان هذا التوسع متميز بتركيبة1956الذي يربط الوادي ببسكرة الذي أنجز سنة 

هندسية متعامدة ذات محاور واسعة حتى تسهل عملية التنقل، كما تميز كذلك باستعما ل
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العناصر المعمارية المحلية سواء بالنسبة للمرافق أو السكنات الوظيفية التي لم يبنى
غيرها في مدينة الوادي.

في هذه المرحلة تغير مبدأ توسع المدينة و التجمع الجزئي
أصبح أتقل احتراما من ذي تقبل . انعدام مساحات التوسع
(غيطان النخيل يضيقون على المدينة من كل جانب) أدى

بالهالي إلى بناء مساكنهم باستعما ل أي وسيلة وبهذا بني
حي سكني بالناحية الجنوبية الغربية و الذي تطلب تهديم

كثبان رملية كاملة كان يزدحم بها الموتقع .
م تم توصيل مدينة الوادي بالطرق وذلك1956وفي سنة 

بكل من مدينة بسكرة، تقرت وحاسي خليفة، وهكذا بدأ
توسع المدينة حسب محاور هذه الطرق وبموازات مع

غيطان النخيل .
ولقد أدى هذا التوسع من طرف الهالي إلى ميلد نوع من

البناء الغير مخطط و الفوضوي الذي ل يحترم أي تقواعد
للبناء عدى استعماله لمواد البناء المحلية .

1 - 3 : الستقلل-    بعد ما مرحلة
    بعد الستقل ل عرفت المدينة توسعات سريعة ودائما بإتباع محاور الطرق الرئيسية نحو
بسكرة، ونحو الرياح وذلك نتيجة تمركز و استقرار البدو الرحل في المدينة، ضف إلى ذلك

دخو ل اللجئين إلى المدينة ثم النسبة المرتفعة للنمو السكاني التي وصلت في فترة
 . 13.85 م إلى 1962-1977

    هذه العوامل زادت الوضعية تأزما مقلقا في ميدان السكن وهو ما شجع امتداد البناء
) وذلك حسب المحاور وحسب لمكانية وجود الرضيةInformelالعفوي و الغير مخطط(

وفي بعض الحيان حتى على حواف غيطان النخيل وهو ما أدى إلى ميلد أحياء كاملة
وتوسع أخرى مثل باب الوادي، الصحن، الشهداء، النخيل الترلة، تكسبت، المنظر

الجميل ، هذه التوسعات الغير مخططة و التي ل تحترم
أية تقواعد عمرانية ول تقنية للبناء و العامل الوحيد في
تخطيطها هو معرفة البناء و الحرفي ومساحة الرضية

 الموجودة .
   في الواتقع هذا النمط من السكن يكون عائق بالنسبة
لمدينة الوادي وذلك بانعدام الهيكلة و التجهيزات وذلك
على غرار المدن الجزائرية الخرى التي تعاني من مثل
هذا المرض العمراني. ولذلك نسجل بأن مدينة الوادي
عرفت عشرية فتور بما أنها تعرف أي برنامج للتعمير

ولم توسع أو لتشكيل المدينة. 
    و الخلصة أن تكاثر هذا النمط من السكن الغير

) يبقى كمرض متواصل تعاني منهInformelمخطط (
المدينة. 

1 - 4: الحالية-  المرحلة
1 - 4 - 1مرحلة- 1 9 7 7-1 9 8 7 :

pud(المخطط العمراني التوجيهي 1978لقد أنجز أو ل مخطط عمراني للمدينة سنة     
 ولقد اتخذت فيه أفكار ونظريات عامة فيما يخص الجانب العمراني و التنظيمي1978

بالنسبة للمدينة ككل واتخذت كذلك بعض الحتياطات فيما يخص تقطاعات السكن و

188

مخطط يوضح النواة الساسية للمدينة–02ررر -
مع منطقة  التوسع الستعماري

مخطط يوضح توسع مدينة الواد–03ررر -
1970حتى سنة 

مخطط يوضح توسع مدينة الواد حتى–04ررر 
1990سنة 



تطبيقيةعلى           --    دراسة الصحراوية المدينة العمرانيةعلىمورفولوجية التجارة تأثير دراسة
-- الواد  مدينة

التجهيزات العامة على المدى المتوسط و البعيد، ولكن الحلو ل المقترحة في هذه
الدراسة لم تكن دائما محترمة. 

) عرفت المدينة نمو متكامل من ناحية،1987-1977      وفي هذه المرحلة الحاسمة (
فوضوي وغير مهيكل من ناحية أخرى في جميع التجاهات، وخاصة مع إنشاء منطقة

النشاطات التي التهمت مساحة شاسعة وتوسع عمراني كبير ناتج عن ترتقية المدينة، إلى
،هذه  المرحلة تميزت بظهور مواتقع مهيئة03/04/1984مركز ولية جديدة وذلك بتاريخ

).Spontané) ونسيج عمراني عفوي(Lotissement(تحصيصات 
1 - 4 - 1مرحلة- 2 9 8 7-1 9 9 8 :

توسع متكامل ومنظم من ناحية (نسيج عمراني بطابع فردي مبرمج ومنظم في    
مجموعات متصلة متموتقع في شما ل شرق وجنوب غرب المدينة)، وتوسع وفوضوي وغير

متجانس من ناحية أخرى ( نسيج عمراني بطابع فردي عفوي في جميع اتجاهات النسيج
العمراني)، إنشاء مساحات كبيرة ومتخصصة الوظائف مثل المنطقة السكنية الحضرية

) في جنوب غرب المدينة . ZHUNالجديدة (
 لم يكن في شكل خطي و1949     بصفة عامة نستطيع القو ل بأن توسع المدينة تقبل 

 عند ربط المدينة بطرق مع بسكرة وتقرت وحاسي خليفة، أخذ1956إنما بعد سنة 
التوسع الشكل الخطي مع محاور هذه الطرق وخاصة نحو الشما ل الغربي (نحو بسكرة) و
الجنوب الشرتقي (نحو البياضة و الرياح) و الشما ل الشرتقي (نحو تبسة) مع ظهور مناطق

 سنة حيث في29 هكتار في ظرف 542النشاطات و المساحة العمرانية توسعت ب: 
 ) التوسع العمراني الهتهم تقريبا نصف المساحة التي1987-1977العشرية التي تلت (

استعملت في الثلث عشريات السابقة، وذلك راجع إلى نسبة النمو السكاني المرتفع
خل ل هذه المرحلة، حاليا التوسع و النمو العمراني أصبح نوعا ما موجه وسائر في جميع

التجاهات  وخاصة في اتجاه الجنوب الغربي و الشما ل الشرتقي للمدينة. 
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2 :(  ) : ومشاكله-  تحولته المبني الطار
    النوات القديمة للمدينة يرجع تاريخ بناؤها إلى ماض بعيد جدا، يذكر ويشهد على

استقرار سكان بدو ورحل يعيشون في منطقة شاتقة جدا وفي ظروف حياة صعبة جدا
وهي منطقة سوف. 

    تموتقع السكان في هذه المنطقة لم يكن منطلق من مبدأ جهوي جغرافي و إنما
لضرورة اتقتصادية مرتبطة بالستقل ل الفلحي لكثرة المياه الموجودة في باطن الرض،

انطلتقا من عناصر ثلثة أساسية ( الصحراء، الغيطان، الماء) أسس السكان مستقرا
(مكانا) في هذه المنطقة أين تمت ثقافة وعادات حو ل هذه الغيطان . 

     الموتقع الجغرافي لمجمع مدينة الوادي بموازات مع العناصر الساسية و المناخية
(الصحراء، الغيطان، الماء و المناخ الجاف) هو الذي حدد نموذجا لشبكة عمرانية التي

تكون من الناحية المورفولوجية و المجالية خصوصية هذه المنطقة . 
    الحياء: العشاش، المصاعبة ، أولد احمد وسيدي مستور يمثلون التركيبة العمرانية

للنواة القديمة لمدينة الوادي، النسيج العمراني لهذه النواة ليس مجرد مجا ل هندسي
ولكن هو مجا ل اجتماعي معقد وهيكلته العمرانية فرضتها عدة عوامل: 

•: ) النسيج العمراني حتى يتجاوب معCompacitéوهي متجسدة في تضام ( مناخية 
المناخ الجاف جدا و المدة الزمنية الطويلة المشمسة . 

•: وهي متجسدة في تقرابة الروابط العائلية التي حددت وحدات اجتماعية 
المجاورة التي نتج عنها تدرج مجالي (عام، نصف عام وخاص). 

) المتجسدة في توافق الهيكلة العمرانية مع العوائق الرضيةSitologique( مكانية:•
) المسجد.Repéreمن كثبان رملية وهيئة تركيبية أفقية ومتضامة مع العنصر المعلم (

•: وفرة الحجارة من نوع "لوس" "تافزة" مع عبقرية و إبداع البنائين تكنولوجية 
أنتجوا من ل شيء تركيبة عمرانية ومعمارية التي تندمج كلية مع الموتقع وبعناصر

تركيبية مثل القبة، العقد، القوس وعناصر الراحة فهي لغة معمارية علمية جعلت ن
الوادي مدينة اللف تقبة. 

  و اليوم وتقد تطورت المدينة ووسائل الوتقاية و التبريد ولكن هل تتلءم مع الظروف
المختلفة للمدينة . 
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2 - 1 : نمط-         كل حسب المدينة في السكن حظيرة وضعية

 حظيرة السكن الحضري بالوادي مركبة من أنواع مختلفة من السكن تكون في مجملها
خليط من النماط ، وهو يلتهم مساحات الكثبان الرملية وغيطان النخيل، هذه الظاهرة

 مسكن وكذلك12.039ناتجة أساسا على تكاثر البناء الغير مخطط و الذي بلغ عدده 
 مسكن بينما2.149تموتقع البناء النصف جماعي الغير ملئم الذي وصل عدده إلى 

191

مخططات  توضح وضعية حظيرة السكن في المدينة حسب كل نمط–07ررر
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 حصة  نمط رابع1.670التحصيصات و التعاونيات العقارية تأتي في المرتبة الثالثة و بلغت 
مكون من البناء التقليدي الذي يمثل المركز التاريخي للمدينة، أما النمط الخامس و

السادس يكون التقلية، وهو متكون من السكنات الوظيفية الخارجة على محيط المرافق
)  أو بالنسبة للنمطVillaالدارية و التربوية سواء كان ذلك بالنسبة لنمط الفيل(

الستعماري المحدود جدا بالنسبة للسكن، هذه الظاهرة المنطقية ناتجة على الوضعية
الحالية للبلد المتجسدة في أزمة السكن التي أدت إلى ميلد السكن الغير مخطط، ومن
ناحية أخرى سياسة الدولة التي أخذت على عاتقها البناء الجماعي وتشجع التحصيصات و

التعاونيات. 
             3 - 1- : المدينة      في السكن أنماط موقع تحديد

 تختلف هذه النماط خاصة في تركيبتها وكثافتها، وبهدف توضيح أهمية كل نمط نحاو ل    
تحديد موتقعه بالنسبة للتركيبة العمرانية للمدينة مستعينين بالتصنيف التيبولوجي وحتى
تكون هذه العملية دتقيقة، الصور الجوية و المخططات العمرانية لكل مرحلة تستعمل

كمرجع . 
3 - 1 - 1 : التقليدي-   السكن

بني في المرحلة ما تقبل الحتل ل من طرف السكان الوائل لهذه     
المنطقة، وعلى غرار الثار الشعبية هذا النمط من السكن يمثل شهادة(

Témoignage. على مدى معرفة وعمل هذا المجتمع (
  ويمثل كذلك أحد العناصر الصلية للمدينة و المتميز بتصميمه

ومورفولوجيته بشكل مفتوح إلى الداخل، وكذلك إدماجه في محيط غيطان
النخيل المبعثرة يبقى كميزة خاصة للسكن في المناطق الجافة بصفة عامة.

: الموقع
    من خل ل الصور الجوية و المخططات  العمرانية للمدينة، يمكننا أن نحدد

موتقع هذا النمط من السكن الذي يوجد في وسط المدينة بالنسبة للمحور
شما ل- جنوب وفي الناحية الشرتقية للمدينة على المحور شرق- غرب وهو

يتكون أساسا من الحياء التالية: المصاعبة، العشاش، أولد أحمد الشمالي، تكون هذه
الحياء المركز الحيوي للمدينة وتوجد في وضعية تدهور رهيب في البناء ناتج على تقدمه. 

3 - 1 - الستعماري-  2 :     السكن
هذا النمط من السكن ظهر في مرحلة الحتل ل،    

ولو أن معضمه وضيفي ومدمج مع المرافق الدارية
إل أنه يحمل الطابع الثقافي الفرنسي، يوجد منفصل

بواسطة شارع على المدينة العتيقة. 
   ويظهر لو ل مرة السكن الحضري المفتوح إلى

الخارج في الوادي مع أنه يستعمل مواد البناء و
العناصر المعمارية المحلية مثل القبة، العقد و

القوس. 
الموقع: 

تقراءتنا للمخططات العمرانية و الصور الجوية   
للمدينة مكنتنا من تحديد موتقع هذا النمط بالنسبة للسكنات الخارجة على المرافق التالية:
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توجد في وسط المدينة بالقرب من المستشفى القديم الذي يحدها من الغرب ومركز
التكوين المهني من الشرق ومن الجنوب مدرسة نصرات حشاني أما من الشما ل يحدها

شارع محمد خميستي. 

3 - 1 - جماعي-  3 نصف : السكن
 وبعدها1978 لقد تحصلت  مدينة الوادي على مخطط التوجيه العمراني في سنة     

 سكن في إطار السكن الجتماعي وذلك400تمت برمجة أو ل مشروع نصف جماعي 
بتصميم و أبعاد نموذجية لمخططات عادية خاضعة للقواعد التقنية الوطنية وبتشكيل

معماري يستعمل العناصر المعمارية المحلية للمظهر الخارجي فقط وبدون أي وضيفة
داخلية، وفي المرحلة الحالية تعرف بعض البرامج تشكيلت معمارية غنية بعناصر معمارية

من الطابع المحلي .  
الموقع: 

    من خل ل تقراءة الصور الجوية و المخططات
العمرانية نستطيع تحديد موتقع أو ل مشروع

 سكن) وهو داخل400للسكن الجتماعي (
منطقة السكن الحضري الجديد الموجود جنوب

05غرب المدينة، وهذا المشروع يوجد بحي
جويلية ويتوسطه نهج لعمامرة بشير، ويحده من
الشرق حي أو ل ماي ومن الشما ل و الغرب حي

المير عبد القادر أما من الجنوب فيحده حي
تقديم وغير مخطط (الشقايق) ويليه مشروع

160 مسكن نصف جماعي ثم يليه مشروع 300
سكن نصف جماعي. 

 سكن نصف جماعي يقع في الجزاء الجنوبي من المنطقة السكنية440   أما حي 
الحضرية الجديدة على شارع هاني عبد الكريم، أما بعض المشاريع الجديدة مثل

 سكن نصف جماعي فهي تقع في منطقة الشط السكنية الموجودة في100،250،100
شما ل شرق المدينة. 

3 - 1 - 4 : المخطط-   الذاتي السكن
    هذا النمط يسمى تحصيصة كطريقة تعمير

تسمح بإنشاء نسيج عمراني مهيئ ومقسم له كل
حقوق البناء على تقطعة أرض مدمجة في

الحتياطات العقارية البلدية،كما أن هذا النمط من
السكن يمثل إنتاج الترتقية الشعبية للسكن الفردي،
وجاء هذا النمط من أجل توتقيف ووضع حد للسكن

الذاتي الغير مخطط. 
الموقع: 

    إذا تفحصنا الصور الجوية و المخططات
العمرانية  وتهيئة المدينة فإننا نلحظ و أن هذا

النمط من السكن يتموتقع في المنطقة السكنية
الحضرية الجديدة التي تقع في جنوب غرب المدينة وفي منطقة الشط السكنية التي تقع

شما ل شرق المدينة. 
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548 تقطعة وتحصيصة 293    في المنطقة السكنية الحضرية الجديدة نجد تحصيصة 
 تقطعة  و الكواكب الموجودتين  على نهج لعمامرة بشير20تقطعة وكذلك  تعاونية الفتح 

بالقرب من النز ل المالي. 
 تقطعة على266 تقطعة وتحصيصة 466    أما منطقة الشط السكنية فنجد تحصيصة 

166 تقطعة بحي الشهداء وتحصيصة 279جانبي محور الوادي تبسة، وكذلك نجد تحصيصة 
تقطعة بحي النور. 

3-1-5) : )Informelالسكنالذاتيالغيرمخطط-   

ولو أن هذا النمط له تسميات مختلفة وكثيرة:[عفوي- غير شرعي- غير تقانوني –    
) ] إل أنه يمثل إنتاج الهندسة الشعبية  ويظهر بصور معماريةVernaculaireأصلي محلي(

معاصرة غير علمية، يوجد عادة في الحياء المحيطة بمركز المدينة وعلى جوانب الطرق
في أطراف المدينة. 

     هذا النمط من السكن يمثل إرادة بعض الفئات الشعبية على محاولة تجاوز أزمة
السكن الحادة بالوادي . 

 : الموقع 
مستعملين نفس الدوات القراءة أي الصور    

الجوية و المخططات العمرانية نستنتج أن الجيل
الو ل لهذا النمط من السكن يتموتقع حو ل محيط
المدينة القديمة، أما الجيل الثاني منه يتموتقع في
الحياء المحيطة مثل: سيدي مستور- الستقل ل-

المير عبد القادر- الكوثر. 
    ويتموتقع كذلك هذا النمط على محور الوادي-

الرباح مثل حي باب الوادي- الصحن- الحرية،
وعلى محور الوادي بسكرة مثل : حي المنظر

الجميل وتكسبت وسيدي عبد الله، وعلى محور
الوادي تبسة مثل : حي النخيل ويمتد هذا النمط

كذلك على حساب غيطان النخيل . 
السكنالفردينمط-   "3-1-6

)Villaفيل" : (
) ولبرامج ممولة من الدولة بهدف1980-1970 يرجع ظهور هذا النمط إلى سنوات (    

تشجيع الطارات للتوجه للعمل في هذه الوساط المميزة بمناخ حار وصعب. 
الموتقع : 

استنتجنا تموتقع هذا النمط من خل ل تقراءتنا للصور الجوية و المخططات العمرانية،    
وهذا النمط يتموتقع على حافتي محور الوادي تقرت

 فيل  للمعلمين120(نهج هواري بومدين) و كذلك 
 فيل بحي100بحي النور . على جانب طريق تقرت و 
أو ل نوفمبر على محور الوادي تبسة . 

3-2 : نمطالسكنالتقليدي-  
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       3-2-1 : العمراني-  الهيكل
مدينة الوادي تتميز باندماجها في واحة متكونة من عدد كبير من غيطان النخيل وهي في  

نفس الوتقت تهيكل المدينة في المستوى الو ل من القراءة العمرانية للمدينة كذلك
بالنسبة لنمط السكن التقليدي بالوادي، فنجده يتميز بالخصوصية و المان في الزتقة

(الطرق الضيقة) التي تساهم في الهدوء وتشترك مع المساحات الداخلية في انفتاحها إلى
السماء، وبما أنها مخصصة للمشاة فهي تساعد على إبعاد النشاطات العامة عن الفراغات

الشبه الخاصة وتعد أحد عناصر التدرج المجالي بين العام والخاص وهي بعدم استقامتها
تكسر النظر بالنسبة لطو ل الطريق (الزتقاق) و بالتالي تحافظ على حرمتها، وتكسر توجيه

الرياح الرملية، كما توصل بين المساحات التي تنقسم إلى ساحات تجارية وهي محيطة
بالمدينة ومتصلة بالطرق الميكانيكية، وساحات سكنية (وسط الحارة) وهي مكان التجمع

و التلتقي ولعب الطفا ل، ولقد جاء التكوين العضوي المتلحم و المتماسك في طريقة
احتضان المساكن بعضها لبعض في كتلة عمرانية واحدة متآلفة  و انصهار المسكن في

محيطه، جاء من منطلق ديني ومن مبدأ التوحيد في السلم وذوبان الفرد في المجتمع،
فالمسكن يندمج في المجموع ولكل مسكن صفاته النوعية الخاصة به بزخرفته المتواضعة
ومساحته، بالضافة إلى أنه ل يمكن تمييز مسكن على آخر من حيث التطاو ل و الفخامة،

ونتيجة تشابك الطرق الضيقة و المتعرجة تتكون الجزيرات السكنية في أشكا ل غير
منتظمة داخل هذا النسيج التقليدي، اما الطرق العريضة نسبيا فهي تحيط بالحي التقليدي

وتخطيطها يفرضه تموتقع وشكل غيطان النخيل. 

 3-2-2 - : الجزايرات  ـخصـوصيات
 أن هذا النسيج عبارة عن كتلة متراصة ونموه كان بطريقة حلزونية ويتكون من     نلحظ 

جزيرات غير منتظمة متكونة من حصص وتقسيمات هي نفسها غير منتظمة وبمساحات
مختلفة وهذا يرجع لعدد أفراد العائلة التي تسكن هذه التقسيمة. 

 يتم ميلد الجزيرة بإضافة عدة وحدات (حصص) ببعضها على أن تكون هذه الضافة
محترمة لبعض العوامل منها : 

شكل التحصيصة .•
تقواعد التجاور .•
سهولة الوصو ل إلى التحصيصة .•
طريقة الحياة الجتماعية و التقتصادية . •

أما التقسيمة، هذه الوحدة من التقسيم للرضية تكون لمالك واحد وتتميز بالشكل،
المساحة، درجة الشتراك و الملكية الموزعة حسب الجزيرة التي تجمع عائلت تربطها

تقرابة من الجد إلى الب إلى البناء وهو ما ينتج جزيرة غير منتظمة. 
وبما أن الجزيرة متكونة من عائلت ذات تقرابة فنجد بوابة (فتحة، مدخل) نستطيع من
خللها المرور من منز ل إلى آخر دون استعما ل الزتقاق أو الممرات، هذه المنطقية في

التركيبة الشكلية وتجمع الجزيرات أعطت خصوصية لشكل و المظهر الخارجي لهذا النمط
 .
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الخارجي-  : 3-2-3 المظهر
   من خل ل تقراءة الواجهات العمرانية و المرفولوجية الخارجية لهذه البنايات، نلحظ من

خللها بعض الفوارق في معالجة الواجهات و التي تبدو صماء باستثناء وجود بعض الفتحات
الصغيرة في أعلى الواجهة 

ودورها محدود في التهوئة . 

      الممررات و الزتقة تظهر كعناصر انفتاح وبوضعية شكلية غير منتظمة تعكس العفوية
في النجاز، وضعية تدهور وتقدم البنايات ناتجة عن تعب وضعف مقامة مواد البناء تبدو

جلية الوضوح، وهذا يتسبب في اندثار بعض العناصر التيبولوجية المحددة لهذا النمط
وتعويضها بعناصر دخيلة تنتمي إلى أنماط أخرى، ولهذا يجب أن نذكر على أن إدخا ل مواد

بناء جديدة أدت إلى ظهور عناصر معمارية مستوحات من العمارة المعاصرة(شرفات
ونوافذ مفتوحة على الخارج).... و النتيجة أن المظهر الخارجي لهذا النمط تبدو في تحو ل

تام نحو نمط آخر (بناء ذاتي غير مخطط) وبالتالي هذه الوضعية تؤدي إلى بروز مظهر
معماري مختلط و إلى ضياع وفقدان الهوية المحلية. 

3 - 2 - 4 : البناية-  شكل
     التنوعات التي يحملها هذا النمط تجعل تحليل الوحدة الساسية العمرانية و المعمارية

معقدة جذا ولهذا يتبين لنا أن البناية تظهر في شكل غير منتظم ومفتوح إلى الداخل محدد
بشكل التقسيمة وموضعها في الجزيرة. 

    عدم تنظيم الشكا ل ناتج عن طريقة التحصيص (التقسيم) و التقسيمات المتتالية
50للحصص بالضافة إلى طريقة لستعمالها، توجد هذه البنايات بمساحات متفاوتة من 

ل يتعدى بعضها الطابق الو ل إن 2 م400إلى 
وجد. 

المجالي-  : 3-2-5 التنظيم
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    إن تلؤم المسكن مع البيئة الجتماعية السائدة يتجلى بإنغلق المسكن على الخارج و
انفتاحه للداخل وذلك ليحقق للمسكن الخصوصية و الستقللية التي كانت تفرضها

العادات و التقاليد الجتماعية بالضافة إلى المعتقدات الدينية، فلقد اعتبر السلم المنز ل
حرمة ل يجوز الدخو ل و لتكشف عنها إل بعد استأذان أصحابها، كما يتحلى أيضا بعدم

انفتاح المنز ل على الشارع مباشرة.
     فالمداخل المنكسرة للمنز ل و المتمثلة في (السقيفة) بكل مدخل مسكن، تحجب
الرؤية عن المارة في الحارات و الزتقاق بالنسبة لما يجري داخل المسكن، وبهذا يكون

المدخل هو الفتحة الوحيدة من الخارج، ولذلك فقد عولجت بشكل جيد لتأمين الخصوصية.
       أما وجود الفناء الداخلي (الحوش) فلقد،

أمن للمسكن مساحة خارجية شكل حيث يمكن
الجلوس فيها  بحرية تامة وممارسة كافة

النشاطات من طبخ ومعيشة ونوم وغيرها، كما
جاء الفناء ترجمة لحرص النسان على دوام
التصا ل بالسماء، كما تعود عليها  عندما كان

يعيش في الصحراء ضمن الخيام، لذا فإنه أدخل
فكرة الرمز الكوني بالشكل المعماري، فإنه
يرمز إلى  الجدران الربعة المحيطة بالفناء

كأنها الربع أعمدة الحاملة لقبة السماء، كذلك
هذا النفتاح يجعل المرء دائما بحالة تأمل

لزرتقتها الغامقة نهارا ونجومها ليل. إذا فهو
عنصر اتصا ل روحي مستمر بين الفرد و

السماء، يضع النسان بحالة تفكير في خلق السموات و الرض. 
    إن انفتاح الغرف (الديار) على الفناء (الحوش) بالطابق الرضي و إطللها عليه بالطابق

العلوي (إن وجد) ووجود السباط المطل هو أيضا على الفناء تؤمن للساكن مختلف أنواع
التصا ل بالفراغ واستمراريته، وتؤمن مختلف الجواء الداخلية و الخارجية  التي كان البدو

يحصل عليها عندما كان يعيش في الخيام، فالجلوس بمدخل السباط يعطيه نفس
الحساس الذي كان يشعر به عند الجلوس بالجزء المظلل في حرف الخيمة في

الصباحيات و المسيات بينما يعطيه الجلوس في عمق السباط نفس الحماية من الحر
وحجم الضوء الذي كان يحصل عليه داخل الخيمة في وتقت الظهيرة. 

    ومن إنشاء بئر وغرس شجرة في وسط الفناء كان ذلك من مقومات الطهارة في
السلم، وحقق نوع من الرطوبة التي تتسرب إلى الغرف عندما تبلغ الحرارة درجة عالية.
    التنظيم المجالي للمجا ل المسكون يبدو مأخوذ من النموذج المنتشر في سكن المدن

. السلمية للمناطق الجافة وشبه الجافة وتنظيمه يبقى مفتوح إلى الداخل
3 - 2 - 6 : المجالي-  التوظيف

   في هذا النمط من السكن الستعما ل المتعدد للمجا ل المسكون يبدأ من النشاطات
المنزلية إلى النشاطات التقتصادية و التوظيف المجالي يتغير حسب الزمن (ليل/نهار –

صيف/شتاء) . 
    أساسا الطابق الرضي يستعمل كمجا ل الحياة أثناء النهار وفي الشتاء، أما في الليل

فليست له أي خصوصية وظيفية، و الملحظ أن كل المجالت المسكونة لها وظيفة
مختلفة، وذلك تماشيا مع التأثيث الموجود والذي يعتبر الرمز الوحيد، للمجا ل ، أما الفناء

فهو المجا ل الذي يستقبل أكثر الوظائف ويمثل مركز الوظائف و المجا ل المتعدد
الستعمالت بالنسبة للسكن التقليدي.   أما في الصيف الطابق الرضي يستعمل لكل
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النشاطات أثناء النهار و يستعمل كذلك الفناء للنوم في الليل  فقط .    بعض المجالت
مخصصة لنشاطات ذات بعد اتقتصادي نذكر منها السطبل (الكوري) وذلك لترببية المعز، و

المخزن لتخزين التمور (العولة)، كذلك بعض النشاطات الخرى مثل النسيج و الحرف
اليدوية الخرى للواني التي تستعمل سعف النخيل  والمادة الصوفية، فتقام في الفناء أو

السباط وذلك حسب الفصو ل.
3 - 3 : جماعي-    النصف السكن نمط

   3-3-1- : العمراني   الهيكل
الهيكل العمراني لهذا النمط من السكن، ناتج عن نظام التخطيط الوطني للمرحلة    

) في إطار المناطق السكنية الحضريةZoning(الحالية من خل ل تخطيط أولي للمناطق
) . ZHUNالجديدة(

) مصطفين في خطوط طوليةBloc مسكن) في شكل كتل (400   ويظهر الحي الو ل (
) الستعماري و المتواجد غيرH.L.Mمتوازية آخذين صورة أحياء (سكن الكراء المتوسط) (

المدن و القرى الجزائرية التابع لبرنامج واسع للسكن الجتماعي في إطار مخطط
 سكن) يظهر في شكل مجموعات من ثلثة إلى ستة300تقسنطينة، أما الحي الثاني(

) تتخللهم مجالت خارجية مخصصة عموما لموتقف السيارات أو اللعب الطفا ل .Blocكتل(
   هذا نموذج مع السف لمخطط مأخوذ من صورة متواجدة في كل المدن الجزائرية،

وعليه هذه الهيكلة المجالية العمرانية تبدو مجردة من كل العناصر التيبولوجية المعمارية
والعمرانية المحلية ما عدى الرواق المغطى على طو ل الممرات. 

3 - 3 - 2- : الخارـجي  المظهر
عكس أنماط السكن الخرى المتواجدة في مجا ل دراستنا، يعرف هذا النمط الكتلة(  

BLOCعوض الجزيرة، مع أنها شكليا تبدو منظمة وتحمل تنوعات في معالجة الواجهة (
 مسكن) بواجهات مشكلة من أجزاء بارزة400ولهذا يتبين لنا: بالنسبة للحي الو ل (

وبنسب متفاوتة أما الفتحات فهي بحجم متوسط و أغلبها تفتح عموديا بالنسبة للشارع،
أما الشرفات فهي مغلقة في مستواها الو ل بحيث ل تسمح بالرؤية المباشرة أفقيا على

الشارع، أما المدخل إلى هذه المساكن المتكونة من طابق وطابق زائد إثنان في حالة
استعما ل الطابق الرضي للتجارة المدخل جانبي (عمودي على الشارع) بواسطة سلم

مفتوح يتوسط الكتلة ويكون محور التناظر لجزئيها وهو مهيكل بأتقواس بارزة، هذه الكتل
ل توفر أروتقة مغطاة على المحور الرئيسي، أما السطح فتعلوه عناصر معمارية محلية من

تقباب وعقود شكلية فقط ل وظيفية بالنسبة لداخل المسكن وهو ما أدى ببعض السكان
إلى إزالتها وتعويضها بسطح مستوي لستعماله خاصة في فصل الصيف ليل وذلك بدون

أي رخصة من أي جهة كانت. 
 سكن) يتكون من واجهات مستوية وبفتحات كبيرة مما إضطر300   أما الحي الثاني (

السكان إلى طمس جزئها السفلي بالنسبة للطابق الو ل و الثاني وكليا وعموديا بالنسبة
) ببروزات وMaçonnerieللطابق الرضي هذا وتحمل هذه الكتل بعض العناصر من البناء (

احجام بسيطة  مشكلة بذلك تنوعات مرفولوجية ومعمارية مثل التقواس و القباب و
العقود كما توفر هذه الكتل ممرات مغطاة سواء كانت تجارية أو عادية. 

3 - 3 - 3 : المسكن-   وحجم شكل
   في هذا المستوى من التحليل تبين لنا بأن الوحدة السكنية لهذا النمط من السكن لها

شكل هندسي بالنسبة لمخططها مستطيل أو مربع غير تطوري. 
) عادة نموذجيةModule     وتظهر هذه المساكن مركبة عموما من وحدات تقياسية (

) حتى تخضع لشروط التناظر التي تسهل النجاز و تقتصد فيStandardالمقياس(
المساحة، هذه الشكا ل المفروضة بطريقة غير مباشرة هي نتيجة توجيهات مبدئية
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التصميم المعماري بهدف الوصو ل إلى نوع من سياسة توحيد المقاييس لهذا النمط من
السكن و تسهيل عملية إنتاجه على أساس عناصر مصنعة ونصف مصنعة، هذه النموذجية

-F5أفرزت نتيجة من ثلثة أنواع من المساكن بمساحات مضبوطة المقياس تسمى مثل(
F4- F3 (

) غير صالح التطور سواءا على مستوىProduit Fini   وبهذا نحن نواجه منتوج كامل (
الوحدة المعمارية أو العمرانية حيث المستعمل لم يشارك ل في تصميمها ول في انجازها.

3 - 3 - 3 : المجالي-  التنظيم
   هذا المستوى من التحليل تبين لنا أن التنظيم المجالي للمجا ل المسكون لهذا النمط

من السكن يمنع كل بداوة داخلية أو تعددية وظيفية الساسية في النماط السكنية للبناء
الذاتي وخاصة التقليدي و إنما يلبي مبدأ تنظيم يهدف إلى الجابة إلى بعض الشروط

التقتصادية و إلى مخطط وظيفي، التصميم نموذجي مبدئيا، والتنظيم المجالي للوحدة
المعمارية مشكل على محور التركيبة،  هذه الوضعية تعطي المسكن خاصية النفتاح على

الخارج أين كل مجا ل تصبح له علتقة بصرية مباشرة مع الخارج وهو ما يمكنه من إضاءة
وتهوئة طبيعية، هذا التنظيم يوجه النشاطات إلى داخل المجالت المسكونة. 

3 - 3 - 4 : للمجالت-   الوظيفي التخصيص
) الذي يعين لكلOrganigrammeالمجا ل المسكون هو مصمم حسب مخطط وظيفي (   

مجا ل وظيفة أو من خل ل التنظيم المجالي حسب محور التركيبة و بطريقة النفتاح على
الخارج، نستنتج بأن هذا التصميم ينسب رمز لكل مجا ل ليستقبل وظيفة محددة. 

3 - 4 :( ) تحصيصات-     المخطط الذاتي السكن نمط
3 - 4 - 1 : العمراني-  الهيكل

    الهيكل المجالي لهذا النمط المنجز من طرف الدولة ومصمم حسب بعض القواعد
) التي تنظم كل التحصيصات عبر التراب الوطني  بدون الخذ بعيNormesالعمرانية (

العتبار خصوصيات الوسط المناخي للمنطقة المعينة، ومن هذا الهيكلة المجالية لهذا
النمط  فهي مثالية لكل الخريات لمختلف مناطق الوطن. 

3 - 4 - 1 - 1 : الجزيرة-   هيكلة
   هذا النمط من السكن يبدو أنه يأخذ هيكل النمط الستعماري، ومن هذا الجزيرة

أصبحت مهيكلة في أشكا ل هندسية عموما مستطيلة أو شبه منحرفة مشكلة هيكلة
عمرانية خطية بطرق متوازية وميكانيكية، وفي الواتقع الوحدة العمرانية لهذا النمط

مشكلة  بطريقة تصفيف منسقة للحصص المستطيلة وذلك بصفين بدون أي بحث في
تركيبة ما . 

    هذه الجزيرات تبدو أنها في تحو ل إلى الكثافة بالرغم من أنها محددة مبدئيا في دفتر
الشروط للتحصيصة وذلك لن السكان يفضلون في مرحلة ثانية (إن وجدت)القيام

بتوسعات على حساب الفناء و الحديقة (من المفروض) بدون اهتمام بالدور الذي تلعبه
المساحات الخضراء بيومناخيا بالنسبة لمساكنهم، وبذلك نشاهد عملية نظام عفوية

للجزيرة بدون احترام القواعد العمرانية. 
3 - 4 - 1 - 2) العقاري-  ) : Parcellairالتقسيم

% من مساحة الحصة، وذلك بدون60   حددت من طرف المصالح التقنية نسبة المبني 
أخذ بعين العتبار لمعطيات الوسط، الحصص مصممة في اطار مقاربة كمية، و إذا أخذت

كل التدابير لحلو ل المشاكل التقنية للهيكلة و التوصيل و التصريف، ولكن هذا المخطط
يبقى غير كافي لعطاء الحلو ل المناسبة لكل المشاكل التي ستنتج بعد ظهور البناية،

خاصة إذا كان معظم السكان ل يحترمون مخطط رخصة البناء الذي يعتبرونه ملف إداري
% من العينات لم تحترم75وعند النجاز نجد مخطط مغير على الرضية، وحسب تحرياتنا
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مخطط رخصة البناء، مع أنه نجد لدى المصالح التقنية و المراتقبة بما يسمى بعقود التعمير
(شهادة التعمير-شهادة التقسيم – رخصة البناء) ومن بين هذه العقود شهادة المطابقة،

وهنا نتساء ل لماذا ل تطبق في الميدان شروط هذه العقود وسواء كانت إيجابية أو سلبية. 
    و الخلصة أننا أمام طريقة إنتاج لهيكلة عمرانية على أساس تقنيات تهيئة أين الحصة

هي التي تحدد الوحدة العمرانية، وذلك من خل ل المخطط الفقي فقط، بينما البعد الثالث
يبقى مفتوح حسب الساكن وهو ما يؤثر على عفوية المظهر الخارجي لهذا النمط. 

3 - 4 - الخارجي- 2  :المظهر
    من خل ل تحليل المظهر الخارجي لهذا النمط من السكن تبين لنا تنوع كبير في معالجة
واجهات المساكن بدون مرجعية ول هدف معين، وذلك لن كل ساكن يبني مسكنه بطريقة

مستقلة على جيرانه من ناحية وعموما عدم احترام الواجهة المصممة من طرف
المهندس بملف رخصة البناء من ناحية أخرى، الطابق الرضي فهو في معظمه متكون من

) ومدخل صغير، وبذلك نكون أمام واجهة خطيةRideau métalliqueأبواب حديدية كبيرة (
معروفة ومتواجدة في كل التحصيصات عبر التراب الوطني (ول علتقة لها بالطابع

المعماري المحلي) وكذلك واجهات عمرانية عادة غير كاملة النجاز وذلك  على مستوى
الطابق الو ل و الثاني او سطح مستعمل في انتظار تحويله إلى طابق سكني. 

   و الملحظة المهمة هو أن أصحاب هذا النمط من السكن يستعملون عناصر تيبولوجية
ومعمارية لمدن الشما ل. 

3 - 4 - 2 - 1 : القاعدية-   الوحدة شكل
   الشكل الهندسي للوحدة السكنية عموما يكون مستطيل بفارق طفيف للبعاد، وطريقة

تجمع هذه الوحدات يؤدي إلى ظهور واجهة على الشارع و أخرى على الفناء أو الحديقة
(إن وجدت). 

    هذه الوضعية يبدو أنها وجهت مبدئيا التنظيم  المجالي للمجا ل المسكون نحو نمط
) وما نلحظه أن السكان يقومون بتوسعات لهذاExtravertieسكن مفتوح على الخارج(

الشكل على حساب الفناء أو الحديقة، هذه الوضعية تؤدي بالمساكن إلى شكل عمراني
متراص. 

م400 إلى 200     كما نلحظ أيضا أن تقسيما أوليا للحصص التي تتراوح مساحتها (من 
2 (

تقسمت إلى اثنين أو ثلثة تقسيمات مستطيلة لتستقبل كل واحدة مسكنا. 
3 - 4 - 2 - 2 : المسكن-  حجم

   ولو أن المظهر العمراني و المعماري لهذا النمط من السكن مقنن حسب دفتر
الشروط و رخصة البناء، ولكن المالك ل يحترم تعليمات  دفتر الشروط هذه ويبني لتلبية

حاجياته، وذلك بزيادة الرتفاع و المساحة المبنية المحددة وهكذا نكون أمام أنواع من
المساكن إبتداءا من غرفة إلى عدة شقق متطابقة في نفس المسكن. 

3 - 4 - 3 : المجالي-  للتنظيم
ولو أن من المفروض هذا التنظيم هو عادة إنتاج عمل معماري، و الشكل المستطيل و    

المربع التقسيمة يبدو له أثر على التصميم المعماري لهذه المساكن، وهذا متجسد في
تركيبة تتصف بالنفتاح على الخارج وبنموذجين لمخطط يسمح بأكبر مجا ل مسكون و

بإضافة طبيعية. 
المجالت المسكونة تتمفصل حو ل مجا ل مركزي. .1
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المجالت المسكونة مصطفة على جانبي محور انتقا ل "رواق". .2

في كلتا الحالتين الطابق الرضي عادة يبقى غير مهيأ ومخصص للتجارة أو مرائب(
Garages . (

   و الملحظة المهمة من خل ل مقارنة تحاليلنا أن كل أنماط السكن الذاتي و المتطور
يبدو أنها اعتمدت هذه النماذج للتنظيم المجالي، وفي هذه الحالة يبدو أن هذه النماط

خصصت رموز وظيفية لمختلف عناصر المجا ل المسكون. 
3 - 4 - 4 : المجالي-  التوظيف

   في هذا المستوى من التحليل المهم الذي بدأنا نلحظه هو ظهور بعض الرموز(
Codificationالوظيفية للمجا ل سواء بواسطة أبعاده أو موضعه مثل غرفة المعيشة التي (

تعرف أبعاد أكبر من أبعاد الغرف. 
) الداخلية في هذهNomadisme    وكذلك نلحظ التعددية الوظيفية للمجالت و البداوة(

الحالة التي تقام بين الغرف و السطح الذي يستعمل للنوم في فصل الصيف للبناء،
بالضافة إلى أن الطابق الرضي في هذا النمط من السكن عادة مخصص للنشاطات
التجارية، التخزين وموتقف السيارات، أما المطبخ و الحمام أصبح يرمز إليها من خل ل

تجهيزاتها المثبتة بالضافة إلى نسبة أبعادها. 
3 - 5 : مخطط-     الغير الذاتي السكن نمط

   هذا النمط من السكن يمثل طريقة وسيرورة إنتاج شعبي في إطار غير خاضع لي
تقانون إداري أو تقني، مخطط تنظيمه غير محدد مبدئيا. 

3 - 5 - 1 : العمراني-    للتنظيم المهيكلة العناصر
هذا النمط من السكن مجرد من كل القوانين العمرانية التي تسير البناء وبذلك منتوج ل   

يلبي أي معيار من التنظيم العمراني، ولكن ل تنكر أنه يلبي بعض القواعد و المصالح
الجتماعية زيادة على العبقرية و المهارة الشعبية و السوق الغير القانونية للمضاربة. 

     هكذا تنظيم الهيكل العمراني لهذا النمط من السكن ناتج عن نوع من منطق التواجد
وكنتيجة لتقسيم (تحصيص) صدفي العرض و الطلب للتقسيمة، البحث عن احترام. 

التراصف ل ينجح دائما وذلك لعدم الدتقة في النشاء الولي، وهو ما بنتج عليه شوارع
وممرات ودروب التي تهيكل بتقاطعاتها الوحدة القاعدية العمرانية. 

3 - 5 - 2 : الجزيرة-   وهيكلة شكل
لتنوع الشكلي وهيكلته يأخذ مكانه انطلتقا من مورفولوجية عمرانية عن طريق الصدفة   ا

)Aléatoireمتجاهل كل القواعد التركيبية العمراني، منطقة البسيط في النشاء و التطور ،(
هو التواجد حتى يتخطى كل العراتقيل المنفعية ببعض من التوافق بين السكان. 

3 - 5 - 3 : الخارجي-  المظهر
    ونذكر على هذا المستوى بأن هذه البنايات (مصممة) ومنجزة حسب معرفة ومهارة

شعبية، أين المعالجة المعمارية وتقنيات البناء ل تتبع أية تقواعد علمية أين كل سكن
) يختارون طريقة انجاز وكيفية تركيب واجهة المنز ل، ولذلك نجد تنوع كبيرMaçonوبناءه(

في الواجهات وهذا حسب تقليدهم لما أنجز سواءا كان ذلك للبناء التقليدي بالنسبة للبناء
القديم ونمط التحصيصات بالنسبة للبناء الحديث، كما نلحظ فتحات مستطيلة ولكن بأبعاد

صغيرة بالنسبة للمقلدة كما بالنسبة  للبناء الحديث، كما نلحظ فتحات مستطيلة ولكن
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بأبعاد صغيرة بالنسبة للمقلدة كما توجد شرفات على طو ل الواجهة أو متقطعة وبغرف
بارزة. 

    المساكن الموجودة على المحاور  الكبيرة أو حو ل تجهيزات تربوية أو ثقافية عادة ما
يكون الطابق الرضي مخصص بأبواب حديدية كبيرة مستعملة للتجارة أو في ترتقبها،

عموما المساكن في هذه الحالة تتكون من طابق إلى ثلثة طوابق بمظهر غير منتهي،
وغالبا الطابق العلوي و الذي يمثل السطح بأعمدة حديدية في انتظار احتما ل بناء سكن

جديد. 
3 - 5 - 4 : المسكن-   شكل تنوع

خصوصية هذا النمط من السكن تكمن في شكل المسكن، مثل الجزيرات التي لم تكن    
موضوع تخطيط ول دراسة مبدئية، ولكن ناتجة عن منطق بسيط للتواجد، و المنفعة و
العقلنية في استخدام التقسيمة المكتسبة عموما بأثمان باهضة للسوق العقاري الغير

تقانوني. 
   بالضافة إلى شكل التقسيمة، كبر مساحتها يعطي بعد آخر لهئية هذا التنوع، من خل ل

  2 م400 إلى 100تحرياتنا استنتجنا أن مساحة التقسيمة تتراوح بين 
     وهذا عكس أنماط أخرى مخططة أين هيكلة المجالية مصممة مسبقا، أين نستطيع

استنتاج احترام تقواعد التركيبات التي تكون أشكال عادة مستطيلة وبمساحات عموما
محددة لستقبا ل نوع من المساكن المحددة بمخطط. 

3 - 5 - 5 : المساكن-  حجم
    من خل ل تحرياتنا استنتجنا بأن هذا النمط من السكن مسكون من طرف عائلت

%  من العائلت المصغرة. 38% من العائلت الموسعة و 62موسعة وذلك بنسبة 
  هذه الوضعية تتجلى في هذه العائلت تتساكن في المنز ل وبنيتهم عادة في تقسيمه إلى

شقق صغيرة سواءا شقتين في طابق أو شقة لكل طابق ولهذا نلحظ عادة بأن المنز ل
متكون من اثنين إلى ثلثة شقق بغرفتين إلى أربعة غرف الذين يتقاسمون (مرحاض

واحد) بالطابق الرضي وتحت السلم وكذلك الطابق العلوي لم ينتهي انجازه وهو مخصص
في المستقبل إلى شقق للبناء وذلك عندما تسمح  المكانيات المالية بذلك، ولهذا نحن
أمام وضعية نمط سكن تطوري مركب من شقق عادة مشتركة الواحدة بالخرى (نقطة

مصدر مياه واحدة) وهو ما يجعل حصر حجمه عسير. 
3 - 5 - 6 : المجالي-  التنظيم

    خصوصية سكن نمط البناء الذاتي تهم طريقة تصميم المسكن و إطاره المعماري أي ل
يوجد مرجعية إلى أي تقواعد تصميمية و لكن بعملية تقليد لما ينتج هنا و هناك على

مستوى أنماط أخرى، و العادة هو تجميع المجالت على جانبي مجا ل توزيع و انتقا ل
(رواق). 

    وبهذا المجا ل المسكون ينظم عادة بهذا النمط من المسكن بشكل مفتوح على الخارج
و يبدأ بالطابق الرضي و يصعد تدريجيا إلى الطوابق الخرى بنفس المبدأ تاركا الطابق
الرضي لنشاطات تاريخية خاصة عندما يكون موضع المسكن حو ل مسجد أو تجهيزات

أخرى أو على محور كبير (رئيسي). 
3 - 5 - 7 : المجالي-  التوظيف

    عفوية تنظيم المجا ل المسكون، تنوع شكل المسكن ووضعيته بالنسبة للمحاور الكبرى
يجعل تحليل التوظيف المجالي على مستوى هذا النمط من السكن عملية صعبة، ولهذا

نحاو ل في هذه الفقرة توضيح التوظيف المجالي الذي يجري في المجالت المكونة لهذا
النوع من المساكن و الذي يفرض في ثلث حالت وهي: 
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حالة المسكن المسكون من اثنين أو ثلثة طوابق و المتواضع على محور تجاري أي.1
الطابق الرضي عموما مستعمل للنشاطات التجارية أو لوتقف السيارات، بينما
مجالت الطوابق الخرى تستعمل بشكل متعدد الوظائف، وذلك ناتج على أن

المجالت مصممة عموما بنفس البعاد بسبب تأثير الهيكل المتكون من شبكة (
Trame) 4x43 أو  2 مx4وبهذا التوظيف  لكل مجا ل يحدد حسب هيئته و تأثيثه 2 م ،

المخصص به المجالت التي تستفيد من الضاءة الطبيعية المباشر، عادة تهيئ
كغرف للباء أو تقاعة معيشة. 

حالة المساكن المتموضعة على شارع  صغير أو ممر ميكانيكي هنا استعما ل مزدوج.2
بالنسبة للطابق الرضي وذلك بتخصيص محل للتجارة أو مرأب، بينما المجالت

الخرى تستعمل بنفس طريقة الحالة الولى. 
حالة المساكن أين الطابق الرضي يفقد تخصصه لمحلت تجارية أو مرأب وذلك.3

نتيجة تموضع المسكن على شارع ضيق ناتقص الحركة أو درب أين التوظيف
المجالي يحدد باستعما ل بسيط للمجالت حسب تهيئتها و تأثيثها مثل الحالة الولى

و الثانية. 

3 - 6 :( ) فيل-    الفردي السكن نمط

3 - 6 - 1 : العمراني-  الهيكل
على مستوى التنظيم المجالي للهيكل العمراني، هذا النمط يخصص الشكل الطولي    

للجزيرة كما يسمح بنوع من التهوئة لصالح المساكن (الفيلت). 
    تبدو وحدة التركيبة العمرانية بنوع من التجانس و التناسب، وتظهر بمنتوج نهائي ناتج

عن نظام تصميمي عمراني ومعماري نموذجي. 
- المظهر الخارجي: 3-6-2

 المظهر الخرجي هو كذلك نتيجة بحث معماري مسبق فبإطار عام، ولذلك تظهر لنا   
الواجهات في تجانس بالضافة على وجود بعض العناصر المعمارية التقليدية مثل القبة و
القوس وذلك لنتاج عمارة محلية، كما يظهر هذا النمط من السكن بالنوع المفتوح على

الخارج و بتنظيم في إيقاع وارتفاعات المساكن المركبة من طابق واحد، ولكن حاليا
تعرف هذه المساكن تغيرات وتوسعات أفقية وعمودية وهو ما أثر على المظهر الخارجي .

3 - 6 - 3 : العمرنة-  غياب
  تنظيم شكل الجزيرات ووضعيتها المتوازنة أعطى إحساس أكثر بوجود الشوارع ولكن

هذه الخيرة تظهر محدودة في مجا ل تنقل من المجا ل العام إلى المجا ل الخاص بالضافة
إلى المجا ل الخارجي الذي يفتقر إلى التهيئة و إلى التأثيث العمراني و الماكن المخصصة

بأنواعها، هذا النمط يظهر كحي سكني ل يحتوي على أي نشاط عمراني و ل حتى تجاري. 
3 - 6 - 4 : المسكن-  شكل

    ما أشرنا إليه سابقا، التصميم العمراني المسبق وفي إطار عام ومنظم أعطى مساكن
مستطيلة متماثلة وبطابق واحد ومزود بفناء أمامي و آخر خلفي. 

% و الباتقي كفناء60   و إذا كانت الحصة تحدد شكل المسكن فإن استعمالها متكون من 
 2 م400 إلى 150ومساحة الحصة الثابتة  وتتراوح عموما بين 

3 - 6 - المجالي- 5 : التنظيم
 هذا النمط من السكن يعرف نفس مبدأ التنظيم المجالي المسكون وذلك يتجسد في   

مجا ل التنقل (رواق) وهو محور التركيبة و تتموضع  على جانبيه المجالت المسكونة
وبذلك نكون في نظام مجالي نموذجي، هذه الوضعية تدفع السكان في بعض الحالت
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بالقيام بإعادة تهيئة المجا ل المسكون وتوسعات تؤدي في بعض الحيان إلى  تغيير حتى
المظهر الخارجي، وهذه النموذجية في التنظيم مصممة مسبقا من طرف المعماري

) منطقي.Organigramme) ومخطط وظيفي (Zoningانطلتقا من نموذج لمخطط (

الخلصة:

المحيط العمراني لمدينة الوادي متكون من عدة أنماط مختلفة للسكن، و التحاليل    
التيبولوجية، التي تقمنا بها على مختلف أنماط السكن المكونة لحضيرة المساكن لمجا ل

دراستنا هذا ومقارنتنا مكنتنا من الستنتاجات التالية: 
     المظهر الخارجي وطريقة التنظيم المجالي تعرف تغيرات كثيرة أدت إلى تحو ل نمط

البناء الذاتي نحو  نمط شعبي في معظمه ومثل ما هو موجود وينتج في كل مناطق
الجزائر بالرغم من وجود هيكلة عمرانية متشابهة بين معظم النماط ولكن بمستويات

مختلفة. 
    أما التوظيف المجالي فهو يعرف  تحولت رهيبة خاصة في المجا ل التقتصادي، فمن
التوظيف التقليدي (النسيج التقليدي و العما ل الحرفية المتكونة من العناصر المختلفة

للنخيل) إلى توظيف أخر مثل التجارة خاصة وبكل أنواعها و النشاطات الصغيرة وهو ما
نلحظه و يظهر جليا في الطابق الرضي من أحياء البناء الذاتي. 

     من خل ل تحاليلنا استنتجنا بأن طرق إنتاج السكن المختلفة أعطت سكن بمفهومه
الواسع بكثير من التشابه و التغيرات و التناتقض وعلى مستويات كثيرة من الهيكلة

المجالية العمرانية، هذا وبينما التنظيم المجالي للمسكن الصلي كان مفتوح على الداخل
وبتعددية وظيفية للمجا ل و يسهل البداوة اليومية و الموسمية محققا بذالك التلؤم  مع

المناخ وحرمة الحياة العائلية الجتماعية، يتضح لنا بأن هذه النماط اليوم تتجه تدريجيا نحو
تنظيم مجالي مفتوح على الخارج، وهكذا استنتجنا بأن مختلف أنماط السكن تابعة لطرق

إنتاج مختلفة نذكر منها: 
منتوج مخطط وبهيكلة عمرانية حسب مخطط تقسيمي، له هيئة  معمارية تطورية•

يشارك الساكن في تطويرها. 
منتوج عفوي ناتج في إطار غير تقانوني  وبدون هيكلة مجالية مسبقة ولكن بشكل•

تطوري أين المستعمل يتصرف وحده على مستوى المعاملت و إنجاز مسكنه بدون
مراتقبة الدولة. 

منتوج نهائي غير تطوري منجز من طرف الدولة بدون مشاركة الساكن في إنتاجه. •

ومن خل ل التحليل نلحظ  كذلك  بأن حتى تقنيات البناء التقليدي بجدران حاملة وبمواد
محلية عمرت طويل بهذه المنطقة ولفترات كثيرة لم تنجوا هي الخرى من هذا التغيير و
التهميش، وبذلك تعرف هذه التقنية حاليا انقراض تدريجي محزن وذلك لصالح نظام بناء
جديد من أعمدة وعوارض من السمنت المسلح و تقوالب إسمنتية لمواد تعبئة الجدران.

    وبالنسبة للتكيف مع المناخ ومن خل ل تحاليلنا و بالرغم من تقنيات التعمير للبناء
التقليدي بمواد محلية تحقق راحة حرارية معتبرة (خاصة باندماجها مع غيطان النخيل)، إل

أن بعض السكان وبدافع مبدأ العصرنة و الحداثة يتسببون وبطريقة غير مسؤولة في
تدمير هذا الموروث الثمين وتعويضه ببناء جديد وبمواد جديدة مع أن هذه المواد الجديدة

ضعيفة العز ل الحراري ول تحقق  أي راحة مهما كانت مدهمة بتقنيات العز ل الحراري
وذلك نظرا لقساوة الطبيعة في هذا الوسط. 
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    هذا ونظرا لكثرة التغيرات و التحولت من الجدر أن تتم بنصائح و إرشادات من ذوي
مسيري الطار المبني حتى نحافظ على الختصاص ويكون تطبيقها بإشراف من طرف

هوية العمارة المحلية الملئمة لهذا الوسط الذي نخصص له من خل ل نتائج هذه الدراسة
ّلخير . توجيهاتنا و توصياتنا التي نطرحها في الفصل ا
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مقــــــدمة:

     تلعب الوظائف التجارية دورا هاما في هيكلة المجال وتوسيع نفوذ المدينة من خلل توفير مختلف
متطلبات السكان الستهلكية والخدماتية، وقد تتعدى حدود المدينة ذاتها، وفي اغلب الحيان نجد
بالمدن مركزا يتوطن به وظائف تجارية مختلفة وكثيفة تساعد على رفع المردود القتصادي مما

يساعد على خلق قطب  تجاري او ما يعر ف بمركزية تجارية .
    

    ومدينة الوادي كغيرها من المدن، تلعب التجارة بها دورا فعال باعتبارها الوظيفة الساسية بها،
وسنركز في دراستنا في هذا الفصل على الهيكلة  التجارية  العامة للمدينة، من خلل تعداد المحلت

التجارية بمختلف وظائفها حسب القطاعات العمرانية، قد اعتمدنا في ذلك على عملية المسح الميداني،
نظرا لتضارب الحصائيات بين مختلف المصالح المعينة، حيث قدر عدد المحلت حسب السجل

 مع العلم ان هاته الخيرة لم تشمل جميع القطاعات2225 محل، ومديرية الضرائب 7873التجاري بف 
العمرانية . 

% بالنسبة84.96 مجل أي ما يعادل 6689    اما جسب عملية المسح الميداني فقد بلغ عدد المحلت 
الى ماورد بالسجل التجاري.

   تعد دراسة التجارة  من بين أصعب  المواضيع، نظرا لصعوبتها وتشعبها وتعقيدها، حيث أنه ليس
من السهولة بمكان أن نتحصل على المعطيات و الحصائيات اللزمة لدراسة الموضوع من شتى

جوانبه وهذا نتيجة لعدة أسباب أهمها: 
التهرب الجبائي: وهي ديون تراكمت خاصة في السنوات الخيرة بسبب تهرب التجار و-

أصحاب المؤسسات من تسديد الفواتير الضريبية....
بعض التجار يملكون سجلت تجارية ل تتماشى مع طبيعة النشاطات التي يقومون بها، أو انهم-

يمارسون النشاط التجاري بطريقة غير قانونية ( عدم وجود سجل تجاري)،إضافة إلى وجود
محلت وما هذه إل عينة بسيطة مما يعانيه هذا القطاع من مشاكل وتجاوزات. 
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التركيب الوظيفي للمدينة 

القطاعات

السنوات

إجمالي)3القطاع ()2القطاع ()1القطاع (
العمال

بناء وأشغالالصناعةالفلحة
عمومية

تجارة وخدمات
وإدارة

%العدد%العدد%العدد%العدد
19981172065359.1

8
199
2

43.16318754.665881

20024293.8210579.4
2

212
7
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2010المصدر : مديرية الشغل + مديرية التهيئة لوالتخطيط 

من خلل الجدول نلحظ أن : العمال في مدينة الوادي يتوزعون على رثلث قطاعات بنسب متفاوتة .
  القطاع اللول : -1

 فلح أي بنسبة117 , حوالي 1998 لقد بلغ عدد الفلحين في القطاع في سنة :  الفلحة               
، ليسجل ارتفاع ضعيف في عدد العمال2002 عام 429%  , ومن إجمال عدد العمال، ليرتفع إلى 02

%، ومن إجمال اليد العاملة،1.75 فلح أي ما يعادل 683 إلى 206% , لينخفض سنة 1.82بنسبة 
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ليبقى هذا القطاع غير مشجع ويحتل المرتبة الخيرة من حيث عدد العمال , ويعود هذا التراجع إلى
العوائق الطبيعية التي عرفتها الولية منها  .

ظاهرة صعود المياه التي أدت إلى اختناق الل ف من أشجار النخيل، مما دفع بالسكان إلى هجرة•
واحاتهم المختلفة بحثا عن مواد المختنقة بحثا عن مورد اقتصادي بديل .

%، نتيجة تدخل الدولة عن4.91 عامل أي بنسبة 1656 م إلى 2005ارتفاع عدد العمال لسنة •
طريق ما يسمى ( بالدعم الفلحي .....) 

     لكن في الونة الخير وبعد حل مشكلة صعود المياه ووجود طرق لتصريف الكمية الزائدة من
المياه إزدهرت الفلحة في مدينة وادي سو ف وبدأت تظهر إنتعاشا كبيرا حيث أصبحت تحتل

المركز الثاني في المداخيل القتصادية في المدينة وأصبحت البطاطا السوفية تلقي صيتا كبيرا
على المستوى الوطني، وكذلك فيما يخص زراعة النخيل حيث أخذت هي الخرى تطغى على

المستويين الوطني والعالمي.
 

- القطاع الثاني : 2
 لم تعر ف المدينة انتعاشا كبيرا في هذا القطاع، لضعف الستثمار من طر ف   - الصناعة :1

الدولة،باستثناء بعض الوحدات الصناعية الصغيرة الحرة مثل " صناعة الحلويات، العطور  مواد
، إلى1998 عامل لعام 353بلستيكية، المنيوم ورغم الرتفاع المستمر لعدد العمال بهذا القطاع من 

2010%  ليصل عام 9.69 عامل أي بنسبة 1566 حوالي 2002 ليبلغ سنة 1987 عامل لعام 1057
 عامل . 1719م إلى 
يعر ف هذا القطاع ارتفاعا مستمرا في عدد العمال، من عشرية لخرى،   الشغال العمومية : 2-2

2010 عامل، ليصل عام 3135 إلى 2006 عامل،ارتفع سنة 2002 م حوالي 1998فبعدما كان سنة 
% من المشتغلين فعل , ويمكن ارجاع ذلك لتزايد حاجات السكان20.28 عامل أي بنسبة 6834م إلى 

على مختلف الخدمات المرتبطة بهذا القطاع (مواد بناء , مقاولت.........) .

- القطاع الثالث :3
%54.66 عامل أي ما نسبته 3187  ارتفع عدد العمال بهذا القطاع من       التجارة لوالخدمات الدارية :

23481 يقدر بففف  2010 / واستمر في التزايد ليصبح عام 2002 عامل لعام 7607 إلى 1998عام 
%  من أجمال عدد العمال، مما جعله يحتل المرتبة الولى من حيث عدد69.70عامل أي ما يعادل 

العمال ويمكن إرجاع ذلك إلى . 
الحركة التجارية النشيطة التي عرفتها  المنطقة خلل العشرية الخيرة  وما صاحبها من توسع-1

تجاري لجميع التخصصات التي شملتها مختلف السواق اليومية . 
استفادتها (المدينة ) من مختلف  المشاريع  المشاريع التنموية  والمرافق الخدماتية (مستشفيات،-2

صيدليات , بنوك , مؤسسات , خدمات النقل .............) 
زيادة  عدد السكان صاحبها  زيادة متطلباتهم الستهلكية التي يرافقتها  تنوع السلع والخدمات-3

لتوفير الحاجيات المتزايدة . 
ظهور النشاط الصناعي " استثمار الخواص " المر الذي جلب لها مشاريع جديدة , جعلها تتوفر-4

على خدمات تجارية وادارية وصحية , مما ساعد على استقطاب ايدي عاملة اضافية .
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التجــــارة:
 : الشعاع الجاري لولية الوادي من العهد العثماني إلى الوقت الحالي

تعد مدينة الوادي من أقدم مراكز الستقرار البشري حيث تعاقبت عليها عدة حضارات عبر تاريخها    
الطويل وقد لعبت في بعضه أدوارا رائدة  أين تعدى  إشعاعها القتصادي خصوصا التجاري منه

. حدودها  القليمية
بينما همشت أو مرت بفترات ركود في أحيان أخرى نتيجة الوضاع عدم الستقرار، وسنحاول تسليط 

الضوء ولو بصورة موجزة على النشاط التجاري لهده الولية، و المكانة التي احتلتها  من العهد
العثماني إلى يومنا هدا  من أجل تكوين خلفية تساعدنا  على فهم طبيعة المكان المعنى بالدراسة و

 .خصوصياته
- عن اطريق القوافل: 

     تجارة القوافل كانت تتم  في رثلرثة  اتجاهات  أساسية ، شرق-غرب وجنوب ومن بين اشهر الطرق
التي كانت تسلكها القوافل، الطرق السلطانية (الطرق التجارية الكبرى)، و أهم هده الطرق : 

 يربط  من ليبيا إلى بلد المغرب  الطريق العرضاني الشمالي :•
  يربط وادي ميزاب بتونس مرورا بمدن الغواط، بوسعادة، قسنطينةالطريق القطري الشرقي:•

و الكا ف. 

إذن من بين أهم المناطق و البلدان  التي تصلها هده القوافل حسب التجاهات هي : 
 باتجاه بلد بتونس، حيث كانت تشكل مخزنا مهما يحمل إليه تجار الشرق الجزائريشرقا: •

منتوجاتهم ومصنوعاتهم المحلية، وهدا نظرا لعامل قرب المسافة و يعودون  منها محملين بقليل
من المصنوعات التونسية مثل ، الشواشي، الحزمة وكثيرا من المواد  الوروبية  المستوردة
عن طريق  إيطاليا وفرنسا هي كانت منطقة العبور من الجزائر إلى تونس ونقطة استراحت.

  كانت سنوية ومع دلك فقد كانت لها أهمية كبرى بالنسبة للتجارباتجاه الحجاز و طرابلس:•
المعنيين بالمر، لنها كانت تحقق لهم أرباح طائلة برؤوس أموال قليلة. 

 أين كان النشاط التجاري ضعيف جدا ومحصور في بعض مواد الزينة التيغربا باتجاه المغرب:•
تتبادلها كل من أسواق  الوادي، بسكرة وورقلة من جهة ومراكز فاس، فكيك وتافيللت  من جهة

أخرى. 
 و التي تشمل في الوقت الراهن كل من مالي، النيجر نيجيريا، حيثجنوبا باتجاه بلد السودان:•

أن ورقلة ، تقرت،  الوادي، هي أهم السواق التي تنطلق منها القوافل إلى اعماق افريقيا و
قدكاموا يحملون إلى هده البلدان متوجاتهم المحلية، وبعض المصنوعات الجنبية المستوردة،

بينما يحملون منها: الدهب ، العاج، القمشة القطنية. 

    إن السلطات العثمانية لم تهتم بشكل جدي بهدا النوع من التجارة الخارجية، و لو فعلت لتضاعف
النشاط التجاري بصورة أكثر معقولية ولتمكنت ان تجعل منه مصدرا أساسيا من مصادر رثروة القليم،

ومن يدري لعلها كانت تستطيع أن تنافس به دلك النشاط التجاري الدي كانت تقوم به بعض الدول
الوربية في مختلف أنحاء إفريقيا. 
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 الحركة التجارية في العهد التستعماري:
م ، حافظت المدينة على دورها1837     بعد سقوط مدينة الوادي تحت السيطرة الستعمارية في سنة 

القيادي داخل إقليمها حيث بقيت تلعب دورها كعاصمة سياسية ورثقافية و اقتصادية، رغم أن الوضاع
تغيرت كثيرا عما كانت عليه في العهد العثماني، وكذلك رغم بروز عدة أنوبة حضرية على مستوى

إقليم الشرق الجزائري أهمها: عنابة، باتنةو سطيف . 
    وقد كانت تنتشر بمدينة الوادي مجموعة من السواق المختصة في تجارة نوع معين من السلع و

المواد الستهلكية، وهي في الحقيقة أسواق قديمة تعود إلى ما قبل التواجد الفرنسي بالجزائر و
الملحظ أن  توزيع هده السواق كان تدريجي انطلقا من قلب المدينة العتيقة و أهم أسواق تلك الفترة

هي : 
وتباع فيه جميع المستلزمات. سوق الوادي: •
 وتباع فيه اللبسة و الحذية  بصفة خاصة .سوق ليبيا:•
 ويهتم بصفة خاصة الخضر و الفواكه. سوق العصر:•

  إدن أسواق مدينة الوادي حافظت على طابعها التقليدي، حيث أنها تعتبر بالنسبة لكل سكان إقليم
الوادي أهم مركز للتزود بكل ما يحتاجونه من مواد وسلع . 

     هده السواق و المحلت ورغم طابعها البسيط و التقليدي إل أنها كانت تمثل مركز تجاري حقيقي
بصفتها تلبي احتياجات المستهلك في تلك الفترة . 

     وقد تميزت الحركة التجارية في الوادي داخليا  و خارجيا خلل الحكم الستعماري بثلرثة مراحل
أساسية، وهدا حسب حجم المبادلت المنجزة و إشعاع المدينة و مجالت نفودها.. وجاءت هده المراحل

كما يلي: 
مرحلة الركود. -1
مرحلة النتعاش. -2
مرحلة التطور. -3

مرحلة الركود:-1
 بعد سقوط مدينة الوادي تحت السيطرة الفرنسية، أصبحت الطرق التجاري بينها و بين مختلف    

المناطق و الوطان و التي كانت تسلكها  القوافل غير آمنة. 
 تم بعد دلك ونتيجة التوطن الكثيف للمعرين في إقليم الشرق الجزائري واستلئهم على الراضي التي

كانت ملك للسكان المحليين، فان نشاط هؤلء قد تقلص بشكل كبير لنه وكما هو معلوم فإن حجم
المبادلت التجارية بالقليم مرهون بالنتائج المتحصل عليها من طر ف الفرحين. 

  إدن السنوات الولى من الغزو أوقفت تقريبا بشكل نهائي علقات الوادي التجارية، أما علقات
الوادي بالعاصمة فهي لم تكن معتبرة ل قبل الغزو و ل بعده. 

   فيما يخص العلقات مع الجنوب فهي تعتبر الكثر متانة، و التي لم تنقطع تقريبا أبدا، كما أنها تعتبر
من بين أقدم علقات الوادي التجارية. 

بالنسبة للعلقات مع تونس، فإنه وبعد سقوط الوادي توقفت لن الطريق بينها وبين مدينة الكا ف لم يعد
أمنا، هده الوضعية قطعت ما كان يعر ف بتجارة العبور بين البلدين، خاصة في مجال السلع الموردة
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نحو تونس ومنه إلى الجزائر المر الدي حرم سكان إقليم الوادي من دخول مثل هده المواد، و بالمقابل
توقف تدفق السلع نحو تونس و المتمثلة أساسا في الجلود و الكسكس، الصو ف..... الخ . 

مرحلة النتعاش: -2
بعد مرور فترة الركود التي شهدها النشاط التجاري في القليم  و التي قاربت الثلرثة عقود من الزمن   

استطاعت القوات الستعمارية و المعمرين من السيطرة المطلقة على كل الثروات و الخيرات
خصوصا الراضي الزراعية الخصبة، كما انها اصبحت المسؤولة على تسيير النشاط التجاري

بالقليم.
مرحلة التطور: -3

 ازدادت الحركة التجارية في هده الفترة حدة عما كانت عليه في سابقتها وهدا خاصة من الثلرثينيات
حتى نهاية العهد الستعماري و قد تميزت هده الفترة بتوسع النشاط التجاري بشكل لم يسبق لقليم

الولية  أن عر ف مثله من قبل، وهدا راجع لعدة أسباب أهمها: 
تطور مهم في كل من شبكة الطرق، السكك الحديدية ووسائل النقل . •
ظهور هياكل تجارية جديدة تتمثل أساسا في : •

محلت تجارة الجملة .-
المساحات التجارية الكبرى. -

  وقد أصبحت  الوادي في هده الفترة منطقة لتجميع السلع ليعاد تصديرها إلى الخارج وللشارة فقط
فإنه  يمكن أن توصف هذه الفترة بأنها فترة استنزا ف حقيقي للثروات الوطنية، حيث شملت اضافة للى

منتوجات الفترات الولى المواد الخام المعدنية، و المواد الطاقوية.... 
   وبعد هذه المرحلة ستتطرق إلى الحركة التجارية بالولية بعد الستقلل.

الحركة التجارية بعد التستقلل: 
    بعد لسترجاع السيادة الوطنية الوادي كغيرها من المدن الجزائرية حاولت استغلل امكانياتها

المتاحة و المتمثلة أساسا في الهياكل و التجهيزات المورورثة من العهد الستعماري، لكن هذا التنظيم
التجاري أرثبت عدم ملئمته لتحقيق التنمية، و النتعاش القتصادي الموجودين بإعتباره كان موجها

أساسا نحو التجارة الخارجية و عليه فإن إعادة تنظيم هذا الجهاز أصبح ضرورة ملحة بصفته العلج
الوحيد الذي بإمكانه ان يساند السلطة السياسية و يضمن لها السقرار. 

    وقد كانت  تهد ف هذه العملية إلى تنظيم النشاطات التجارية من أجل تلبية متطلبات القتصاد الوطني
مع محاولة مراقبة الواردات الساسية للتنمية القتصادية و الحتياجات الضرورية للسكان و ضمان

أحسن توزيع للمنتوجات في البعدين المكاني و الزماني. 
    وقد مرت هذه الحركة التجارية بثلث مراحل أساسية: 

م، تأميم التجارة الخاريجة:1974 إلى 62المرحلة اللولى: من -1
 جدد تطبيق النصوص القانونية الفرنسية1962 ديسمبر 31 المؤرخ في 157-62   إن القانون رقم 

 شريطة أل تمس بالسيادة1962جويلية 03على التراب الجزائري التي كان معمول بها إلى تاريخ 
الوطنية، كما يستحق الذكر أن الدولة قامت في السنين الولى بعد الستقلل بعدة تأميمات وهذا ما كان

يسمى بمبدأ تدويل القطاعات الحيوية للقتصاد الوطني. 
 المتضمن قانون1966 سبتمبر 15 المؤرخ في 284-66    فضل عن ذلك أجاز المر رقم 

الستثمارات إنشاء شركات مختلطة بين الشركات الوطنية و الجنبية. 
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    ونشير إلى أن هذه الفترة قد تضمنت صدور أكبر عدد من القوانين المنظمة للقطاع التجاري.
: 1984 إلى 1974من-2

 أين تحددت  مساحة المقاطعة وذلك بأمر رقم1974    وما ميز هذه الفترة هو التقسيم الداري لسنة 
 المتعلق باصلح التنظيم القليمي بالوليات ومنه المرسوم رقم1974 جويلية 02 المؤرخ في 74-69
 المتضمن تحديد الحدود الدارية و القليمية و تكوين ولية1974 جويلية 12 المؤرخ في 74-148

الوادي بحيث كانت تابعة إداريا لولية بسكرة. 
إذن هذا التقسيم أدى إلى ظهور قوي لتجار الجملة خاصة بمركز المدينة، إضافة إلى المساحات

التجارية الكبرى،السواق المغطاة وظهور القطاع الخاص، رغم محدودية نشاطها الذي ل يتعدى
. 1976المؤسسات الصغيرة و المتوسطة كما ينص عليه الدستور الصادر في سنة 

:1984المرحلة الثالثة: بعد -3
   يمكن القول أن النصوص القانونية الخاصة بالستثمارات عرفت تطورا ملحوظا نظرا لهمية هذا

الموضوع من الناحية السياسية و القتصادية، وهذا بغية توجيه البلد نحو إقتصاد السوق بمساهمة كافة
الستثمارات وطنية أو اجنبية عمومية كانت أو خاصة.  

أثر التقسيمات الدارية على الشعاع التجاري للوادي: -4
 م إلى ظهور أقطاب تجارية جديدة نتيجة1984 إلى سنة 1956    لقد أدت هذه التقسيمات من سنة 

لهذه التقسيمات وما أنجر عنها من تحديد  للمجال الداري للوادي فإن عملية التحكم في الستثمارات
التي كانت توجه من الوادي نحو تلك المناطق توقفت وبذلك أصبحت توجه مباشرة من  عواصم

الوليات الجديدة نحو مجالتها، وبدورها أدت هذه الستثمارات إلى ظهور حركة تجارية بأهم هذه
المدن ونذكر على سبيل المثال: 

   أم البواقي، عين البيضاء، عين مليلة، ميلة، تاجنانت، شلغوم العيد، جيجل، الميلية، واد زناتي،
سكيكدة، عزابة، القل....

     ومن هنا يمكننا أن نقول جازمين بأن تقليص المجال الداري للوادي أرثر سلبا على الحركة التجارية
لهذه الخيرة . 

الوزن التجاري لولية الوادي بالنسبة للواطن : 
      تبدو العلقة وطيدة جدا بين عدد السكان وعدد التجار حيث أن النسبتين تقريبا متساويتين، وقد

قسمنا وليات الوطن  إلى أربع فئات أساسية حسب عدد التجار، إضافة إلى العاصمة التي ظهرت في
فئة وحدها: 

% حيث ظهرت5.55 وهي فئة الوليات التي تفوق فيها نسبة التجار  لوزن تجاري كبير جدا :-1
في هذه الفئة العاصمة بمفردها باعتبارها: 

عاصمة الوطن.-
% من إجمالي سكان الوطن. 9.24تضم أكبر تجمع سكاني يمثل -
تتركز بها الهياكل و الدارات. -

وبالتالي فإنه من المنطقي جدا أن تظهر بمفردها لنها وبكل اختصار الولية رقم واحد على المستوى
الوطني. 
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% وتضم5.55% و 3.94 وهي فئة الوليات ذات النسبة المحصورة بين  لوزن تجاري كبير:-2
%،4.80%، 4.28كل من وليات: تلمسان، تيزي وزو، سطيف، وهران بنسب على التوالي: 

%. 4.05% و3.10% وبالمقابل فإن نسبة السكان محصورة بين %5.37، 5.60
وبذلك  فإنه يوجد هناك توازن بين عدد السكان وعدد التجار.

 
%3.93% و 2.33 وهي فئة الوليات ذان النسبة المحصورة بين  لوزن تجاري متوتسط:-3

وتضم وليات: باتنة، معسكر.... حتى ولية أم البواقي حسب النسب ةالمبينة في الجدول . 
و في الحقيقة فإن دراسة عدد السكان و عدد التجار  بمعزل عن بعضهما يترك الكثير من اللتباس و ل

يوضح الفكرة بشكل جيد، لذلك ارتأينا دراسة نصيب التاجر الواحد من السكان في كل ولية، حيث
نسمة لكل تاجر،40استخلصنا منه أن هذا المعدل في ولية الوادي مساوي للمعدل الوطني و المقدر بفف 

29وهذا يعني أن مستوى الخدمة بالولية مقبول، بينما هو محصور بالنسبة لوليات هذه الفئة بين 
 نسمة في بجاية. 47نسمة لكل تاجر في تبازة و 

   وللعلم  فإن ارتفاع هذا المعدل يكون إيجابي بالنسبة للتاجر و سلبي بالنسبة للزبون و العكس صحيح.
 ولية فقط نظرا لنعدام الحصائيات43    وللشارة فإن هذا المعدل قد تم حسابه إنطلقا من معطيات 

الخاصة بالتجار في الخمس وليات التالية: البليدة، المدية، جيجل، البرج و البويرة. 

%و0.72 وهي فئة الوليات ذات النسبة المحصورة بين   لوزن تجاري دلون المتوتسط:-4
% وتضم وليات: ميلة ، غليزان... حتى ولية النعامة، حسب  النسبة المبينة في الجدول،2.32

% من إجمالي سكان الوطن. 2.22%و 0.49كما أن نسبة السكان محصورة بين 
% أي وزنها التجاري لم3.94   إذن كل وليات هذه الفئة هي ما دون  المتوسط الوطني المقدر بفف 

يرقى إلى المستوى المتوسط، و السبب دائما يعود إلى الحجم السكاني بهذه الوليات، فإذا أخذنا مثل
 نسمة لكل تاجر، وهو29ولية النعامة وهي فن أخر رتبة من هذه  الفئة فإن نصيب التاجر فيها قد بلغ 

أقل بكثير من المعدل الوطني وبذلك فهو إيجابي جدا بالنسبة للزبون .

% وتضم وليات: تيسيمسيلت،0.72وهي فئة الوليات القل من    لوزن تجاري ضعيف:-5
%، وهي0.15%، 0.17%، 0.67%، 0.71تمنراست، تندو ف و ايليزي بنسب على التوالي: 

أضعف نسب على المستوى الوطني. 
 نسمة للتاجر الواحد وهي الكثر ايجابية بالنسبة للزبون على المستوى19    وقد سجلت ولية تندو ف 
الوطني  لقلة عدد السكان . 

   الوزن التجاري لولية الوادي بالنسبة للشرق الجزائري: 
         تعتبر ولية الوادي كعاصمة لقليم الشرق الجزائري نظرا للدور الريادي الذي لعبته في فترات

تاريخية سابقة. 
    وبالنظر إلى الجدول الخاص بتوزيع التجار عبر وليات الشرق الجزائري، والمستخرج أساسا من

 ( في غياب إحصائيات كل من وليتي برج بوعريريج1995المركز الوطني للسجل التجاري لسنة 
وجيجل) قسمنا هذا الوليات إلى أربع فئات أساسية من حيث عدد التجار ظهرت كما يلي:
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% حيث8.26 وهي فئة الوليات ذات النسبة التي تفوق  لوليات ذات لوزت تجاري كبير:-1
% من إجمالي9.40% و 12.22ظهرت كل من وليتي سطيف وباتنة بنسيب على التوالي 

تجار إقليم الشرق الجزائري و الملحظ أن عدد التجار له علقة مباشرة بعدد السكان  حيث أنه
كلما ارتفع عدد السكان ارتفع عدد التجار و هذا من أجل الوصول إلى تلبية رغبات المستهلك،

 على التوالي:1995وقد سجلنا فيما يخص تقديرات السكان لهاتين الوليتين في سنة 
% من مجموع سكان القليم، وبالتالي هناك نوع من التوازن بين نسبة التجار%8.95، 11.90

ونسبة السكان في الوليتين مقارنة بالقليم. 
 نسمة لكل تاجر على التوالي وهو أقل28 نسمة و 39كما أن نصيب التاجر من السكان قد بلغ فيهما 

 نسمة لكل تاجر، وبالتالي فإن مستوى الخدمة بها مقبول. 40من المعدل القليمي المقدر بفف 

% و5.55 وتضم الوليات ذات النسب المحصورة بين  لوليات ذات لوزن تجاري متوتسط:-2
% من اجمالي تجار الشرق الجزائري وهي: قسنطينة، مسيلة، بجاية، سكسكدة، تبسة و8.26

% زهي5.72% ، 5.81%، 6.41%، 7%، 7.77%، 7.78ام البواقي بنسب على التوالي: 
%. 40.49تشكل في مجموعها 
% لوليات هذه الفئة من إجمالي سكان القليم وهنا كذلك يبدو40.21  مقابل نسبة سكان تقدر بفف 

الترابط و التقارب جلى بين عدد السكان و عدد التجار. 
% و7.77%، مع ولية مسيلة 7.78      وقد ظهرت ولية الوادي على رأس هذه الفئة بنسبة 

الوليات المذكورة سابقا، رغم أن هذه الخيرة ل تحضى بنفس الهمية التي تحضى بها ولية الوادي،
وهذا إن دل على شيئ فإنه يدل على تقهقر الوادي، وفقدانها لمكانتها الريادية، وهذا سواء من حيث عدد

التجار أو عدد السكان، وحتى في مجالت أخرى رثقافية وصناعية... 

 وهي فئة الوليات ذان النسب المحصورة بين لوليات ذات لوزن تجاري دلون المتوتسط:-3
% وتضم كل من : ميلة ، الوادي، قالمة، ورقلة، عنابة، بسكرة، خنشلة،5.55% و 2.84

%،4.06% ، 4.44% ، 4.49%، 4.60%، 5.54وسوق اهراس بنسب على التوالي:
%، من6.08% و 3.25% كما أن نسبة سكان هذه الوليات تتراوح بين %3.25 ، 3.36

مجموع سكان القليم إذن الوزن التجاري لوليات هذه الفئة هو مادون المتوسط لنها في
%. 5.55مجملها أقل من المتوسط و المقدر بفف 

 الباب الول:  وهي فئة الوليات ذات النسب التي تقل عن لوليات ذان لوزن تجاري ضعيف:-4
% و2.24% وتضم وليتي الطار ف و اليزي ، وقد بلغت بهما نسبة التجار على التوالي 2.84
% ويمكن تفسير هذا بكون: 5.55% وهي بعيدة كل البعد عن المتوسط القليمي البالغ 0.36

الطار ف: رغم أن عدد سكانها أكبر من سكان ولية خنشلة مثل إل أن عدد تجار هذه الخيرة-
يفوق عدد التجار في ولية الطار ف وربما السبب يعود إلى الطابع الفلحي المحض للطار ف. 

% مقارنة0.36ايليزي: نظن أن هذه النسبة  منطقية نظرا لن عدد  السكان جد صغير (-
باجمالي سكان القليم). 
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يتضح إذن بأن  التجارة في الوادي حضيت بأهمية بالغة خلل العهد العثماني، بحكم أن هذا النشاط
يعتبر مصدر حقيقي للثروة كما أنها احتلت الريادة وبدون منازع داخل اقليمها بصفتها عاصمة بايلك

الشرق، وقد تعدى إشعاعها إلى ما وراء البحر، وإلى أعماق افريقيا و المشرق... 
     ومن خلل العهد الستعماري حافضت  على مكانتها داخل اقليمها، وعلى الدوار المنوطة بها. 

    بينما في فترة الستقلل بدأت الوادي تتقهقر تدريجيا إلى أن نفذت ريادتها داخل اقليم الشرق
الجزائري لصالح وليات أخرى هي سطيف وباتنة. 

    وسنحاول في الفصل الموالي النشاطات التجارية، ، وتوزيعها عبر المجال الولئي. 

توزيع السجلت التجارية حسب النشااطات في لولية الوادي: 
تعريف السجل التجاري: -1

السجل التجاري يعتبر أداة قانونية للشهار وهذا راجع لقابلية معارضة صفة من الناحية القانونية:1.1
التاجر، أو بعض البيانات الخاصة للقيد في السجل التجاري كما أن السجل هو عقد رسمي يثبت كامل

الهلية القانونية لممارسة التجارة، ويترتب عليه الشهار القانوني الجباري. 
السجل التجاري يعتبر وسيلة للتحقيق المستمر في النشطة التجاغرية داخل من الناحية القتصادية:1.2

البلد، ومن أهدا ف المركز الوطني للسجل التجاري سير وضبط باستمرار قائمة النشطة القتصادية
الخاضعة للقيد في السجل التجاري. 

 وعلوة على هذا فإن السجل التجاري يستعمل كمصدر للحصائيات.      
إذن للسجل التجاري ةوظيفة إحصائية تسمح ببيان عدد المؤسسات التجارية، فردية كانت أو جماعية،

سواء أكان التاجر شخصا طبيعيا أو معنويا، أكان المعني بالمر جزائريا أو أجنبيا. 
يمكن ملحظة عدد السجلت التجارية، ونسبتها في كل نوع من توزيع السجلت التجارية:-2

النشاطات التجارية، والتي أعطت النتائج التالية: 
%، من إجمالي السجلت التجارية ،63.76 تحتل الرتبة الولى بنسبة      تجارة التجزئة:1 -2

1995 سجل تجاري، حسب إحصائيات المركز الوطني للسجل التجاري لسنة22271والمقدرة  بفف
وهذا لكون تاجر التجزئة يعتبر حلقة وصل بين تاجر الجملة و المستهلك، كما أنه  ل يوجد تجمع سكني

مهما صغر حجمه ل يحوي على القل على تاجر تجزئة واحد. 
%، من إجمالي السجلت التجارية،16.64 مثلت بها نسبة السجلت التجارية  - الخدمات :2-2 

نظرا للدور الذي تؤديه داخل المجتمع، خاصة إذا كان التجمع السكاني معتبر كما هو الحال بالنسبة
للوادي. 
% من اجمالي السجلت على8.32 وقد مثلت بها نسبة السجلت التجارية    الحرف التقليدية:2-3

مستوى الولية، وهذه النسبة نوعا ما صغيرة إذا ما رجعنا إلى الشهرة التاريخية للحر ف التقليدية
بلوادي، حيث أن هذه  الشهرة كانت و لتوال تتعدى الحدود الدارية للولية خاصة في ميدان النحاس،
النسيج و الذهب إل أنه قد لوحظ في السنوات القليلة الماضية تقهقر كبير في عدد الممارسين لهذا النوع

من النشاط بسبب عوامل عدة أهمها: 
الجهد الكبير المبذول، إضافة إلى الكلفة العالية للقطع المنجزة تقليديا مقارنة بمثلتيها المصنعة. 
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%، وهي نسبة تبدو صغيرة للوهلة الولى ، لكن5.88 في ميدان النتاج سجلنا نسبة  - النتاج:2-4
على العكس تماما إذا علمنا أن كل سجل تجاري يمثل مؤسسة منتجة، مركب صناعي، مزرعة.... و

النظر إلى عدد العمال الذين يمكن أن تشغلهم مثل هذه المؤسسات. 
% ومن إجمالي السجلت5.40 وقد ظهرت في المرتبة الخيرة بنسبة  - تجارة الجملة:2-5

التجارية، وهي نسبة معتبرة إذا علمنا أن تجار الجملة ل يتعاملون مع المستهلك مباشرة، كما أنه من
المنطقي جدا أن يكون عددهم قليل لن الواحد منهم يتعامل مع مجموعة من تجار التجزئة. 

توزيع السجلت التجارية حسب أنواع النشااطات في لولية الوادي: 

النشاط  %العددنوع
التجزئة  تجارة

الخدمات
التقليدية  الحرف

النتاج
الجملة  تجارة

14199
3706
1854
1309
12.3

36.76
16.64
8.32
5.88
5.40

%22271100المجموع

                                                                        

.CNRC2010المصدر: 

 بعد عملية الفرز لقائمة النشطة التجارية لولية الوادي و المتضمنة للحالة  توزيع النشطة التجارية:-3
 سجلناCNRCالحصائية للتجار عبر النشطة و المتحصل عليها من المركز الوطني للسجل التجاري 

 نوع من النشطة، أين كل نوع يتضمن مجموعة من السجلت التجارية وعند القيام بتصنيف هذه556
النواع من النشطة إلى الخمس أصنا ف المعروفة و المذكورة في الجدول و هذا بالعتماد على الورثيقة

laالرسمية من طر ف الهيئات المختصة في تحديد  ما يتضمنه كل نشاط تجاري وهي المدونة التجارية 
nomenclature .توصلنا إلى النتائج المبينة في الجدول أدناه 
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: توزيع النشطة التجارية في لولية الوادي حسب النواع 

النشاط  %العددنوع
التجزئة  تجارة

الخدمات
النتاج

الجملة  تجارة
التقليدية  الحرف

163
143
128
76
46

29.32
25.72
23.02
13.67
8.27

%556100المجموع

                                                                            

C.N.R.C2010المصدر: 
  

تركز كبير لتجار الجملة في مختلف النشااطات ببلدية الوادي: -1
% من إجمالي تجار العينة المدروسة ، حيث ينشطون في كل من76.92 يمثل بها عدد التجار 

نشاطات المذكورة وهذا بإعتبار بلدية الوادي هي عاصمة الولية وتظم أكبر  تجمع سكاني، وقد
ظهرت النشاطات على أساس اجمالي رأس المال كما يلي: 

الفئة اللولى : تركز كبير لتجار الجملة في مختلف النشااطات ببلدية الوادي: -1
% من اجمالي تجار الجملة بالبلدية، ويرجع10يمثل التجار في مجال الصيدلية  المواد الصيدلنية:-2

ظهور هؤلء التجار أساسا إلى سياسة حرية السوق التي انتهجتها الدولة و هذا بواسطة التسهيلت
البنكية (قروض) المقدمة للصيادلة، مما أدى إلى بروز عدة موزعين لهذه المواد. 

       أما قبل سياسة اقتصاد السوق فإن المؤسسة الوحيدة التي كانت مسؤولة على توزيع الدوية هي
). Encopharmeالمؤسسة العمومية (

    وما يميز هذا النوع من التجارة هو رؤوس الموال العالية جدا، نظرا لرتفاع أسعار الدوية بشكل
كبير، خاصة بعد انسحاب الدولة ورفع  الدعم الذي كان مخصصا لهذه المواد، وقد وصلت نسبة رأس

% بينما تمثل نسبتها على مستوى38المال فيها مقارنة باجمالي راس مال كل تجار العينة حوالي 
%. 62) بلديات المذكورة في مجال الصيدلة حوالي 05الخمس (

    ومن هنا تتضح الصعوبة البالغة في المتاجرة في هذه المواد، نظرا للمكانيات المالية الضخمة التي
 مليار سنتيم. 16.5تتطلبها، حيث أن متوسط رأس مال كل تاجر على مستوى البلدية بقدر بفف 
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تطبيقيةعلى           --    دراسة الصحراوية المدينة العمرانيةعلىمورفولوجية التجارة تأثير دراسة
-- الواد  مدينة

115 عموما بمتوسط مساحة بقدر بفف  2 م130 2 م80    فيما يخص مساحة المحلت فإنها تتراوح بين 
.  2م

% من اجمالي تجار الجملة في30 تجار الجملة في هذا المجال يمثلون نسبة  المواد الغذائية العامة:-3
% على مستوى كل البلديات، وهي نسبة معتبرة مقارنة بنسبة النشاطات66.67بلدية الوادي و 

الخرى. 
% لكل البلديات المذكورة في الجدول، وهذا بمتوسط يقدر بفف12    تجار الجملة ببلدية الوادي، و 

 مليار سنتم لكل تاجر. 1.75
ويمكن تقسيم  رأس مال تجار الجملة للمواد الغذائية إلى رثلرثة فئات أساسية: 

الفئة الولى: وتظم التجار الكبار، أصحاب المحلت الكبيرة، حيث يمكن لتاجر الجملة الواحد أن•
يشتري سلعة تفوق قيمتها الربعة مليير سنتم .

الفئة الثانية: وتظم التجار المتوسطين أصحاب المحلت المتوسطة، والذين تتراوح  قمة سلعة•
الواحد منهم ما بين واحد و ارثنين مليار سنتم. 

الفئة الثالثة  : وهم التجار الصغار أو المبتدئون  الذين يملكون محلت إما أنها صغيرة أو انها  ل•
تقع في اماكن جيدة للبيع و تقارب سلعة الواحد منهم حوالي نصف مليار سنتم. 

 تعتبر تجارة الجملة للقمشة من أبرز النشاطات القتصادية التي تميز مدينة - القمشة:1-3
الوادي، إذ أنها تعر ف وفرة في العرض و منافسة في السعر و عادة ما يجمع تجار الجملة في هذا

المجال، بين المنتوج المحلي و المنتوج المستورد. 
% على مستوى الولية ،21.15% من اجمالي تجار الجملة بالبلدية و 27.5 يمثل  هؤلء التجار 

 مليار سنتيم ، بينما يمثلون في مجملهم نسبة حوالي1.65متوسط رأس مال التجار الواحد يقارب 
و 2 م45% من اجمالي راس مال تجار الجملة في بلدية الوادي، بينما تتراوح مساحة المحلت بين 15
 2 م85

 مليار سنتيم يمثل4.5تجار الجملة لمواد البناء تجار الجملة، بمجمع راس مال يقدر بفف  مواد البناء:-1.4
 مليار2.25% من اجمالي راس مال تجار البلدية، و يبلغ  متوسط راس مال كل تاجر 3.70نسبة 

سنتيم وهو رثاني أكبر متوسط راس مال بعد تجار الجملة للمواد الصيدلنية طبعا وهذا راجع أساسا
إلى غلء مواد البناء خاصة خلل السنوات الخيرة الماضية، وحملت البناء الواسعة.

% دائما من إجمالي تجار الجملة بالبلدية و هذا5 يمثل تجار الجملة في هذا المجال  التأثيث المنزلي:-1.5
 مليار1.375% من مجموع راس مال تجار البلدية. وبمتوسط يقدر بفف 2.27باجمالي راس مال يمثل 

.  2م 120و  2 م60سنتيم، كما تتراوح مساحة المحلت بين 
و تتمثل في مواد التجميل، المواد الخاصة بميدان العلم و الثقافة بمختلف أنواعها  باقي المواد الخرى:-1.6

% من اجمالي  تجار الجملة بالبلدية، بينما10% و 5%و 7.5وتجارة الحذية بنسب على التوالي: 
% من اجمالي راس مال تجار الجملة بالبلدية.2.1% و2.5% و 2.9راس مالها فهو بالنسب التالية: 

وعموما فإن بلدية الوادي قد نالت  حصة السد من حيث عدد التجار، تركز النشاطات وقيمة راس      
مال، و بذلك فإنه يوجد  عدم توازن و اختلل كبير في توزيع هؤلء التجار عبر تراب الولية، حيث

%70% من اجمالي تجار العينة، براس مال يقارب 76.92انهم يمثلون في بلدية الوادي وحدها نسبة 
مع وجود كل النشاطات التجارية المذكورة في الجدول. 

الفئة الثانية : تركز متوتسط للتجار لو النشااطات: -2
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ضمنت العينة رثلرثة تجار للجملة في مجال المواد الصيدلنية في البلدية - المواد الصيدلنية:  2-1
%38.30%  من اجمالي صيادلة الجملة بالولية، حيث يمثل راس مالهم نسبة 42.85يمثلون نسبة 

% من اجمالي راس مال تجار الجملة بالبلدية.85.42من نفس المجموع بينما يمثل 
% من اجمالي التجار16.67يمثل تجار المواد الغذائية العامة نسبة  - المواد الغذائية العامة:2-2

 % من اجمالي تجار العيينة في المواد الغذائية18.45بالولية في هذا المجال، براس مال مقدر بف 
وتوزيع محلت هؤلء التجار غير محصور في مناطق أو أحياء محددة نظرا لكون هذه المواد تعتبر

ذات استهلك واسع، ومن طر ف كل شرائح المجتمع دون استثناء. 
نظرا للسيطرة المطلقة التي يفرضها مركز مدينة الوادي على هذا النوع من - القمشة:  3-2

التجارة من جهة ومن جهة أخرى وجود السوق السبوعي للجملة قمار  و الذي يعتبر الممول الرئيسي
لعدد كبير  من تجار التجزئة بإعتباره تتواجد به مختلف المنتوجات وبسعر معقول، لذلك فإن تأرثير

السوق على تجار الجملة كان سلبي جدا حسب اراء التجار. 
% من اجمالي تجار7.7      لهذه السباب فإن نشاط تجار  الجملة يبقى محدود حيث انهم يمثلون 

% من اجمالي تجار أقمشة العيينة. 7.33الجملة بالولية، وبراس مال مقدر بفف 
إذن يمكن القول ان تركز تجار الجملة بالبلدية هو متوسط على العموم، رغم أنها تعتبر رثاني أهم تجمع

سكاني بعد بلدية الوادي. 
 الفئة الثالثة: ندرة تجار الجملة بباقي البلديات الخرى: -3

 وتظم هذه الفئة كل من بلديات قمار، الوادي، كوينين، بياضة، طالب العربي، جامعة،  حيث تتقارب
هذه الخيرة في المكانيات المتاحة و الحجام السكانية...

% من3.28% من مجموع تجار العينة المدروسة براس مال يقدر بفف 9.60   وهي تمثل في مجملها 
اجمالي راس المال الكلي. 

   ويتمثل نشاط هؤلء التجار خاصة في مجال المواد الغذائية العامة باعتبارها مواد ضرورية،
القمشة خاصة في قمار و التارثيث المنزلي في بلدية بياضة التي تتعدى شهرتها في هذا النوع من

التجارة حدودها الدارية بكثير . 
 :

     وكخلصة لتجار الجملة لهذه الولية، يمكننا القول بأن بلدية الوادي تحتكر و بصفة شبه مطلقة كل
النشاطات التجارية من حيث العدد و النوع. 

     فيعد معالجة الستمارات الخاصة بالتجار تمكنا من تحديد الصل الجغرافي للزبائن المتوافدين على
الوادي و الذي ترجمناه في خريطة لمجالت النفوذ على مستوى الشممال الشرقي من الجزائر ابرزت

لنا رثلرثة فئات أساسية: 
مجال نفوذ قوي: ويظم كل الوليات المحيطة بالوادي، حيث تظهر هذه الخيرة كمركز لمجال هذه•

الفئة، وهذه الوليات هي: سكيكدة، جيجل ، قالمة، ميلة، ام البواقي. 
ويمكن تفسير هذا الجذب القوي بعدة عوامل اهمها: 

عامل قرب المسافة: باعتبار انها وليات حدودية مع الوادي، وبالتالي فانها تقع ضمن شعاع ل-
) كلم بالنسبة لمعظم هذه الوليات، وبذلك فان كلفة النقل تكون نسبيا معقولة100يتعدى المئة (

مقارنة بالتنقل إلى العاصمة مثل. 
العامل التاريخي: باعتبار أن كل هذه الوليات، كانت تابعة اداريا لمقاطعة الوادي خلل العقد-

. 1974الول من الستقلل أي خاصة قبل التقسيم الداري لسنة 
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العامل الجتماعي : و هو ناتج اساسا على تعود زبائن هذه الوليات على التزود بما يحتاجونه-
من مختلف السلع و المواد من الوادي، وهذا منذ فترات طويلة، وبذلك فقد نشأت علقات

اجتماعية وطيدة بين تجار الجملة بالوادي  وزبائن هاته الوليات.... 
لهذه السباب وغيرها فإن زبائن هذه الوليات عادة ما يكونون ذو حضور دائم. 

مجال نفوذ متوسط: ويظهر كحلقة رثانية، تحيط بالمجال الول ويظم كل من وليات سطيف ،•
البرج ، بسكرة، باتنة ، خنشلة، هؤلء الزبائن هم ذو حضور متوسط يأتون للوادي لقتناء بعض

المواد خاصة الملبس و الحذية و باقي المواد الخرى فإنها عادة ما تكون متوفرة محليا،
باعتبار ان هذه الوليات قد عرفت تطورا كبيرا فيما يخص الهياكل التجهيزات الحجام

السكانية...
مجال نفوذ ضعيف: يظهر كحلقة رثالثة تظم باقي الوليات الممثلة في الخريطة و هذا راجع لكون•

هؤلء الزبائن يتزودون بدرجة أولى بما يحتاجونه من وليات الحلقة الثانية خاصة من سطيف،
باتنة، عزابة، بسكرة، خنشلة هذا من جهة ومن جهة أخرى فإن زبائن وليتي بجاية ومسيلة

يتعاملون بشكل أكبر مع وليات إقليم الوسط الجزائري. 
 يمكننا ملحظة العلقة الطردية09إذن و انطلقا من كل هذا، وبالنظر بتمعن إلى الخريطة رقم 

الوطيدة بين عامل قرب المسافة (قلة كلفة النقل)  

المحلت لوالوظائف التجارية حسب القطاعات العمرانية .
                

  توزيع المحلت التجارية حسب القطاعات العمرانية : -1

رقم
القط
اع

محل
ت

المو
اد

الغذا
ئية

% محل
ت

المو
اد
غير
الغذا

% خدم
ات

% خدم
ات
حرة

% حرف
يين

% المجم
وع

1 57 4.4 201 4.6 30 10 12 11.42 11.42 8.22 351
2 410 31.63 2503 57.3 62 20.74 30 28.57 28.57 16.3 3106
3 231 17.82 675 15.45 53 17.72 12 11.42 11.42 11.29 1041
4 144 11.11 205 4.7 20 6.7 04 3.8 3.8 17.74 483
5 60 4.63 112 2.6 10 3.34 09 8.57 8.57 11.61 263
6 60 4.63 50 1.1 12 40.8 04 3.8 3.8 2.58 142
7 91 7 103 2.4 24 8 08 7.6 7.6 4 251
8 80 6.2 300 6.9 21 7 10 9.5 9.5 3.22 431
9 94 7.25 203 4.6 33 11 08 7.6 7.6 24.52 490
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المد
ينة

1296 100 4369 100 299 100 105 100 100 100 6689

2010المصدرتحقيق ميداني مارس 

       بعد عملية المسح الميداني : قمنا بتقسيم المحلت التجارية الى خمس فئات حسب نوع الوظيفة
) :04انظر الجدول رقم (

 محل4469  تحتل المرتبة الولى من حيث عدد المحلت البالغ عددها :محلت المواد الغذائية 1.1
 % ومحلت مواد البناء14.21% , حيث تستحوذ محلت قطع الغيار على نسبة 65.31بنسبة 
%  باكبر نسبة وبعدد محلت43.65% بينما تستحوذ محلت الملبس والحذية على 17.83على 

 محل .1591
 محل1296   وتحتل المرتبة الثانية من حيث عدد المحلت المقدرة بفف :محلت المواد الغذائية 1.2

% من اجمال المواد43.20 % حيث تشكل هذه المحلت المواد الغذائية العامة 19.37بنسبة 
الغذائة . 

 تلعب هذه الخيرة دورا هاما , وتتمثل في ورشات الحدادة وتجارة:محلت الحرفيين 1.3
 %  من اجمالي محلت الحرفيين .  9.27 محل أي بنسبة 620الخشب ......... يبلغ عددها

  تاتي في المرتبة ما قبل الخيرة من حيث الهمية مقارنة بالمجموعات: محلت  الخدمات 1.4
 % من اجمالي المحلت التجارية .4.57الخرى , حيث انها ل تمثل ال 
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تطبيقيةعلى           --    دراسة الصحراوية المدينة العمرانيةعلىمورفولوجية التجارة تأثير دراسة
-- الواد  مدينة

 رغم الهمية البالغة ال ان المدينة تضل تفتقد لها , حيث تمثل نسبة:محلت الخدمات الحرة 1.5
 محل من إجمالي الستخدامات التجارية , مقابل عدد سكان102% بعدد محلت قدر بف 1.56

 ن .133762إجماله 

- توزيع مؤشر التخصص حسب القطاعات العمرانية . 2
                   

رقم
القطاع 

محلت
المواد
الغير

الغذائية

مؤشر
التخصص

محلت
مواد

رغذائية 

مؤشر
التخصص

المحلت
الخدماتية

مؤشر
التخص

ص

محلت
الحرفيين

مؤشر
التخصص

1250337.4241006921.371010.761.5
22013570.85420.6351
3675102313.456501701
420531442.15240.351101.64
51121.67600.9190.287201
6500.75600.9160.23160.24
71031.54911.36320.47250.37
83004.5801.2310.46200.3
92033941.4410.611522.27

10170.25690.1420.62030.04

 – بتصرف من الباحثة-2010المصدر : تحقيق ميداني مارس                                                
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) : نجد ان القطاع الثاني يحتل المرتبة الولى من حيث عدد المحلت05     من خلل الجدول رقم (
 من اجمالي محلت المدينة , وتشكل المحلت غير الغذائية46.43 محل بنسبة 3106المقدرة بففف

% اما المحلت الغذائية  فتشكل37.4% من مجموع محلت القطاع بمؤشر تخصص 80.58
% كما نلحظ انه يستحوذ على اكبر  عدد من المحلت6% من محلته بمؤشر تخصص 13.20

بمختلف أنواعها , وهذا راجع لوجود اهم اسواق المدينة بهذا القطاع (العشاش , دبي ) وهذا ما يبين
 , باعتباره النواة القديمة للمدينة وبؤرة النشاط والحركة , وبهذا الثقل التجاري 1التخصص الوظيفي  له 

يشكل قطب تجاري مستقل يتعدى مجال نفوذه حدود الولية , اما القطاع الثالث كونه امتداد تجاري
%10للقطاع الثاني وذلك لجواره له , حيث يختص في تجارة المواد غير الغذائية  بمؤشر تخصص 

% من اجمال محلت  القطاع , اما87% اذ يشكلن معا 3.45اما المواد الغذائية  بمؤشر تخصص 
بالنسبة  للقطاع الرابع فهو أيضا يختص في   مواد  غير الغذائية ( الت كهرومنزلي  وكهربائية ,

ورشات  التجارة والحدادة ) , في حيت القطاع التاسع , نجد  محلت الحرفيين والمواد غير الغذايئة
% من اجمال محلته    , اما اجمال محلته , اما القطاع الثامن  فهو يختص72.45يشكلن مانسبته 

%   , وتبقى القطاعات الخرى دون ان تسجل أي4.5في المواد الغير الغذائية بمؤشر تخصص 
تخصص بارز , اذ تبقى مرتبطة بالقطاعات ذات النفوذ , كما هو الحال بالنسبة للقطاع العاشر الذي ل

 محل فقط . 131يحتوي ال على 

 

  درجة الجذب حسب القطاعات العمرانية : -2

رقم
القطا
عات 

المجم01020304050607080910
وع

محلت
المواد

574102311446060918094691296
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الغذائ
ية 

محلت
المواد
الغير

الغذائ
ية 

294269
6

81033920382160351396625490

درجة
الجذ

ب 

5.156.573.52.353.381.361.754.384.20.894.93

                                                
 – بتصرف من الباحثة-2010المصدر : تحقيق ميداني مارس 

     تعتبر درجة الجذب عن حاصل قسمة عدد المحلت الغير الغذائية , على مجموع المحلت الغذائية
لكل قطاع عمراني , حيث نلحظ ان هناك تباين وتفتوت بين القطاعات العمرانية في درجة الجذب ,

وذلك حسب المؤهلت التجارية لكل قطاع .
) مايلي : 08) والخريطة رقم (6     فنلحظ من خلل الجدول (

6057) على باقي القطاعات الخرى , بدرجة جذب تجاري قدرت بفففف 02سيطرة القطاع رقم (•
فهو يعتبر منطقة استقطاب للسكان , لتمركز معظم  التخصصات الوظيفية , حيث يحتوي على

%  من مجموع محلته , كما تستحوذ86.79 محل مواد غير الغذائية أي بنسبة 2696حوالي 
محلت لوازم الشخص ( ملبس , احذية , كراء لوازم الفراح ........) على اعلى نسبة من

% .48.06 محل أي مايعادل 1493مجموع محلته البالغ عددها 
) ويرجع ذلك للسباب4.2- 4.38- 5.15) بدرجات جذب على التوالي (9-8-1وتليه القطاعات (•

) – كثافة المرافق خاصة محلت مواد البناء وقطع الغيار) (القطاع رقم09السابقة الذكر (القطاع (
) تركز سوق ليبيا , سوق المواشي , سوق الخضر  والفواكه ..........) , اما القطاع الول08(

 . 16لتركز معظم المحلت الخدماتية على طول الطريق الوطني رقم 
) , فهي تمثل اضعف درجة جذب10-7-6-5-4-3 اما باقي القطاعات الخرى والمتمثلة في (•

.4.23مقارنة بالقطاعات السابقة وهي اقل درجة الجذب العامة للمدينة المقدرة بفففففف 

نصيب الفرد من المحلت التجارية حسب القطاعات العمرانية :

رقم
القطاع 

01020304050607080910
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تطبيقيةعلى           --    دراسة الصحراوية المدينة العمرانيةعلىمورفولوجية التجارة تأثير دراسة
-- الواد  مدينة

عدد
المحل

ت 

3513101041483263142251431490131

عدد
السكا

ن
( نسمة(

1725
2

964
7

1170
6

2332
8

982
6

691
6

2127
9

768
4

1418
4

1293
3

محل/
1000

ساكن

20322892127211256371370

 – بتصرف من الباحثة-2010المصدر : تحقيق ميداني مارس 
) : 07من خلل الجدول (

02يتضح لنا ان توزيع المحلت التجارية ل يتوافق مع توزيع السكان اذ نلحظ ان القطاع رقم •
 ن , وذلك راجع كونه , قلب9677يسيطر سيطرة تامة  على المجال , رغم عدد السكان القليل 
% من45.85 محل أي بنسبة 3106المدينة , وبؤرة النشاط التجاري الرئيسية  باجمال محلت 
 ساكن في هذا القطاع من المحلت1000اجمال المحلت التجارية بالمدينة , اذ نجد ان نصيب كل 

 ساكن , ويمكن تفسير هذا كون السكان , استغلوا مساكنهم1000 محل / 322التجارية يقدر بف 
كمحلت تجارية (كراء, ملك خاص)  , وانتقلوا الى قطاعات اخرى للسكن , حيث ظلت العلقات

الجتماعية قائمة بين الحي وسكانه القدامى .
) حيث بلغت02) متوسط مقارنة بالقطاع رقم (08-03في حين نجد ان نصيب الفرد في القطاعين (•

 ساكن في القطاع الثامن وتفسر1000 محل /56 ساكن , و1000 محل / 89في القطاع الثالث 
) , اما القطاع الثامن فيعتبر02ذلك كون القطاع الثالث يعتبر  امتداد ومنطقة توسع للقطاع رقم (

هو الخر منطقة نشاط تجاري لوجود مجموعة من السواق الرئيسية للمدينة ( سوق ليبيا  سوق
الخضر والفواكه) . مما جعله نواة جديدة للتوسع التجاري . 

) فهي تعر ف نقص في عدد المحلت مقارنة بعد10-9-7-5-4-1اما  عن باقي الطلبات الخرى (•
 ساكن .1000 محل / 27الى 10سكانها , اذ يتراوح نصيب الفرد من 

  العلقة بين السكان لوالمحلت التجارية . -5

رقم
القطاع

12345678910

عدد
المحل

ت

351310
6

1041483263142251431490131

225 رررر ررررر رر ررررررر رررررررر- 7رررر -.
ررر رررررررر ررررررررر



تطبيقيةعلى           --    دراسة الصحراوية المدينة العمرانيةعلىمورفولوجية التجارة تأثير دراسة
-- الواد  مدينة

عدد
السكا
 ( ن( ن

1725
2

964
7

1170
6

2332
8

982
6

691
6

2127
9

768
4

1318
4

1293
3

2007 + مديرية التهيئة لوالتخطيط + البلدية 2010                   المصدر : تحقيق ميداني مارس 
      

) الذي يوضح توزيع المحلت التجارية حسب03) والشكل رقم (08من خلل الجدول رقم (      
) يسيطران سيطرة تامة على3-2القطاعات العمرانية , وعلقتها بعدد السكان , يتبين لنا ان القطاعين (

المجال , اذ يمثلن بؤرة تجارية رئيسية بالمدينة باجمال عدد محلت قدرت في القطاع الثاني بفففف
 ن مما11706ن  في القطاع الثالث بمقابل 1041 ن و 9647 مقابل عدد السكان ل يزيد عن 3106

يدل على القوة والنفوذ التجاري لهذين القطاعين , الذي يدعمه عدد السكان القليل مقارنة بعدد محلت
التي تفوق حجم متطلبات السكان الضرورية وتعدادها للكميات , مما يدل على ان عدد السكان بهذين

القطاعين ل يزداد  بزيادة عدد المحلت , بينما نلحظ ان العلقة بين عدد المحلت وعدد السكان في
) متوازنة نسبيا , حيث ان عدد المحلت  المتوفرة تتناسب مع عدد سكان6-8-5-10-9القطاعات (

القطاع , مما يجعلها تحقق نوعا من الكتفاء الذاتي لسكان هذه القطاعات خاصة فيما يتعلق بمحلت
431 ن مقابل 7684 محل  و 131 ن مقابل 12933) يحوي  10المواد الغذائية فنجد القطاع رقم (

محل بالنسبة للقطاع الثامن ( الذي يضم سوق ليبيا) والواضح ان عدد المحلت بهذه  القطاعات تزيد
) فنلحظ ان العلقة ضعيفة7-4-1بوتيرة متوازنة مع عدد السكان , بينما باقي القطاعات المتمثلة في (

, اذ ان عدد المحلت القليلة ل تتوافق وعدد السكان الكبير لكل قطاع , مما يدفع  سكان هذه القطاعات ,
لقتناء اغلب متطلباتهم وحاجياتهم اليومية  المتعلقة خاصة بلوازم الشخص من القطاعات المجاورة
ذات النفوذ التجاري خاصة القطاع الثاني كما هو الحال بالنسبة للقطاع الرابع الذي يحوي اكبر عدد

 ن , مقابل عدد محلت قليلة , ل تلبي اغلب23328سكان مقارنة بباقي  القطاعات والمقدرة بفففف 
 محل , ومن هنا فالمحلت التجارية483حاجيات السكان المتزايدة بزيادة عددهم والمقدرة بففففففففففف 

تعر ف توزيعا غير متوازن عبر مختلف القطاعات العمرانية , كما نفسر هذا بملزمة المحلت
التجارية للمحاور الرئيسية لشبكة الطرق خاصة الطرق الوطنية والولئية , باستثناء المنطقة التجارية

)  وقلة هذه المحلت في الجزاء  الخرى من النسيج العمراني وهذا بحكم مخطط2الكبرى القطاع (
العمران السائد في المدينة , والمتداد
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تطبيقيةعلى           --    دراسة الصحراوية المدينة العمرانيةعلىمورفولوجية التجارة تأثير دراسة
-- الواد  مدينة
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تطبيقيةعلى           --    دراسة الصحراوية المدينة العمرانيةعلىمورفولوجية التجارة تأثير دراسة
-- الواد  مدينة

:التحليل ثنائي المتغير
ويتم من خلل  هذه المرحلة من الدراسة التحليلية ربط عنصرين من المتغيرات لمعرفة تأرثير كل واحد منها على
الثاني حيث حاولنا بالخص معرفة تأرثير المتغيرات المورفولوجية على المتغيرات القتصادية  أو العكس  ولهذا

اقتصرنا  على عدد محدد من العلقات ولم نأخذها كلها من أجل وضع الدراة في إطارها المحدد والمرجو أن يعطينا
:الجابات الشافية  التي تساعنا في الجابة على الفرضيات المطروحة

:علقة الحبكة  بنوعية التحصيصات
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تطبيقيةعلى           --    دراسة الصحراوية المدينة العمرانيةعلىمورفولوجية التجارة تأثير دراسة
-- الواد  مدينة

texture des façades 

gatégorie  de trassé parcellaire

régulier

non régulier

TOTAL

traditio
nnel

modrne TOTAL

11 2 13 

76 30 106 

87 32 119 

:علقة حالة المبنى بالتحصيصة

l'état des batiments 

gatégorie  de trassé parcellaire

régulier

non régulier

TOTAL

ancien nouv
eau

TOTAL

11 2 13 

79 27 106 

90 29 119 

:علقة نوع المبيعات بنوعية التحصيصات

catégorie des marchandisse 

gatégorie  de trassé parcellaire

régulier

non régulier

TOTAL

alimentati
on génér

ale

boucheri
e

v ètementlégume et
f ruit

pharmaci
e

chasseu
r

librerie taxi
phone

article tra
ditionnel

éléctrom
énager

tissu TOTAL

2 0 5 0 1 1 1 2 0 0 1 13 

22 14 12 8 5 6 6 15 3 4 11 106 

24 14 17 8 6 7 7 17 3 4 12 119 

gatégorie  de trassé parcellaire x catégorie des marchandisse

13 régulier

106 non régul ier

alimentation générale boucherie vètement légume et fruit pharmacie

chasseur l ibrerie taxi  phone artic le tradi tionnel éléctroménager

tissu

:علقة التردد على المحلت التجارية ب نوعية التحصيصات
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gatégorie  de trassé parcel laire x texture des façades

13 régulier

106 non régulier

traditionnel modrne

gatégorie  de trassé parcellaire x l 'état des batiments

13 régulier

106 non régulier

anc ien nouveau
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تطبيقيةعلى           --    دراسة الصحراوية المدينة العمرانيةعلىمورفولوجية التجارة تأثير دراسة
-- الواد  مدينة

la fréquentation sur locaux 

gatégorie  de trassé parcellaire

régulier

non régulier

TOTAL

chaque
jour

chaque
semaine

chaque
mois

chaque
année

TOTAL

11 1 0 1 13 

62 39 5 0 106 

73 40 5 1 119 

gatégorie  de trassé parcellaire x la fréquentation sur locaux

13 régul ier

106 non régul ier

chaque jour chaque semaine chaque mois chaque année

بالشبكية    :علقةعرضالطريق
largeur de la route 

gatégorie des trassé viaire

quadillé

rayonnaire

artorescent

en échaile

en boucle

liniaire

TOTAL

large moyen étroite TOTAL

1 0 0 1 

5 21 1 27 

10 28 53 91 

0 0 0 0 

0 0 0 0 

0 0 0 0 

16 49 54 119 

gatégorie des trassé viaire x longueur de la route

1 quadil lé

27 rayonnaire

91 artorescent

0 en échaile

0 en bouc le

0 l iniaire

long moyen courte

:علقة عدد المحلت التجارية بالشبكية

nombre des locaux commerciaux 

gatégorie des trassé viaire

quadillé

rayonnaire

artorescent

en échaile

en boucle

liniaire

TOTAL

1 locale 2locaux 3 ou plus TOTAL

1 0 0 1 

10 17 0 27 

52 36 3 91 

0 0 0 0 

0 0 0 0 

0 0 0 0 

63 53 3 119 
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0 محل أتسبوعيا، لوعلى01  محل من  مختلف المحلت التجارية في التحصيصات المنتظمة، لوعلى 11يتردد السكان في هذا القطاع على 
عينة13 محل تسنويا من أصل 01محل شهريا، لوعلى  .

 محل يتردد عليها بصفة62أما بالنسبة  للتحصيصات الغير منتظمة فإن نسبة تردد السكان على المحلت التجارية تتوزع بالشكل التالي:
.  عينات106 محلت للتردد الشهري لو لكن ليوجد محل للتردد السنوي من أصل05 محل بصفة أتسبوعية، لو39يومية،
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تطبيقيةعلى           --    دراسة الصحراوية المدينة العمرانيةعلىمورفولوجية التجارة تأثير دراسة
-- الواد  مدينة

gatégorie des trassé viaire x largeur de la route

1 quadil lé

27 rayonnaire

91 artorescent

0 en échaile

0 en bouc le

0 l iniaire

large moyen étroite

:علقة نوعية المبيعات بنوع الشبكية
catégorie des marchandisse 

gatégorie des trassé viaire

quadillé

ray onnaire

artorescent

en échaile

en boucle

liniaire

TOTAL

alimentati
on génér

ale

boucheri
e

v ètementlégume et
f ruit

pharmaci
e

chasseu
r

librerie taxi
phone

article tra
ditionnel

éléctrom
énager

tissu TOTAL

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

4 6 5 2 1 2 1 3 0 1 2 27 

19 8 12 6 5 5 6 14 3 3 10 91 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

24 14 17 8 6 7 7 17 3 4 12 119 

gatégorie des trassé viaire x catégorie des marchandisse

1 quadil lé

27 rayonnaire

91 artorescent

0 en échaile

0 en boucle

0 l iniaire

alimentation générale boucherie vètement légume et fruit

pharmacie chasseur l ibrerie taxi phone

artic le traditionnel éléctroménager tissu

بالشبكية     السكان تردد :علقة
la fréquentation sur locaux 

gatégorie des trassé viaire

quadillé

rayonnaire

artorescent

en échaile

en boucle

liniaire

TOTAL

chaque
jour

chaque
semaine

chaque
mois

chaque
année

TOTAL

1 0 0 0 1 

15 11 0 1 27 

57 29 5 0 91 

0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 

73 40 5 1 119 
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gatégorie des trassé viai re x la fréquentation sur locaux

1 quadi l lé

27 rayonnaire

91 artorescent

0 en échaile

0 en bouc le

0 liniaire

chaque jour chaque semaine chaque mois chaque année



تطبيقيةعلى           --    دراسة الصحراوية المدينة العمرانيةعلىمورفولوجية التجارة تأثير دراسة
-- الواد  مدينة

الطريقبطوله     وظيفة :علقة
fonctionnement de la route 

longueur de la route

long

moyen

courte

TOTAL

habitat commerc
e

habitat-c
ommerce

TOTAL

11 4 4 19 

3 31 15 49 

2 1 48 51 

16 36 67 119 

longueur de la route x fonctionnement de la route

19 long

49 moyen

51 courte

habitat commerce habitat-commerce

الطريق       لطول بالنسبة السكانية الكثافة :علقة
densité humain sur la route 

longueur de la route

long

moyen

courte

TOTAL

grand moyen petite TOTAL

15 2 2 19 

5 38 6 49 

0 2 49 51 

20 42 57 119 

longueur de la route x densité humain sur la route

19 long

49 moyen

51 courte

grand moyen peti te
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تطبيقيةعلى           --    دراسة الصحراوية المدينة العمرانيةعلىمورفولوجية التجارة تأثير دراسة
-- الواد  مدينة

الطريق       بطول التجاري المحل وضعية :علقة
le niveau d'existance 

longueur de la route

long

moyen

courte

TOTAL

RDC étage RDC+é
tage

TOTAL

16 2 1 19 

29 20 0 49 

46 4 1 51 

91 26 2 119 

longueur de la route x le niveau d'existance

19 long

49 moyen

51 courte

RDC étage RDC+étage

الطريق      بطول التجارية المحلت :علقةعدد
nombre des locaux commerciaux 

longueur de la route

long

moyen

courte

TOTAL

1 locale 2locaux 3 ou plus TOTAL

16 3 0 19 

24 24 1 49 

23 26 2 51 

63 53 3 119 

longueur de la route x nombre des locaux commerciaux

19 long

49 moyen

51 courte

1 locale 2locaux 3 ou plus

الطريق     المبيعاتبطول نوع :علقة

233

رررررر رررر ررررررر ررر رر ررررررر رررررررر رر ررررر رررررررر
 ررررررر رررر رررررر رررر رررر120 ررررررر رر ررر 26ررررر رررر 

ررر ررررررر ررررررر ررر ررررررر رررررررر رر ررررر رررررررر
 رر ررررررر رررر ررر76رررر ررر 120 رر ررر 93ررررر ررررر رررر 
 ررررر رررررر ررر رررررر ررررررر ررررررر7ررررررر رررررررر 

. ررررررررر ررر ررررر رررررر رررررر10رررر رررر 

13 ررررر ررر 26ررررر ررر رررررر  رر رررر ررررررر ررررر ررر ر 
ررررر رررر رررر رررر رررررررررر رررر  رررررر رررر رررررر

 ررررر3 ررررر رررر رررر رررر رررررررررر رررر رررررر 13رررررر ر
.رررررر ررر رررر

 رررررررر  ررر93ررر ررررررر ررررررر رررررررر ررررر ررررر رررر 
 ررررر رررر14 رررررررر رررررر رررر رررررر رررررر ر10ررررر ررر 

3 رررررررر ررررر رررر  رررررر 59رررر رررررر  ررررر   ررررررررر ر



تطبيقيةعلى           --    دراسة الصحراوية المدينة العمرانيةعلىمورفولوجية التجارة تأثير دراسة
-- الواد  مدينة

catégorie des marchandisse 

longueur de la route

long

moy en

courte

TOTAL

alimentati
on génér

ale

boucheri
e

v ètementlégume et
f ruit

pharmaci
e

chasseu
r

librerie taxi
phone

article tra
ditionnel

éléctrom
énager

tissu TOTAL

9 0 3 1 0 1 3 0 0 0 2 19 

9 10 8 2 4 2 1 9 0 1 3 49 

6 4 6 5 2 4 3 8 3 3 7 51 

24 14 17 8 6 7 7 17 3 4 12 119 

longueur de la route x catégorie des marchandisse

19 long

49 moyen

51 courte

al imentation générale boucherie vètement légume et fruit

pharmacie chasseur l ibrerie taxi phone

artic le tradi tionnel éléctroménager tissu

الطريق      بطول الميكانيكي التدفق :علقة
la flus mécanique 

longueur de la route

long

moyen

courte

TOTAL

grand moyen faible trés
faible

TOTAL

14 12 0 0 26 

2 90 1 0 93 

1 0 0 0 1 

17 102 1 0 120 

longueur de la route x la f lus mécanique

26 long

93 moyen

1 courte

grand moyen faible trés faible

الطريقبعرضه    :علقةوظيفة

234

ررررررر ررررررر  ررررررر  رر ررر رررررر  ررر رررر ررر ررررر
 رررر ررررررر14رررر رر رررر ررررر رررررر رررررررر رررررر 

  رررررر رررر رر ررررررر4ررررر ررررر ررررر رررررررر رررررر 
رررر ررررر رر رر  رررررررر  رررررررر ررررررررررررر رر رررر رر

رر ررررررر ررررررررررررررررر ررررررر رررررررر رررررررر
.ررررررررر.رررر رر رررر رررر  ررررررر رررررررر

ررررررر ررررررر  رررررررر ررررر  ررررر رررر  ررررررر رررررررر
 رررر ررررر رر ررررررر37رررررررر رر ررررر ررررر رررررررر ر 

ررررررر ررررر ررررررر رررررررر رررررر ررر ررررررر رر  ررررر

 ررررررر ررر رررررر26 رر ررر 14ررررررر ررررررر رررر رررررر 
 ررررررر ررر رررررر رررررررررر26 رر 12رررررررررر رررر رررر ر 

.رررر رررررر رررر رر رررر ررر رررر رررر

 ررررررر ررر93ررررررر رررررررر ررررر رررررررررر ررر رر ررر 
رررررر ررررر ررررر رررر رررر ررررر رررررر رر رررر رررررر



تطبيقيةعلى           --    دراسة الصحراوية المدينة العمرانيةعلىمورفولوجية التجارة تأثير دراسة
-- الواد  مدينة

fonctionnement de la route 

largeur de la route

large

moyen

étroite

TOTAL

habitat commerc
e

habitat-c
ommerce

TOTAL

11 4 1 16 

3 31 15 49 

2 1 51 54 

16 36 67 119 

largeur de la route x fonctionnement de la route

16 large

49 moyen

54 étroite

habitat commerce habitat-commerce

بعرضالطريق      السكاني التدفق :علقة

densité humain sur la route 

largeur de la route

large

moyen

étroite

TOTAL

grand moyen petite TOTAL

15 0 1 16 

5 39 5 49 

0 3 51 54 

20 42 57 119 

بعرضالطريق      المباني ارتفاع :علقة
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 ررررررر23رر ررررر ررررررر  ررررررر  رر ررر رررررر ررررر رررر 
 رررر ررررررر رررررررر ررررر ررررررر15 رررررر 120رر ررر 

. ررررررر رررررررر ررررررر رررررررر07ررررررررر ر

 ررررر120 رر 96ررر ررررررر رررررررر ررررر ررررر رررر رررررر
38 رررر ررررررر رررررررر ر ر11 ررررررر ررررررررر47رررررر 

.ررررررر رررررررر ررررررر رررررررر

 رررر8 ررررررر ررر رررر ررررر ر14ررررررر ررررررر ررر ررر 
.رررررر ررررررر رررر رررررر رررررر ررر رر ررررررر رررر

 ررررررررر رررر رررر ررر6ررر ررررررر رررررررر ررررر ررررر 
 ررر رررر رررررر رررررررر رررر ررر ررر رررررر89رررر ررررر 

.رررر



تطبيقيةعلى           --    دراسة الصحراوية المدينة العمرانيةعلىمورفولوجية التجارة تأثير دراسة
-- الواد  مدينة

hauteur des batiments 

largeur de la route

large

moyen

étroite

TOTAL

R+1 RDC R+2 R+3 TOTAL

15 1 0 0 16 

17 31 1 0 49 

44 9 1 0 54 

76 41 2 0 119 

largeur de la route x hauteur des batiments

16 large

49 moyen

54 étroite

R+1 RDC R+2 R+3

بعرضالطريق      المحلتالتجارية تواجد :علقة
le niveau d'existance 

largeur de la route

large

moyen

étroite

TOTAL

RDC étage RDC+é
tage

TOTAL

15 1 0 16 

28 21 0 49 

48 4 2 54 

91 26 2 119 

largeur de la route x le niveau d'existance

16 large

49 moyen

54 étroite

RDC étage RDC+étage

بعرضالطريق      التجارية المحلت :علقةعدد

236

ررررر ررررررر رررررررر ررررررر رر ررر رررررر ررررررررر
3 رررر رررر ررر رررررر رررررر +رررررر رررررر ر12رررررر ررر 

. ررررر رررر رررر رررر+ررررر ررررر8ر ر3رررر ررر رررررر رررررر+

 ررررر رررر07ررر ررررررر رررررررر ررررر ررر رررررر رررررر: 
3 رررر رررر رررر+ 24ررررر رررر رررر رررر رررر+رررررر رررررر 

. ررررر4رررر رررر رررر+55رررررر 

 رررر رررررر ررر ررررر ررررررر ررررررر  رر رررررر23رررررر 
.رررررر

 رررر رررررر ررر ررررر ررررررر رررررررر ررررر رر79ررر ررررررر   
 ررررر رررررر رر رررررر رررررر رررر رررر07رررررر ررررررر رررر 

. رررررررر ررر ررررر10



تطبيقيةعلى           --    دراسة الصحراوية المدينة العمرانيةعلىمورفولوجية التجارة تأثير دراسة
-- الواد  مدينة

largeur de la route x densi té humain sur la route

16 large

49 moyen

54 étroite

grand moyen petite

nombre des locaux commerciaux 

largeur de la route

large

moyen

étroite

TOTAL

1 locale 2locaux 3 ou plus TOTAL

15 1 0 16 

23 25 1 49 

25 27 2 54 

63 53 3 119 

بعرضالطريق      التجارية المحلت :علقةعدد
largeur de la route x nombre des locaux commerciaux

16 large

49 moyen

54 étroite

1 locale 2locaux 3 ou plus

catégorie des marchandisse 

largeur de la route

large

moy en

étroite

TOTAL

alimentati
on génér

ale

boucheri
e

v ètementlégume et
f ruit

pharmaci
e

chasseu
r

librerie taxi
phone

article tra
ditionnel

éléctrom
énager

tissu TOTAL

9 0 3 0 0 1 1 0 0 0 2 16 

9 10 7 2 4 2 2 9 0 1 3 49 

6 4 7 6 2 4 4 8 3 3 7 54 

24 14 17 8 6 7 7 17 3 4 12 119 

largeur de la route x catégorie des marchandisse

16 large

49 moyen

54 étroite

alimentation générale boucherie vètement légume et fruit

pharmacie chasseur l ibrerie taxi phone

artic le traditionnel éléc troménager tissu

237

رر رررر ررررررر رررررررر رر ررررررر ررررررر ررررر رررر 13
 ررررر03 ررررر رررر رررررر 10رررررر رررر ررررر رررر رررر ررر 

.ررررر

 رر ررررر ررررررر10ررر ررررررر ررررررر رررررررر ررررر  ر
 رررر رررررر ررررر ررررررر ر ر14رررررررر رررررر رررر رررررر ر

. ررررر رررررر ررررر3 رررر رررر رررررر رر 62
ررررر رر ررر رررررر رر ررررررر ررررررر ررررر ررررر رررررررر

ر رررر رررر ررررر رررررر23 ررررررر رر ررر 13رررر ررر ررر 
. ررر رررر ررر رررر رررر23 رر ررر 10ررررررر 

 رررررر رررر رررررر3ررر ررررررر رررررررر ررررر رررررر ررر 
96رررررر ررررررر  رر ررر.92رررررر ر



تطبيقيةعلى           --    دراسة الصحراوية المدينة العمرانيةعلىمورفولوجية التجارة تأثير دراسة
-- الواد  مدينة

الطريق     بعرض الميكانيكي التدفق :علقة
la flus mécanique 

largeur de la route

large

moyen

étroite

TOTAL

grand moyen faible trés
faible

TOTAL

14 0 2 0 16 

7 27 14 1 49 

4 10 37 3 54 

25 37 53 4 119 

largeur de la route x la f lus mécanique

16 large

49 moyen

54 étroite

grand moyen faible trés faible

بوظيفتها      العمومية الساحات :علقةوجود

gatégorie des espaces libres 

l'éxistance des espaces libres

oui

non

TOTAL

Non
réponse

placette place jardin TOTAL

0 42 28 19 89 

1 1 28 0 30 

1 43 56 19 119 

l 'éxistance des espaces libres x gatégorie des espaces libres

89 oui

30 non

Non réponse placette place jardin

بعرضالطريق      التجارية المحلت :علقةعدد
surface des espaces libres 

gatégorie des espaces libres

Non réponse

placette

place

jardin

TOTAL

Non
réponse

moye
nne

petit grande TOTAL

1 0 0 0 1 

0 29 14 0 43 

0 1 55 0 56 

0 1 12 6 19 

1 31 81 6 119 

gatégorie des espaces l ibres x surface des espaces l ibres

1 Non réponse

43 placette

56 place

19 jardin

Non réponse moyenne petit grande
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رر ررررررر رررررررر رررررررر رر ررر رررررر ررر ررررر ررررر
.ررر رررررر رررررررررر ررر رر رررر رررر رررررررر ررررررررر

 رررر رررررر14ررررر ررر رررررر رر رررررر ررررررر ررر 
 ررر رر ررررررر ررررررر رررررر ررررررررر ررررر3ررررررررر ر

.رررر ررر رر ررررررر ررررررر ررررررر رررررررر ررررر رررررر

10 رررر ررررر رررررررر ر 38رررررر ررررررر رررررررر ررررر ررر 
 ررررر ررر رر رررررر6 ررررر رررررر ر9ررررر رررر رررررر ر

 ررررر3 ررررر ررررر ررر ررررررر ر4رررررررر ررررررررررر 



تطبيقيةعلى           --    دراسة الصحراوية المدينة العمرانيةعلىمورفولوجية التجارة تأثير دراسة
-- الواد  مدينة

:(التحليل ثلثي المتغير(التحليل الشبكي
:العلقة بين :التحصيصات، الشبكية، لوجود المحلت التجارية، نوع المبيعات (1

- يوضح العلقة بين :التحصيصات، الشبكية، لوجود المحلت التجارية، نوع المبيعات1جدلول-

239

0 Non réponse

354 régulier

6 non régulier

gatégorie des trassé viaire quadillé gatégorie des trassé viaire rayonnaire

gatégorie des trassé viaire artorescent gatégorie des trassé viaire en échaile

gatégorie des trassé viaire en bouc le gatégorie des trassé viaire l iniaire

l 'existance des locaux commerciax oui l 'existance des locaux commerc iax non

spécialité des produits artific iel-agréculture spécialité des produits agriculture

spécialité des produits artific iel

régulier

non régulier

quadillé

rayonnaire

artorescenten échaile

oui

nonartif iciel-agréculture
agriculture

artif iciel



تطبيقيةعلى           --    دراسة الصحراوية المدينة العمرانيةعلىمورفولوجية التجارة تأثير دراسة
-- الواد  مدينة

- يوضح العلقة بين :التحصيصات، الشبكية، لوجود المحلت التجارية، نوع المبيعات1تخطيط شبكي-

:التحليل
يغلب على هذا القطاع  التحصيصات المنتظمة والتي يغلب عليها بدورها التخطيط الشبكي المنتظم إذن فإن لشكل     

 تكثر فيهذا النوع من التخطيطوالتحصيصات دور فعال في التخطيط الشبكي للشوارع والطرق والعكس صحيح، 
المحلت التجارية،و التي أظهر الستبيان الذي قمنا به أن أكثر من نصفها   تتخصص في بيع المواد المصنعة ، وعدد

آخر معتبر يتخصص في بيع المواد المشتركة بين الزراعية والمصنعة، فيما تبقى النسبة القل تختص بالمواد التي
.تبيع المواد الزراعية البحتة كالمواد الغذائية، والخضر والفواكه

    

:العلقة بين : الشبكية، التدفق الميكانيكي،لوجود المحلت التجارية، تخصص المحل التجاري (2

240

0 Non réponse

180 quadil lé

123 rayonnaire

48 artorescent

9 en échaile

0 en boucle

0 l iniaire

la flus mécanique grand la flus mécanique moyen

la flus mécanique faible la flus mécanique trés faible

nombre des locaux commerciaux 1 locale nombre des locaux commerciaux 2locaux

nombre des locaux commerciaux 3 ou plus catégorie des marchandisse alimentation générale

catégorie des marchandisse boucherie catégorie des marchandisse vètement

catégorie des marchandisse légume et fruit catégorie des marchandisse pharmac ie

catégorie des marchandisse chasseur catégorie des marchandisse l ibrerie

catégorie des marchandisse taxi phone catégorie des marchandisse artic le traditionnel

catégorie des marchandisse éléctroménager catégorie des marchandisse tissu



تطبيقيةعلى           --    دراسة الصحراوية المدينة العمرانيةعلىمورفولوجية التجارة تأثير دراسة
-- الواد  مدينة

الشبكية، التدفق الميكانيكي،لوجود المحلت التجارية، تخصص المحل التجاري جدلول يوضح .

- يوضح العلقة بين : لشبكية، التدفق الميكانيكي،لوجود المحلت التجارية، تخصص المحل التجاري1تخطيط شبكي- .

:التحليل
إن النسبة الكبر من تخطيط الشوارع  في هذا القطاع كان للتخطيط الطاري (الشبكي)، والذي يغلب عليه التدفق    

الميكانيكي المتوسط ، أما بالنسبة  لنوعية المبيعات فهو يحتوي على العديد منها وبصفة خاصة محلت بيع المواد
 .الغذائية

على نسبة معتبرة من من الشوارع ذات التخطيط الشعاعي، وهي بدورها تحتوي تدفق ميكانيكي  كما ويحتوي أيضا   
 .متوسط، وعدد أقل من المحلت التجاريةوالتي يغلب عليها هي الخرى محلت بيع المواد الغذائية

العلقة بين :إرتفاع المباني،مساحة المحلت التجارية، عدد المحلت التجارية، موقع المحل التجاري من (3
:المبنى

241

quadillé
rayonnaire

artorescenten échaile

grand

moyen

faible

1 locale

2locaux

3 ou plus

alimentation générale

boucherie

vètementlégume et fruit

pharmacie

chasseur

librerie

taxi phone
article traditionnel éléctroménager

tissu

0 Non réponse

24 R+1

333 RDC

3 R+2

0 R+3

surface des batiments large surface des batiments moyen surface des batiments étroit

largeur de la route large largeur de la route moyen largeur de la route étroite

le niveau d'existance RDC le niveau d'existance étage le niveau d'existance RDC+étage



تطبيقيةعلى           --    دراسة الصحراوية المدينة العمرانيةعلىمورفولوجية التجارة تأثير دراسة
-- الواد  مدينة

إرتفاع المباني،مساحة المحلت التجارية، عدد المحلت التجارية، موقع المحل التجاري من المبنى جدلول يوضح العلقة بين .

- يوضح العلقة بين إرتفاع المباني،مساحة المحلت التجارية، عدد المحلت التجارية، موقع المحل التجاري من1تخطيط شبكي-
.المبنى

:التحليل
           إن العدد الساحق من البنايات الموجودة في هذا القطاع ذات ارتفاع أرضي، وهي بنسبة كبيرة ذات مساحة

متوسطة، وبالتالي فإن المحلت التجارية الموجودة فيها كلها على المستوى الرضي.
 الغريب الملحظ في هذا القطاع أن أغلب المحلت التجارية المتواجدة في هذا القطاع تحتوي علىملحظة:    

مخازن متواجدة على المستوى التحت أرضي.

:العلقة بين :عدد التجار في العائلة، عمر التاجر، المستوى الثقافي للتاجر، لوجود مهنة أخرى للتاجر (4

عدد التجار في العائلة، عمر التاجر، المستوى الثقافي للتاجر، لوجود مهنة أخرى للتاجر جدلول يوضح .
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R+1

RDC

R+2

large

moyen
large

moyen

étroite

RDC

étage

0 Non réponse

30 moins de 3

330 plus de 3

l'age de commersant 25-45 l'age de commersant 15-25 l'age de commersant plus de 45

le niv eaus culturel primair le niv eaus culturel colégien le niv eaus culturel univ ersitaire

le niv eaus culturel ly cien L'existance des autre prof f ession non L'existance des autre prof f ession oui

moins de 3

plus de 3

25-45

15-25

plus de 45

primair
colégien

universitaire
lycien

non

oui



تطبيقيةعلى           --    دراسة الصحراوية المدينة العمرانيةعلىمورفولوجية التجارة تأثير دراسة
-- الواد  مدينة

- يوضح العلقة بين عدد التجار في العائلة، عمر التاجر، المستوى الثقافي للتاجر، لوجود مهنة أخرى للتاجر1تخطيط شبكي- .

:التحليل
تحتوي أغلب العائلت في هذا القطاع على عدد يساوي أو يفوق الثلث الشخاص         

المتخصصون في ممارسة التجارة، إضافة إلى أن أغلب الذين يشتغلون بهذا المجا ل
 سنة أي أن القطاع يستقطب الفئة الشابة من السكان،45 و 15تتراوح أعمارهم مابين 

إضافة إلى أن مستواهم الثقافي يتراوح مابين الثانوي والجامعي أي أنه ل يعوق إن يكون
التاجر ذو تعليم عالي لينشغل بهذا القطاع، هذا ومن جهة أخرى فقد وجدنا نسبا متقاربة
بين من يملكون منصب شغل آخر وبين من تشكل التجارة منصب شغلهم الوحيد، وهذا
ما يثبت أن السوفي تاجرا بفطرته سواء أكان كبيرا أو صغيرا، متعلما أو ل يملك منصب

.شغل أو ل

:العلقة بين :حالة المبنى،لوجود محلت تجارية بالمبنى، مكان لوجود المحلت، عدد المحلت التجارية (5
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0 Non réponse

9 ancien

351 nouveau

l'existance des locaux commerciax oui l'existance des locaux commerciax non

le niveau d'existance RDC le niveau d'existance étage

le niveau d'existance RDC+étage nombre des locaux commerciaux 1 locale

nombre des locaux commerciaux 2locaux nombre des locaux commerciaux 3 ou plus



تطبيقيةعلى           --    دراسة الصحراوية المدينة العمرانيةعلىمورفولوجية التجارة تأثير دراسة
-- الواد  مدينة

عدد التجار في العائلة، عمر التاجر، المستوى الثقافي للتاجر، لوجود مهنة أخرى للتاجر جدلول يوضح . 

- يوضح العلقة بين عدد التجار في العائلة، عمر التاجر، المستوى الثقافي للتاجر، لوجود مهنة أخرى للتاجر1تخطيط شبكي- .

:التحليل
 حديثة البناء، ورغم ذلك فأغلبها تحتوي على محلت تجارية، أي أن إهتمامإن أغلب المباني في هذا القطاع       

السكان بهذا المجال واضح جدا لما له من أهمية في تحريك العجلة القتصادية للمدينة، إضافة إلى أن عددا معتبرا من
 ، لكن أغلب هذهالمباني يحتوى على عدد يتراوح بين المحل التجاري الواحد و الثلث محلت تجارية أو أكثر

 .المحلت إن لم نقل كلها تقع في المستوى الرضي

:العلقة بين :توجيه المباني،لوظيفة الشارع، الكثافة السكانية في الشارع، الكثافة العمرانية (6
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ancien
nouveau

oui
non

RDC

étage

1 locale

2locaux

3 ou plus

0 Non réponse

105 nord-sud

177 est-ouest

72 nord est-sud ouest

6 nord ouest-sud est

fonctionnement de la route habitat fonctionnement de la route commerce

fonctionnement de la route habitat-commerce densité humain sur la route grand

densité humain sur la route moyen densité humain sur la route petite

densite urbain grand densite urbain moyen

densite urbain petit



تطبيقيةعلى           --    دراسة الصحراوية المدينة العمرانيةعلىمورفولوجية التجارة تأثير دراسة
-- الواد  مدينة

: توجيه المباني،لوظيفة الشارع، الكثافة السكانية في الشارع، الكثافة العمرانية جدلول يوضح . 

- يوضح العلقة بين توجيه المباني،لوظيفة الشارع، الكثافة السكانية في الشارع، الكثافة العمرانية1تخطيط شبكي- . 

:التحليل
إن توجيه الشوارع المهيمن في هذا القطاع هو توجيه: شرق /غرب، وهي تكثر فيها      
المشتركة التجارية والسكنية ، ومن ناحية أخرى فإن الكثافة  العمرانية فيه متوسطة،

والكثافة السكانية المتوسطة،ثم يليه بعد ذلك الشوارع ذات التوجيه: شما ل/جنوب، والتي
تغلب عليها الوظيفة التجارية، تسودها الكثافة العمرانية المتوسطة، وكذلك الكثافة

السكانية المتوسطة،أما الشوارع ذات التوجيه شما ل شرق/جنوب غرب، فيغلب عليها
.الوظيفة السكنية التجارية، والكثافة السكانية المتوسطة، والكثافة العمرانية المتوسطة

العلقة بين :لوجود تساحات عامة،نوعيتها، مساحة الساحات العامة، لوظيفة الساحات العامة،أتستعماها من (7
:عدمه
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nord-sudest-ouest

nord est-sud ouest

nord ouest-sud est

habitatcommercehabitat-commerce
grand

moyen

petite

grandmoyen

petit

0 Non réponse

24 oui

336 non

gatégorie des espaces libres placette gatégorie des espaces libres place

gatégorie des espaces libres jardin surface des espaces l ibres moyenne

surface des espaces l ibres peti t surface des espaces l ibres grande

fonctionnement des espaces l ibres pour se reposée(amusée) fonctionnement des espaces l ibres pour le commerce



تطبيقيةعلى           --    دراسة الصحراوية المدينة العمرانيةعلىمورفولوجية التجارة تأثير دراسة
-- الواد  مدينة

لوجود تساحات عامة،نوعيتها، مساحة الساحات العامة، لوظيفة الساحات العامة،أتستعماها من عدمه جدلول يوضح . 

- يوضح العلقة بين لوجود تساحات عامة،نوعيتها، مساحة الساحات العامة، لوظيفة الساحات العامة،أتستعماها من1تخطيط شبكي-
.عدمه

:التحليل
يحتوي هذا القطاع على نسبة عالية جدا من الساحات العامة ، لكن نسبة كبيرة              
من من هذه الساحات ذات مساحة صغيرة نوعا ما ، ومع ذلك فهي  مخصصة للعما ل

التجارية ،أي لبعض التجار المتجولين الذين يضعون بضاعاتهم على الطاولت المتنقلة ، أو
بعض الكشاك، كما يسجل غياب المساحات الخضراء سواء في الساحات العامة أو على

  .مستوى الشوارع

:العلقة بين :عدد المحلت التجارية،نوعية المبيعات، مصدر المواد المباعة، مساحة المحل التجاري (8
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oui

non placetteplace
moyenne

petit

grande

pour se reposée(amusée)

pour le commerce

0 Non réponse

30 large

327 moyen

3 petit

spécialité des produits artif iciel-agréculture spécialité des produits agriculture

spécialité des produits artif iciel catégorie des marchandisse alimentation générale

catégorie des marchandisse boucherie catégorie des marchandisse vètement

catégorie des marchandisse légume et f ruit catégorie des marchandisse pharmacie

catégorie des marchandisse chasseur catégorie des marchandisse librerie

catégorie des marchandisse taxi phone catégorie des marchandisse article traditionnel

catégorie des marchandisse éléctroménager catégorie des marchandisse tissu

nombre des locaux commerciaux 1 locale nombre des locaux commerciaux 2locaux

nombre des locaux commerciaux 3 ou plus



تطبيقيةعلى           --    دراسة الصحراوية المدينة العمرانيةعلىمورفولوجية التجارة تأثير دراسة
-- الواد  مدينة

عدد المحلت التجارية،نوعية المبيعات، مصدر المواد المباعة، مساحة المحل التجاري جدلول يوضح . 

- يوضح العلقة بين  عدد المحلت التجارية،نوعية المبيعات، مصدر المواد المباعة، مساحة المحل التجاري1تخطيط شبكي- ..

:التحليل
أغلب المحلت التجارية المتواجدة على مستوى هذا القطاع تتربع على مساحات       

متوسطة نسبيا،وهي تعتمد في مبيعاتها على المواد المصنعة أو المواد النصف مصنعة،
حيث تكثر محلت المواد الغذائية أو محلت الخضر والفواكه، ثم تليها محلت الهواتف
العمومية ومواد الهواتف النقالة، والملحظ ايضا في هذا القطاع أن أصحاب المحلت

 .التجارية ل يملكون تلك المحلت بل يملكون غيرها في مناطق أخرى من المدينة

العلقة بين :شكل التحصيصة، اطول الشارع، عرض الشارع، نوعية الشارع، توجيه الشارع، التدفق (9
:الميكانيكي
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large

moyen

petit

artif iciel-agréculture

agriculture

artif iciel

alimentation générale
boucherie

vètement
légume et fruit

pharmacie

chasseur

librerie

taxi phone

article traditionnel

éléctroménager

tissu

1 locale

2locaux

3 ou plus

0 Non réponse

90 large

981 moyen

9 peti t

spéc iali té des produits arti fic iel-agréculture spéc ial ité des produits agriculture

spéc iali té des produits arti fic iel catégorie des marchandisse al imentation générale

catégorie des marchandisse boucherie catégorie des marchandisse vètement

catégorie des marchandisse légume et fruit catégorie des marchandisse pharmacie

catégorie des marchandisse chasseur catégorie des marchandisse l ibrerie

catégorie des marchandisse taxi phone catégorie des marchandisse artic le traditionnel

catégorie des marchandisse éléctroménager catégorie des marchandisse tissu

nombre des locaux commerc iaux 1 locale nombre des locaux commerc iaux 2locaux

nombre des locaux commerc iaux 3 ou plus gatégorie des trassé viaire quadil lé

gatégorie des trassé viaire rayonnaire gatégorie des trassé viaire artorescent

gatégorie des trassé viaire en échaile gatégorie des trassé viaire en bouc le

gatégorie des trassé viaire l iniaire longueur de la route long

longueur de la route moyen longueur de la route courte

largeur de la route large largeur de la route moyen

largeur de la route étroite type de la route boulevard

type de la route rue type de la route ruel le

orientation de la route nord-sud orientation de la route est-ouest

orientation de la route nord est-sud ouest orientation de la route nord ouest-sud est

la flus mécanique grand la flus mécanique moyen

la flus mécanique faible la flus mécanique trés faible



تطبيقيةعلى           --    دراسة الصحراوية المدينة العمرانيةعلىمورفولوجية التجارة تأثير دراسة
-- الواد  مدينة

 .جدلول يوضح شكل التحيصة، اطول الشارع، عرض الشارع، نوعية الشارع، توجيه الشارع، التدفق الميكانيكي
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large

moyen

petit

artif iciel-agréculture

agricultureartif iciel

alimentation générale
boucherievètement

légume et fruit

pharmacie
chasseur

librerie

taxi phone

article traditionnel

éléctroménager

tissu

1 locale

2locaux

3 ou plusquadillé

rayonnaire

artorescent

en échaile

long

moyen

courte

large

moyen

étroite

boulevard

rue

ruelle

nord-sud
est-ouestnord est-sud ouest

nord ouest-sud est

grand

moyen
faible



تطبيقيةعلى           --    دراسة الصحراوية المدينة العمرانيةعلىمورفولوجية التجارة تأثير دراسة
-- الواد  مدينة

- يوضح العلقة بين شكل التحيصة، اطول الشارع، عرض الشارع، نوعية الشارع، توجيه الشارع، التدفق الميكانيكي1تخطيط شبكي- .

:العلقة بين :اطول الشارع، عرض الشارع،الكثافة السكانية، الكثافة العمرانية (10
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0 Non réponse

129 long

189 moyen

42 courte

largeur de la route large largeur de la route moyen largeur de la route étroite

densité humain sur la route grand densité humain sur la route moyen densité humain sur la route petite

densite urbain grand densite urbain moyen densite urbain petit



تطبيقيةعلى           --    دراسة الصحراوية المدينة العمرانيةعلىمورفولوجية التجارة تأثير دراسة
-- الواد  مدينة

العلقة بين اطول الشارع، عرض الشارع،الكثافة السكانية، الكثافة العمرانية جدلول يوضح . 

- يوضح العلقة بين اطول الشارع، عرض الشارع،الكثافة السكانية، الكثافة العمرانية1تخطيط شبكي- .

:التحليل
أغلب الشوارع التي يتوفر عليها القطاع متوسطة الطو ل، والتي هي بدورها تتمتع         

.بعرض متوسط، وهي بذلك تتمتع بكثافة سكانية متوسطة وكذلك كثافة عمرانية متوسطة
تليها بعد ذلك بالدرجة الثانية، وبنسبة معقولة الشوارع الطويلة، والتي تتمتع بعرض          

كبير، وتتمتع بنسب متقاربة بين الكثافة السكانية الكبيرة والمتوسطة، وكذلك الحا ل بالنبة
 .للكثافة العمرانية

أما النسبة التقل فكانت للشوارع الصغير وهي تتميز بالضيق في معظم الحالت،لكن         
.مع ذلك نجد الكثافة العمرانية والسكانية متوسطة
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grand
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تطبيقيةعلى           --    دراسة الصحراوية المدينة العمرانيةعلىمورفولوجية التجارة تأثير دراسة
-- الواد  مدينة

:العلقة بين :اطول الشارع، عرض الشارع،الكثافة السكانية، التدفق الميكانيكي (12

العلقة بين اطول الشارع، عرض الشارع،الكثافة السكانية، التدفق الميكانيكي جدلول يوضح . 

- يوضح العلقة بين اطول الشارع، عرض الشارع،الكثافة السكانية، التدفق الميكانيكي1تخطيط شبكي- .
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0 Non réponse

129 long

189 moyen

42 courte

largeur de la route large largeur de la route moyen largeur de la route étroite

densité humain sur la route grand densité humain sur la route moyen densité humain sur la route petite

la f lus mécanique grand la f lus mécanique moyen la f lus mécanique faible

la f lus mécanique trés faible

long

moyen

courte

large

moyen

étroite

grand
moyen

petite

grand

moyen

faible



تطبيقيةعلى           --    دراسة الصحراوية المدينة العمرانيةعلىمورفولوجية التجارة تأثير دراسة
-- الواد  مدينة

:العلقة بين : نوع المبيعات، مصدر التموين، التردد على هذا النوع من المحلت (13

العلقة بين  نوع المبيعات، مصدر التموين، التردد على هذا النوع من المحلت جدلول يوضح . 
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0 Non réponse

74 alimentation générale

16 boucherie

8 vètement

38 légume et fruit

20 pharmac ie

10 chasseur

10 l ibrerie

28 taxi  phone

12 artic le traditionnel

22 éléctroménager

2 tissu

la source d'al imentation importation la source d'alimentation locale

la source d'al imentation importation-locale la fréquentation sur locaux chaque jour

la fréquentation sur locaux chaque semaine la fréquentation sur locaux chaque mois

la fréquentation sur locaux chaque année

alimentation générale

boucherie

vètement

légume et fruit

pharmacie

chasseur

librerie

taxi phone

article traditionnel
éléctroménager

tissu

importation

locale

importation-locale

chaque jour

chaque semaine

chaque mois

chaque année



تطبيقيةعلى           --    دراسة الصحراوية المدينة العمرانيةعلىمورفولوجية التجارة تأثير دراسة
-- الواد  مدينة

- يوضح العلقة بين نوع المبيعات، مصدر التموين، التردد على هذا النوع من المحلت1تخطيط شبكي- .

253



تطبيقيةعلى           --    دراسة الصحراوية المدينة العمرانيةعلىمورفولوجية التجارة تأثير دراسة
-- الواد  مدينة

التحليل ثنائي المتغير:
:علقة الحبكة  بنوعية التحصيصات

texture des façades 

gatégorie  de trassé parcellaire

régulier

non régulier

TOTAL

traditio
nnel

modrne TOTAL

9 108 117 

0 5 5 

9 113 122 

gatégorie  de trassé parcellaire x texture des façades

117 régulier

5 non régulier

traditionnel modrne

علقة حالة المبنى بالتحصيصة
l'état des batiments 

gatégorie  de trassé parcellaire

régulier

non régulier

TOTAL

ancien nouv
eau

TOTAL

10 107 117 

0 5 5 

10 112 122 

gatégorie  de trassé parcellaire x l'état des batiments

117 régulier

5 non régulier

ancien nouveau

:علقة نوع المبيعات بنوعية التحصيصات
catégorie des marchandisse 

gatégorie  de trassé parcellaire

régulier

non régulier

TOTAL

alimentati
on génér

ale

boucheri
e

v ètementlégume et
f ruit

pharmaci
e

chasseu
r

librerie taxi
phone

article tra
ditionnel

éléctrom
énager

tissu TOTAL

21 12 4 25 15 2 2 23 5 8 0 117 

0 3 0 0 0 0 0 0 0 1 1 5 

21 15 4 25 15 2 2 23 5 9 1 122 

gatégorie  de trassé parcellaire x catégorie des marchandisse

117 régulier

5 non régulier

alimentation générale boucherie vètement légume et fruit pharmacie

chasseur librerie taxi phone artic le traditionnel éléctroménager

tissu

:علقة التردد على المحلت التجارية ب نوعية التحصيصات
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 بنايات 10 عينة، فيما تحتوي على 117 بناية حديثة من أصل 107نلحظ أن التحصيصات المنتظمة في أحياء......... تحتوي على    
قديمة لوتقليدية.

 عينة، 05 بناية تقليدية لوقديمة من أصل 0   هذا لوتحتوي المنااطق ذات التحصيصات الغير منتظمة في ذات الحياء المذكورة على 
 بنايات فقط حديثة.   05في حين تحتوي على 

 بنايات 10 عينة، فيما تحتوي على 117 بناية حديثة من أصل 107نلحظ أن التحصيصات المنتظمة في أحياء......... تحتوي على    
قديمة لوتقليدية.

 عينة، في 05 بناية تقليدية لوقديمة من أصل 0   هذا لوتحتوي المنااطق ذات التحصيصات الغير منتظمة في ذات الحياء المذكورة على 
 بنايات فقط حديثة.   05حين تحتوي على 

 محلت لبيع مختلف أنواع  اللحوم أما محلت 12 محلت خاصة بالمواد الغذائية العامة 21تحتوي التحصيصات المنتظمة  على 
 15 محل،كما تحتوي المنطقة على 25 محلت،أما حصة التسد كانت من نصيب الخضر لوالفواكه ب 04اللبسة فكان نصيبها 

 محلت للدلوات 08 محلت لللبسة التقليدية، 05 هواتف عمومية، 23 محلت لبيع الحذية، مكتبة لواحدة، 02صيدليات، 
الكهرلومنزلية. 

 01 محلت لبيع مختلف أنواع  اللحوم ، 03 محلت خاصة بالمواد الغذائية العامة 00تحتوي التحصيصات رغير المنتظمة  على 
محلت للدلوات الكهرلومنزلية، كما نلحظ انعدام لوجود محلت تمارس أنشطة تجارية من نوع آخر. 



تطبيقيةعلى           --    دراسة الصحراوية المدينة العمرانيةعلىمورفولوجية التجارة تأثير دراسة
-- الواد  مدينة

la fréquentation sur locaux 

gatégorie  de trassé parcellaire

régulier

non régulier

TOTAL

chaque
jour

chaque
semaine

chaque
mois

chaque
année

TOTAL

73 32 4 8 117 

2 3 0 0 5 

75 35 4 8 122 

gatégorie  de trassé parcellaire x la fréquentation sur locaux

117 régulier

5 non régulier

chaque jour chaque semaine chaque mois chaque année

:علقة عرض الطريق بالشبكية
longueur de la route 

gatégorie des trassé viaire

quadillé

rayonnaire

artorescent

en échaile

en boucle

liniaire

TOTAL

long moyen courte TOTAL

33 22 1 56 

1 43 5 49 

0 8 6 14 

0 1 2 3 

0 0 0 0 

0 0 0 0 

34 74 14 122 

gatégorie des trassé viaire x longueur de la route

56 quadil lé

49 rayonnaire

14 artorescent

3 en échaile

0 en boucle

0 l iniaire

long moyen courte

علقة عدد المحلت التجارية بالشبكية
nombre des locaux commerciaux 

gatégorie des trassé viaire

quadillé

rayonnaire

artorescent

en échaile

en boucle

liniaire

TOTAL

1 locale 2locaux 3 ou plus TOTAL

25 22 9 56 

28 12 9 49 

6 4 4 14 

0 2 1 3 

0 0 0 0 

0 0 0 0 

59 40 23 122 

gatégorie des trassé viaire x nombre des locaux commerc iaux

56 quadil lé

49 rayonnaire

14 artorescent

3 en échaile

0 en boucle

0 liniaire

1 locale 2locaux 3 ou plus

علقة نوعية المبيعات بتخطيط الطرق
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 محل 32 محل من  مختلف المحلت التجارية في التحصيصات المنتظمة، لوعلى 73يتردد السكان في هذا القطاع على 
عينة.117 محلت تسنويا من أصل 08 محلت شهريا، لوعلى 4أتسبوعيا، لوعلى 

 محل يتردد 02أما بالنسبة  للتحصيصات الغير منتظمة فإن نسبة تردد السكان على المحلت التجارية تتوزع بالشكل التالي:
 محلت بصفة أتسبوعية، لكن ل يوجد لول محل للتردد الشهري لول السنوي من أصل  عينة.   03عليها بصفة يومية،

 شراع متوتسط الطول ، لوشارع لواحد قصير، أما22 شارع اطويل لو 33نلحظ أن في التحصيصات الاطارية الشكل تحتوي على 
 شوارع قصير.05 شارع متوتسط ، كما تحتوي على 43 شارع اطويل لو01في التحصيصات الشعاعية ل تحتوي على 

 شارعا قصيرا . 06 شوارع متوتسطة لو08أما التحصيصات الشجيرية فهي أيضا ل تحتوي على أي شارع اطويل لو

أما في التحصيصات السلمية لوالتي ل تكاد تذكر ففيها شارعين قصيرين لوشارع لواحد متوتسط.

 يملكون09 يملكون محلين ، 22 يملكون محل لواحد 25تتوزع ملكيات السكان للمحلت التجارية في التحصيصات الاطارية على :
 محلت فما أكثر.03

 09 يملكون محلين ، 12 يملكون محل لواحد 28تتوزع ملكيات السكان للمحلت التجارية في التحصيصات  الشعاعية على :
 محلت فما أكثر.03يملكون 

 يملكون04 يملكون محلين ، 04 يملكون محل لواحد 06تتوزع ملكيات السكان للمحلت التجارية في التحصيصات الشجيرية على :
 محلت فما أكثر.03

 يملكون01 يملكون محلين ، 02 يملكون محل لواحد 00تتوزع ملكيات السكان للمحلت التجارية في التحصيصات السلمية على :
 محلت فما أكثر.03



تطبيقيةعلى           --    دراسة الصحراوية المدينة العمرانيةعلىمورفولوجية التجارة تأثير دراسة
-- الواد  مدينة

catégorie des marchandisse 

gatégorie des trassé viaire

quadillé

ray onnaire

artorescent

en échaile

en boucle

liniaire

TOTAL

alimentati
on génér

ale

boucheri
e

v ètementlégume et
f ruit

pharmaci
e

chasseu
r

librerie taxi
phone

article tra
ditionnel

éléctrom
énager

tissu TOTAL

10 9 1 12 7 1 1 12 2 1 0 56 

9 4 1 11 7 1 1 7 1 6 1 49 

2 1 2 1 1 0 0 3 2 2 0 14 

0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 3 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

21 15 4 25 15 2 2 23 5 9 1 122 

gatégorie des trassé viai re x catégorie des marchandisse

56 quadi llé

49 rayonnaire

14 artorescent

3 en échai le

0 en boucle

0 l iniaire

al imentation générale boucherie vètement légume et fruit

pharmacie chasseur l ibrerie taxi phone

artic le traditionnel éléc troménager tissu

علقة  تردد السكان بالشبكية:
la fréquentation sur locaux 

gatégorie des trassé viaire

quadillé

rayonnaire

artorescent

en échaile

en boucle

liniaire

TOTAL

chaque
jour

chaque
semaine

chaque
mois

chaque
année

TOTAL

37 15 3 1 56 

28 15 1 5 49 

8 4 0 2 14 

2 1 0 0 3 

0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 

75 35 4 8 122 

gatégorie des trassé viaire x la fréquentation sur locaux

56 quadil lé

49 rayonnaire

14 artorescent

3 en échai le

0 en bouc le

0 liniaire

chaque jour chaque semaine chaque mois chaque année

علقة  لوظيفة الطريق بطوله:

fonctionnement de la route 

longueur de la route

long

moyen

courte

TOTAL

habitat commerc
e

habitat-c
ommerce

TOTAL

20 12 2 34 

9 24 41 74 

0 10 4 14 

29 46 47 122 
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 محل للخضر لوالفواكه لوالهواتف العمومية12 محل مواد رغذائية، لو10نلحظ أن في التحصيصات الاطارية الشكل تحتوي على
 محل11 محل مواد رغذائية ،لو09 محل، أما في التحصيصات الشعاعية  تحتوي على00 لو09أما باقي المحلت فبنسب تتفالوت بين 

 محل  .00 لو07للخضر لوالفواكه، لوباقي المحلت بأعداد بين 

 0 لو03 محلت مواد رغذائية لوهواتف عمومية لوباقي المحلت بأعداد بين 03أما التحصيصات الشجيرية فهي أيضا تحتوي على
محل. 

 محل 15  محل يوميا من  مختلف المحلت التجارية في التحصيصات الاطارية، لوعلى 37يتردد السكان في هذا القطاع على 
 عينة.56 محل شهريا، لوعلى محل لواحد تسنويا من أصل 03أتسبوعيا، لوعلى 

 محل يتردد عليها 28أما بالنسبة  للتحصيصات الشعاعية فإن نسبة تردد السكان على المحلت التجارية تتوزع بالشكل التالي:
. محلت للتردد السنوي من أصل  عينة05 محل للتردد الشهري لو01 محلت بصفة أتسبوعية، 15بصفة يومية،

 محل يتردد عليها بصفة 08التحصيصات الشجيرية فإن نسبة تردد السكان على المحلت التجارية تتوزع بالشكل التالي:أما في 
   . محلت للتردد السنوي من أصل  عينة02 محل للتردد الشهري لو00 محلت بصفة أتسبوعية، 04يومية،

 اتستمارة 122 مرة من أصل 34من خلل البحث الميداني الذي قمنا به لوجدنا أنه في هذا القطاع الطرق  الطويلة لوالتي تكررت 
 مرات للوظيفة المشتركة السكنية التجارية.02 مرات للوظيفة التجارية،لو12 مرة للوظيفة السكنية، لو20مملوءة 

 41 للوظيفة التجارية، لو24 منها للوظيفة التجارية، لو 09 ف 122 من أصل 74 أما الطرق المتوتسطة الطول لوالتي تمثل نسبة 
منها للوظيفة المشتركة .

 للوظيفة 10 منها للوظيفة السكانية، لو 00 اطريق قصير من أصل الطرق المستجوبة ، 14أما الطرق القصيرة الطول فهو يمثل 
 منها للوظيفة المشتركة .04التجارية، لو



تطبيقيةعلى           --    دراسة الصحراوية المدينة العمرانيةعلىمورفولوجية التجارة تأثير دراسة
-- الواد  مدينة

longueur de la route x fonc tionnement de la route

34 long

74 moyen

14 courte

habitat commerce habitat-commerce

:علقة  الكثافة السكانية بالنسبة لطول الطريق
densité humain sur la route 

longueur de la route

long

moyen

courte

TOTAL

grand moyen petite TOTAL

18 14 2 34 

4 62 8 74 

0 11 3 14 

22 87 13 122 

longueur de la route x densité humain sur la route

34 long

74 moyen

14 courte

grand moyen petite

:علقة  لوضعية المحل التجاري بطول الطريق
le niveau d'existance 

longueur de la route

long

moyen

courte

TOTAL

RDC étage RDC+é
tage

TOTAL

19 15 0 34 

42 32 0 74 

9 5 0 14 

70 52 0 122 

longueur de la route x le niveau d'existance

34 long

74 moyen

14 courte

RDC étage RDC+étage
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اتستمارة الكثافة فيها 18 اتستجواب من الطرق الطويلة،لوالكثافة السكانية فيها موزعة كالتي: 122 من أصل 34يحتوي هذا القطاع 
 شارع الكثافة فيها ضعيفة.02 اتستمارة الكثافة السكانية فيها متوتسطة،لو14كبيرة، 

 62 اتستمارات الكثافة فيها كبيرة، 04 لوهي تتوزع كما يلي: 122 اتستمارة من أصل 74  أما الطرق المتوتسطة الطول لوالتي تمثل 
 اتستمارة الكثافة فيها ضعيفة.08الكثافة فيها متوتسطة، لو

 اتستمارة كثافة ضعيفة .03 الكثافة فيها متوتسطة، لو11 اتستمارة الكثافة فيها كبيرة، 00 اتستمارة 14   الطرق القصيرة لوالتي تمثل 

 اتستجواب بهذا القطاع122 اتستجواب من أصل 34النسبة لهذه العلقة نجد أن المحلت التجارية في الطرق الطويلة لوالتي تمثل ب
 مشتركة بين الطابق الرضي لواللول . أما المحلت التجارية في الطرق المتوتسطة الطول 15 توجد على المستوى الرضي، لو19

 محل  مشترك بين الرضي لوالطابق 32 من المحلت فيها على المستوى الرضي،لو 42،حيث كان 122 من أصل 74لوالتي تمثل 
اللول.

 محلت مشتركة بين 05 محلت لو على مستوى الطابق اللول لو09 اتستجواب في الطرق القصيرة فوجد فيها 14   هذا لوكان 
الطابق الرضي لواللول..    



تطبيقيةعلى           --    دراسة الصحراوية المدينة العمرانيةعلىمورفولوجية التجارة تأثير دراسة
-- الواد  مدينة

:علقة عدد المحلت التجارية بطول الطريق
nombre des locaux commerciaux 

longueur de la route

long

moyen

courte

TOTAL

1 locale 2locaux 3 ou plus TOTAL

18 14 2 34 

35 20 19 74 

6 6 2 14 

59 40 23 122 

longueur de la route x nombre des locaux commerciaux

34 long

74 moyen

14 courte

1 locale 2locaux 3 ou plus

:علقة نوع المبيعات بطول الطريق
catégorie des marchandisse 

longueur de la route

long

moy en

courte

TOTAL

alimentati
on génér

ale

boucheri
e

v ètementlégume et
f ruit

pharmaci
e

chasseu
r

librerie taxi
phone

article tra
ditionnel

éléctrom
énager

tissu TOTAL

9 6 0 7 4 1 0 7 0 0 0 34 

10 8 3 15 11 0 2 13 3 8 1 74 

2 1 1 3 0 1 0 3 2 1 0 14 

21 15 4 25 15 2 2 23 5 9 1 122 

longueur de la route x catégorie des marchandisse

34 long

74 moyen

14 courte

al imentation générale boucherie vètement légume et fruit

pharmacie chasseur l ibrerie taxi phone

artic le traditionnel éléc troménager tissu
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 محل تجاريا، 09 بالنسبة للشوارع  الطويلة  في هذا القطاع  فقد كانت حصة التسد فيها من نصيب محلت المواد الغذائية بتعداد   
 محلت للجزارة.06  محلت، يأتي في المرتبة التي تليها 07تليها محلت الخضر لوالفواكه لوالهواتف العمومية بنتيجة 

 محل، لويأتي في 15   بالنسبة للشوارع  المتوتسطة الطول  فكانت أكثر  المحلت التجارية المنتشرة هي محلت خضر لوفواكه ب 
 11 محلت مواد رغذائية ، لو10 محلت اللبسة التقليدية  لو 03 محل  لومحلت بيع اللحوم، 13المرتبة الثانية لهواتف العمومية بـ 

 محلت للدلوات الكهرلومنزلية، لومكتبتين.08 محلت لللبسة الجاهزة لو03صيدلية، لو

 صيدلية لو15 جزار لو 15 محل المواد الغذائية 21 محلت لكل من الخضر لوالفواكه  لو25   بالنسبة للشوارع القصيرة  فيوجد بها 
 محلت للدلوات التقليدية لو محلين لبيع الحذية  لومكتبتين .05 محلت للدلوات الكهرلومنزلية لو 09 هاتف عمومي لو23



تطبيقيةعلى           --    دراسة الصحراوية المدينة العمرانيةعلىمورفولوجية التجارة تأثير دراسة
-- الواد  مدينة

:علقة  التدفق الميكانيكي بطول الطريق
la flus mécanique 

longueur de la route

long

moyen

courte

TOTAL

grand moyen faible trés
faible

TOTAL

6 25 3 0 34 

5 66 3 0 74 

0 12 2 0 14 

11 103 8 0 122 

longueur de la route x la f lus mécanique

34 long

74 moyen

14 courte

grand moyen faible trés faible

:علقة لوظيفة الطريق بعرضه
fonctionnement de la route 

largeur de la route

large

moyen

étroite

TOTAL

habitat commerc
e

habitat-c
ommerce

TOTAL

20 9 1 30 

9 36 44 89 

0 1 2 3 

29 46 47 122 

largeur de la route x fonctionnement de la route

30 large

89 moyen

3 étroi te

habitat commerce habitat-commerce
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 إجابة التي يقول فيها المستجوبون أنهم  يملكون محل 18 اطريقا على 34يحتوي هذا القطاع  في اطرقة الطويلة لوالتي تعد ب 
3 إجابات التي يقول فيها المستجوبون أنهم يملكون 02 إجابات يقول المستجوبون فيها أنهم يملكون محلين، لو14تجاريا لواحدا، لو

محلت تجارية فما أكثر.

 مستجوبين يملكون محل تجاريا لواحدا، لو35 اتستجوابا  فهي موزعة على 74   أما بالنسبة للشوارع المتوتسطة الطول لوالتي تمثل 
 محلت فأكثر.3 مستجوبين قالوا أنهم  يملكون 19 آخرين قالوا أنهم يملكون  محلين   تجاريين، لو20

 آخرين 06 مستجوبين يملكون محل تجاريا لواحدا، لو06 اتستجوابا  فهي موزعة على 14    لوبالنسبة للطرق القصيرة لوالتي تمثل 
 محلت فأكثر.. 3 مستجوبين قالوا أنهم  يملكون 02قالوا أنهم يملكون  محلين   تجاريين، لو

 09 منها للوظيفة السكنية، لو20،فكانت 122 أتستجواب من أصل 30   إن لوظيفة الشوارع  العريضة  في هذا القطاع لوالتي مثلت 
 للوظيفة المختلطة السكنية التجارية.01للوظيفة التجارية، لو

 منها للوظيفة التجارية36 للوظيفة السكنية،لو09 فجاءت نسبتها 122 من 89   أما الشوارع المتوتسطة العرض لوالتي كانت نسبتها 
 للوظيفة المشتركة السكنية التجارية.44، لو



تطبيقيةعلى           --    دراسة الصحراوية المدينة العمرانيةعلىمورفولوجية التجارة تأثير دراسة
-- الواد  مدينة

:علقة التدفق السكاني  بعرض الطريق

densité humain sur la route 

largeur de la route

large

moyen

étroite

TOTAL

grand moyen petite TOTAL

17 12 1 30 

5 73 11 89 

0 2 1 3 

22 87 13 122 

largeur de la route x densité humain sur la route

30 large

89 moyen

3 étroite

grand moyen petite

:علقة ارتفاع المباني  بعرض الطريق
hauteur des batiments 

largeur de la route

large

moyen

étroite

TOTAL

R+1 RDC R+2 R+3 TOTAL

8 22 0 0 30 

1 88 0 0 89 

0 3 0 0 3 

9 113 0 0 122 

largeur de la route x hauteur des batiments

30 large

89 moyen

3 étroite

R+1 RDC R+2 R+3

:علقة تواجد المحلت التجارية بعرض الطريق
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 اتستجواب كان التدفق34 من 25 اتستجواب كان التدفق الميكانيكي فيها كبير لو 34  من الشوارع الطويلة بهذا القطاع من أصل 06  
 شوارع بهم تدفق ضعيف.03الميكانيكي فيها متوتسط، فيما 

 اتستجواب كان التدفق فيهما كبير، فيما تبقى الحصة الكبر من نصيب التدفق 74 إجابات من أصل 05 الشوارع المتوتسطة الطول 
 إجابات بهذا النمط من الشوارع تدفقها ضعيف.03 إجابة، لو66المتوتسط ب 

 للكثافة الضعيفة.  02 للكثافة المتوتسطة لو12 للكثافة الكبيرة ، 00 إتستجواب 14أما الشوارع الضيقة فكان فيها 

 22 منها كانت بها الطابق الرضي +الطابق اللول، لو08     تتميز المباني بالشوارع العريضة في هذا القطاع بالرتفاع النسبي حيث 
منها بها الطابق الرضي.

 مبنى اطابق أرضي+الطابق اللول.01 مباني اطابق أرضي،  88      أما الشوارع المتوتسطة العرض فهي منقسمة كالتي: 



تطبيقيةعلى           --    دراسة الصحراوية المدينة العمرانيةعلىمورفولوجية التجارة تأثير دراسة
-- الواد  مدينة

le niveau d'existance 

largeur de la route

large

moyen

étroite

TOTAL

RDC étage RDC+é
tage

TOTAL

17 13 0 30 

53 36 0 89 

0 3 0 3 

70 52 0 122 

largeur de la route x le niveau d'existance

30 large

89 moyen

3 étroite

RDC étage RDC+étage

:علقة عدد المحلت التجارية بعرض الطريق
nombre des locaux commerciaux 

largeur de la route

large

moyen

étroite

TOTAL

1 locale 2locaux 3 ou plus TOTAL

17 12 1 30 

41 26 22 89 

1 2 0 3 

59 40 23 122 

largeur de la route x nombre des locaux commerc iaux

30 large

89 moyen

3 étroite

1 locale 2locaux 3 ou plus

:علقة عدد المحلت التجارية بعرض الطريق

261

 محل مشترك بين الطابق الرضي لوالطابق اللول.13الطابق الرضي، لو محل تجاريا على مستوى الشوارع العريضة في 17يتواجد 

 محلت تجارية في الطابق اللول.36 محل تجاريا على مستوى الشوارع المتوتسطة العرض في الطابق الرضي، لوتقع 53  هذا لويتواجد 

 محلت مشترك بين الطابق الرضي لوالطابق اللول.03   أما بالنسبة للشوارع الضيقة فكان فيها 

 قالوا أنهم يملكون محلين،فيما قال12 من ملك المحلت التجارية في الشوارع العريضة قالوا أنهم يملكون محل لواحدا فقط،لو17
 محلت فأكثر.03 آخر أنه يملك 01

 آخرين يملكون محلين 26 من أصحاب المحلت التجارية يملكون محل لواحدا، لو41  أما بالنسبة للشوارع المتوتسطة العرض  ف 
 محلت تجارية فأكثر.3 قالوا أنهم يملكون من 22تجاريين ، لو



تطبيقيةعلى           --    دراسة الصحراوية المدينة العمرانيةعلىمورفولوجية التجارة تأثير دراسة
-- الواد  مدينة

catégorie des marchandisse 

largeur de la route

large

moy en

étroite

TOTAL

alimentati
on génér

ale

boucheri
e

v ètementlégume et
f ruit

pharmaci
e

chasseu
r

librerie taxi
phone

article tra
ditionnel

éléctrom
énager

tissu TOTAL

8 6 0 5 5 1 0 5 0 0 0 30 

12 9 3 20 10 1 2 18 5 9 0 89 

1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 3 

21 15 4 25 15 2 2 23 5 9 1 122 

largeur de la route x catégorie des marchandisse

30 large

89 moyen

3 étroite

al imentation générale boucherie vètement légume et fruit

pharmacie chasseur l ibrerie taxi phone

artic le traditionnel éléctroménager tissu

:علقة التدفق الميكانيكي بعرض الطريق
la flus mécanique 

largeur de la route

large

moyen

étroite

TOTAL

grand moyen faible trés
faible

TOTAL

5 22 3 0 30 

6 78 5 0 89 

0 3 0 0 3 

11 103 8 0 122 

largeur de la route x la f lus mécanique

30 large

89 moyen

3 étroite

grand moyen faible trés faible

:علقة لوجود الساحات العمومية  بوظيفتها
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 محلت هواتف عمومية ،05 لوالخضر لوالفواكه، لو 05 محل للمواد الغذائية،08يحتوي هذا القطاع في شوارعه الواتسعة على 
 محلت للجزارة.06

 هاتف عمومي، 18 محلت لكل من الخضر لوالفواكه لو20 محل المواد الغذائية لو 12لوتحتوي الشوارع المتوتسطة العرض على 
 محلت لللبسة الجاهزة.03 محل لواحد للحذية، لو4 محلت أدلوات كهر منزلية، 09 صيدليات، 10 محلت جزارة، لو09لو

هذا لوتحتوي الشوارع الضيقة فتحتوي على محل لواحد للمواد الغذائية، لوآخر لللبسة الجاهزة. 

 إتستجوابات ، فيما كانت نتيجة التدفق المتوتسط05لوجدنا في هذا القطاع أن الشوارع الواتسعة تتميز بتدفق ميكانيكي كبير حيث مثل 
 تدفق ضعيف. 03، لو30 من أصل 22

 إجابات 05، لو 89 للتدفق المتوتسط  من أصل78 إجابات لصالح التدفق الكبير لو06أما الشوارع المتوتسطة العرض فوجدنا بها 
للتدفق الضعيف.

.07 للتدفق المتوتسط  من أصل03أما الشوارع الضيقة فكانت بها 



تطبيقيةعلى           --    دراسة الصحراوية المدينة العمرانيةعلىمورفولوجية التجارة تأثير دراسة
-- الواد  مدينة

fonctionnement des espaces libres 

l'éxistance des espaces libres

oui

non

TOTAL

pour se r
eposée(
amusée)

pour le c
ommerce

TOTAL

9 12 21 

1 100 101 

10 112 122 

l 'éxistance des espaces l ibres x fonc tionnement des espaces libres

21 oui

101 non

pour se reposée(amusée) pour le commerce

:علقة عدد المحلت التجارية بعرض الطريق

hauteur des batiments 

le niveau d'existance

RDC

étage

RDC+étage

TOTAL

R+1 RDC R+2 R+3 TOTAL

8 62 0 0 70 

1 51 0 0 52 

0 0 0 0 0 

9 113 0 0 122 

le niveau d'existance x hauteur des batiments

70 RDC

52 étage

0 RDC+étage

R+1 RDC R+2 R+3
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 للراحة 01 منها للتجارة لو 12 اتستجواب ،122 من أصل 21ل يوجد عدد كبير من الساحات العامة في هذا القطاع حيث تمثل 
.لوالتستجمام.

 122  من أصل 08 لوالتي كانت بنسبة RDCتتوزع المحلت التجارية في المباني بالطريقة التالية: المباني ذات الرتفاع 
 بالطابق اللول.01تتواجد المحلت التجارية بها في الطابق الرضي، لو 

 51  المحلت التجارية بها في الطابق الرضي لو 62: تتواجد بالطريقة التاليةR+1كما تتوزع المحلت التجارية في المباني 
محل مشترك بين الطابق الرضي لوالطابق اللول .



تطبيقيةعلى           --    دراسة الصحراوية المدينة العمرانيةعلىمورفولوجية التجارة تأثير دراسة
-- الواد  مدينة

:التحليل متعدد المتغير
العلقة بين :التحصيصات، الشبكية، لوجود المحلت التجارية، نوع المبيعات (1

0 Non réponse

249 régulier

48 non régulier

gatégorie des trassé viaire quadillé gatégorie des trassé viaire rayonnaire

gatégorie des trassé viaire artorescent gatégorie des trassé viaire en échaile

gatégorie des trassé viaire en bouc le gatégorie des trassé viaire l iniaire

l 'existance des locaux commerc iax oui l'existance des locaux commerciax non

spéc ial i té des produits Non réponse spéciali té des produits arti fic iel-agréculture

spéc ial i té des produits agriculture spéciali té des produits arti fic iel

- يوضح العلقة بين :التحصيصات، الشبكية، لوجود المحلت التجارية، نوع المبيعات1جدلول-

264

régulier

non régulier

quadillé

rayonnaire
oui

non

artif iciel-agréculture

agriculture

artif iciel



تطبيقيةعلى           --    دراسة الصحراوية المدينة العمرانيةعلىمورفولوجية التجارة تأثير دراسة
-- الواد  مدينة

- يوضح العلقة بين :التحصيصات، الشبكية، لوجود المحلت التجارية، نوع  المبيعات1تخطيط شبكي- .
:التحليل

تتميز التحصيصات بالتخطيط المنتظم، الذي تطبعه أشكال هندسية منتظمة، وكذلك هو الحال بالنسبة لشبكة الطرق    
التي تتميز بالتخطيط الشطرنجي بالدرجة الولى، وتكثر المحلت التجارية بشكل لفت في القطاع، وهي تتخصص

.في بيع السلع الزراعية الصناعية

.العلقة بين : الشبكية، التدفق الميكانيكي،لوجود المحلت التجارية، تخصص المحل التجاري (2

الشبكية، التدفق الميكانيكي، لوجود المحلت التجارية، تخصص المحل التجاري جدلول يوضح .
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0 Non réponse

249 quadillé

48 rayonnaire

0 artorescent

0 en échaile

0 en boucle

0 liniaire

nombre des locaux commerciaux Non réponse nombre des locaux commerciaux 1 locale

nombre des locaux commerciaux 2locaux nombre des locaux commerciaux 3 ou plus

catégorie des marchandisse Non réponse catégorie des marchandisse alimentation générale

catégorie des marchandisse boucherie catégorie des marchandisse vètement

catégorie des marchandisse légume et fruit catégorie des marchandisse pharmacie

catégorie des marchandisse chasseur catégorie des marchandisse librerie

catégorie des marchandisse taxi phone catégorie des marchandisse article traditionnel

catégorie des marchandisse éléctroménager catégorie des marchandisse tissu

la f lus mécanique grand la flus mécanique moyen

la f lus mécanique faible la flus mécanique trés faible

quadillé
rayonnaire

artorescenten échaile

grand

moyen

faible

1 locale

2locaux

3 ou plus

alimentation générale

boucherie

vètementlégume et fruit

pharmacie

chasseur

librerie

taxi phone
article traditionnel éléctroménager

tissu



تطبيقيةعلى           --    دراسة الصحراوية المدينة العمرانيةعلىمورفولوجية التجارة تأثير دراسة
-- الواد  مدينة

:التحليل
كما سبق وذكرنا أن الشبكية في هذا القطاع تتميز بالتخطيط الشطرنجي، والتي يكثر       

فيها التدفق الميكانيكي بشكل لفت، وكذلك هو الحا ل بالنسبة للمحلت التجارية التي
نجدها تنتشر بأعداد كبيرة وتتخصص في مختلف المبيعات التي تتصدرها الدوات التقليدية

 وتليها الدوات الكهرومنزلية واللبسة  والحذية والصيدليات .....إلخ

العلقة بين :إرتفاع المباني،مساحة المحلت التجارية، عدد المحلت التجارية، موقع المحل التجاري من (03
:المبنى

إرتفاع المباني،مساحة المحلت التجارية، عدد المحلت التجارية، موقع المحل التجاري من المبنى جدلول يوضح العلقة بين .
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0 Non réponse

162 large

78 moyen

57 étroite

hauteur des batiments R+1 hauteur des batiments RDC hauteur des batiments R+2

hauteur des batiments R+3 surface des batiments large surface des batiments moyen

surface des batiments étroit le niveau d'existance Non réponse le niveau d'existance RDC

le niveau d'existance étage le niveau d'existance RDC+étage

large

moyen

étroite

R+1

RDC

R+2

R+3

large

moyen

étroit

RDC

étage

RDC+étage



تطبيقيةعلى           --    دراسة الصحراوية المدينة العمرانيةعلىمورفولوجية التجارة تأثير دراسة
-- الواد  مدينة

- يوضح العلقة بين ارتفاع المباني،مساحة المحلت التجارية، عدد المحلت التجارية، موقع المحل التجاري من1تخطيط شبكي-
.المبنى

:التحليل
يتراوح ارتفاع المباني في القطاع بين الطابق الو ل والطابق الثالث،  أي أنها تتميز          

بالرتفاع نوعا ما ، أما فيما يخص مساحة المحلت التجارية فهي تتميز بالتساع وبكثرة
أعدادها، وبالنسبة لموتقعها فهي تتواجد على مستوى الطابق الرضي لكن توجد هناك

 .نسبة ل بأس بها التي تمتد إلى الطابق الو ل

:العلقة بين :عدد التجار في العائلة، عمر التاجر، المستوى الثقافي للتاجر، لوجود مهنة أخرى للتاجر (4

عدد التجار في العائلة، عمر التاجر، المستوى الثقافي للتاجر، لوجود مهنة أخرى للتاجر جدلول يوضح .
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0 Non réponse

168 moins de 3

129 plus de 3

l'age de commersant Non réponse l 'age de commersant 25-45

l'age de commersant 15-25 l 'age de commersant plus de 45

le niveaus culturel Non réponse le niveaus culturel primair

le niveaus culturel colégien le niveaus culturel universitaire

le niveaus culturel lyc ien L'existance des autre proffession Non réponse

L'existance des autre proffession non L'existance des autre proffession oui
moins de 3

plus de 325-45

15-25

plus de 45

primair

colégien

universitaire
lycien

non
oui



تطبيقيةعلى           --    دراسة الصحراوية المدينة العمرانيةعلىمورفولوجية التجارة تأثير دراسة
-- الواد  مدينة

- يوضح العلقة بين عدد التجار في العائلة، عمر التاجر، المستوى الثقافي للتاجر، لوجود مهنة أخرى للتاجر1تخطيط شبكي- .

:التحليل
 تجار في العائلة وبين من يقولون أنه يوجد03هناك تقارب في الستبيان المنجز بين من يقولون أنه يوجد اكثر من 

 سنة، أما فيما يخص المستوى الثقافي للتجار45-25 تجار، أما عن أعمارهم فهي غالبا ما تتراوح بين 03أقل من 
فهو يتأرجح بين البتدائي والمتوسطي والثانوي وحتى الجامعي، أي أن جميع الفئات يمكنها أن تمتهن التجارة،وهناك

.أيضا توافق وتقارب بين من يملكون مهنة أخرى وبين من ل يملكونها

:العلقة بين:توجيه المباني، لوظيفة الشارع، الكثافة السكانية في الشارع، الكثافة العمرانية (5

: توجيه المباني، لوظيفة الشارع، الكثافة السكانية في الشارع، الكثافة العمرانية جدلول يوضح . 
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0 Non réponse

147 nord-sud

72 est-ouest

45 nord est-sud ouest

33 nord ouest-sud est

fonctionnement de la route habitat fonctionnement de la route commerce

fonctionnement de la route habitat-commerce densité humain sur la route grand

densité humain sur la route moyen densité humain sur la route petite

densite urbain grand densite urbain moyen

densite urbain petit

nord-sud

est-ouest

nord est-sud ouest

nord ouest-sud est

habitat

commerce

habitat-commerce

grand

moyen

petite

grand

moyen

petit



تطبيقيةعلى           --    دراسة الصحراوية المدينة العمرانيةعلىمورفولوجية التجارة تأثير دراسة
-- الواد  مدينة

- يوضح العلقة بين توجيه المباني، لوظيفة الشارع، الكثافة السكانية في الشارع، الكثافة العمرانية1تخطيط شبكي- . 

 :التحليل
يغلب على المباني التجاه: شمال/جنوب ، رثم تليه باقي التجاهات بنسب متقاربة، أما عن وظيفة الشوارع فهي         

 .وظيفة سكنية بالدرجة الولى، تجارية بالدرجة الثانية، وفيما يخص الكثافة العمرانية والسكانية فهي كبيرة ومميزة

العلقة بين :لوجود تساحات عامة،نوعيتها، مساحة الساحات العامة، لوظيفة الساحات العامة،أتستعمالها من (6
:عدمه

لوجود تساحات عامة،نوعيتها، مساحة الساحات العامة، لوظيفة الساحات العامة،أتستعمالها من عدمها جدلول يوضح .
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0 Non réponse

276 oui

120 non

gatégorie des espaces l ibres Non réponse gatégorie des espaces libres placette

gatégorie des espaces l ibres place gatégorie des espaces libres jardin

surface des espaces l ibres Non réponse surface des espaces l ibres moyenne

surface des espaces l ibres peti t surface des espaces l ibres grande

fonc tionnement des espaces l ibres Non réponse fonctionnement des espaces l ibres pour se reposée(amusée)

fonc tionnement des espaces l ibres pour le commerce l'util isation des espaces libres Non réponse

l'uti l isation des espaces l ibres oui l'util isation des espaces libres non

oui

non
placette

place

jardin

moyenne

petit

grande

pour se reposée(amusée)

pour le commerce

oui

non



تطبيقيةعلى           --    دراسة الصحراوية المدينة العمرانيةعلىمورفولوجية التجارة تأثير دراسة
-- الواد  مدينة

- يوضح العلقة بين لوجود تساحات عامة، نوعيتها، مساحة الساحات العامة، لوظيفة الساحات العامة، أتستعمالها من1تخطيط شبكي-
.عدمه

 :التحليل
يحتوي هذا القطاع على نسبة كبيرة من الساحات العامة المخصص بعضها للتجارة والبعض الخر التنزه          

.والتسلية ولعب الطفال، وهي عبارة عن مساحات صغيرة بعضها مؤرثث ومهيء والبعض الخر فارغ

:العلقة بين :عدد المحلت التجارية،نوعية المبيعات، مصدر المواد المباعة، مساحة المحل التجاري (7

270

3 Non réponse

171 1 locale

81 2locaux

42 3 ou plus

catégorie des marchandisse Non réponse catégorie des marchandisse alimentation générale

catégorie des marchandisse boucherie catégorie des marchandisse vètement

catégorie des marchandisse légume et fruit catégorie des marchandisse pharmacie

catégorie des marchandisse chasseur catégorie des marchandisse l ibrerie

catégorie des marchandisse taxi phone catégorie des marchandisse artic le traditionnel

catégorie des marchandisse éléctroménager catégorie des marchandisse tissu

spécialité des produits Non réponse spécialité des produits artific iel-agréculture

spécialité des produits agriculture spécialité des produits artific iel

Suface locale Non réponse Suface locale large

Suface locale moyen Suface locale petit



تطبيقيةعلى           --    دراسة الصحراوية المدينة العمرانيةعلىمورفولوجية التجارة تأثير دراسة
-- الواد  مدينة

عدد المحلت التجارية،نوعية المبيعات، مصدر المواد المباعة، مساحة المحل التجاري جدلول يوضح . 

- يوضح العلقة بين عدد المحلت التجارية، نوعية المبيعات، مصدر المواد المباعة، مساحة المحل التجاري1تخطيط شبكي- ..

 :التحليل
يتميز القطاع بوجود عدد كا ف من المحلت التجارية، التي تتاجر في عدة أنواع من السلع والمبيعات التي تخص    

الستعمال اليومي أو الموسمي، وهي متعددة المصادر بين الصناعي والفلحي والمشترك، وهذه المحلت تتمتع
.بمساحات كبيرة

العلقة بين :شكل التحصيصة، اطول الشارع، عرض الشارع، نوعية الشارع، توجيه الشارع، التدفق (8
:الميكانيكي

271

1 locale

2locaux

3 ou plus

alimentation générale

boucherie

vètement

légume et f ruit

pharmaciechasseur

librerie

taxi phone

article traditionnel
éléctroménagertissu

artif iciel-agréculture

agriculture

artif iciel

large

moyen

petit

0 Non réponse

415 quadillé

80 rayonnaire

0 artorescent

0 en échaile

0 en boucle

0 liniaire

longueur de la route long longueur de la route moyen

longueur de la route courte largeur de la route large

largeur de la route moyen largeur de la route étroite

type de la route boulevard type de la route rue

type de la route ruelle orientation de la route nord-sud

orientation de la route est-ouest orientation de la route nord est-sud ouest

orientation de la route nord ouest-sud est la f lus mécanique grand

la f lus mécanique moyen la f lus mécanique faible

la f lus mécanique trés faible



تطبيقيةعلى           --    دراسة الصحراوية المدينة العمرانيةعلىمورفولوجية التجارة تأثير دراسة
-- الواد  مدينة

.جدلول يوضح شكل التحيصة، اطول الشارع، عرض الشارع، نوعية الشارع، توجيه الشارع، التدفق الميكانيكي

- يوضح العلقة بين شكل التحصيصة، اطول الشارع، عرض الشارع، نوعية الشارع، توجيه الشارع، التدفق1تخطيط شبكي-
.الميكانيكي

:العلقة بين :اطول الشارع، عرض الشارع،الكثافة السكانية، الكثافة العمرانية (9

العلقة بين اطول الشارع، عرض الشارع،الكثافة السكانية، الكثافة العمرانية جدلول يوضح . 

272

quadillé

rayonnairelong
moyen

courte

large
moyen

étroite

boulevard

rue

ruelle

nord-sud
est-ouest

nord est-sud ouest

nord ouest-sud est

grand

moyen

faible

trés faible

long

moyen

courte

large

moyen

étroite

grand

moyen

petite

grand

moyen

petit

0 Non réponse

159 long

78 moyen

60 courte

largeur de la route large largeur de la route moyen largeur de la route étroite

densité humain sur la route grand densité humain sur la route moyen densité humain sur la route petite

densite urbain grand densite urbain moyen densite urbain petit



تطبيقيةعلى           --    دراسة الصحراوية المدينة العمرانيةعلىمورفولوجية التجارة تأثير دراسة
-- الواد  مدينة

- يوضح العلقة بين اطول الشارع، عرض الشارع، الكثافة السكانية، الكثافة العمرانية1تخطيط شبكي- .

 :التحليل
.يتميز القطاع بوجود شوارع اطويلة لوعريضة لوذات كثافة تسكانية لوعمرانية كبيرة

:العلقة بين :اطول الشارع، عرض الشارع،الكثافة السكانية، التدفق الميكانيكي (10

العلقة بين اطول الشارع، عرض الشارع،الكثافة السكانية، التدفق الميكانيكي جدلول يوضح . 

273

0 Non réponse

159 long

78 moyen

60 courte

largeur de la route large largeur de la route moyen largeur de la route étroite

densité humain sur la route grand densité humain sur la route moyen densité humain sur la route petite

la f lus mécanique grand la f lus mécanique moyen la f lus mécanique faible

la f lus mécanique trés faible

long

moyen

courte

large

moyen

étroite

grand

moyen

petite

grand

moyen

faible

trés faible



تطبيقيةعلى           --    دراسة الصحراوية المدينة العمرانيةعلىمورفولوجية التجارة تأثير دراسة
-- الواد  مدينة

- يوضح العلقة بين اطول الشارع، عرض الشارع، الكثافة السكانية، التدفق الميكانيكي1تخطيط شبكي- .

 :التحليل
.يتميز القطاع بوجود شوارع طويلة وعريضة وذات كثافة سكانية كبيرة وكذلك هو الحال بالنسبة للتدفق الميكانيكي

:العلقة بين : نوع المبيعات، مصدر التموين، التردد على هذا النوع من المحلت (11
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2 Non réponse

70 alimentation générale

32 boucherie

8 vètement

22 légume et fruit

6 pharmacie

10 chasseur

6 librerie

12 taxi phone

10 article traditionnel

8 éléctroménager

12 tissu

la source d'alimentation Non réponse la source d'alimentation importation

la source d'alimentation locale la source d'alimentation importation-locale

la fréquentation sur locaux Non réponse la fréquentation sur locaux chaque jour

la fréquentation sur locaux chaque semaine la fréquentation sur locaux chaque mois

la fréquentation sur locaux chaque année



تطبيقيةعلى           --    دراسة الصحراوية المدينة العمرانيةعلىمورفولوجية التجارة تأثير دراسة
-- الواد  مدينة

العلقة بين  نوع المبيعات، مصدر التموين، التردد على هذا النوع من المحلت جدلول يوضح . 

- يوضح العلقة بين نوع المبيعات، مصدر التموين، التردد على هذا النوع من المحلت1تخطيط شبكي- .
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alimentation générale

boucherie

vètement
légume et fruit

pharmacie

chasseur

librerie

taxi phone

article traditionnel

éléctroménagertissuimportation

locale

importation-locale
chaque jour

chaque semaine

chaque mois
chaque année



تطبيقيةعلى           --    دراسة الصحراوية المدينة العمرانيةعلىمورفولوجية التجارة تأثير دراسة
-- الواد  مدينة

:علقة الحبكة  بنوعية التحصيصات
texture des façades 

gatégorie  de trassé parcellaire

régulier

non régulier

TOTAL

traditio
nnel

modrne TOTAL

11 2 13 

76 30 106 

87 32 119 

gatégorie  de trassé parcellaire x texture des façades

13 régul ier

106 non régulier

traditionnel modrne

276



تطبيقيةعلى           --    دراسة الصحراوية المدينة العمرانيةعلىمورفولوجية التجارة تأثير دراسة
-- الواد  مدينة

:علقة حالة المبنى بالتحصيصة
l'état des batiments 

gatégorie  de trassé parcellaire

régulier

non régulier

TOTAL

ancien nouv
eau

TOTAL

11 2 13 

79 27 106 

90 29 119 

gatégorie  de trassé parcellaire x l 'état des batiments

13 régulier

106 non régulier

anc ien nouveau

 :علقة نوع المبيعات بنوعية التحصيصات
gatégorie  de trassé parcellaire x catégorie des marchandisse

13 régulier

106 non régulier

al imentation générale boucherie vètement légume et fruit pharmacie

chasseur librerie taxi phone artic le traditionnel éléctroménager

tissu

catégorie des marchandisse 

gatégorie  de trassé parcellaire

régulier

non régulier

TOTAL

alimentati
on génér

ale

boucheri
e

v ètementlégume et
f ruit

pharmaci
e

chasseu
r

librerie taxi
phone

article tra
ditionnel

éléctrom
énager

tissu TOTAL

2 0 5 0 1 1 1 2 0 0 1 13 

22 14 12 8 5 6 6 15 3 4 11 106 

24 14 17 8 6 7 7 17 3 4 12 119 

:علقة التردد على المحلت التجارية ب نوعية التحصيصات
la fréquentation sur locaux 

gatégorie  de trassé parcellaire

régulier

non régulier

TOTAL

chaque
jour

chaque
semaine

chaque
mois

chaque
année

TOTAL

11 1 0 1 13 

62 39 5 0 106 

73 40 5 1 119 

gatégorie  de trassé parcellaire x la fréquentation sur locaux

13 régulier

106 non régul ier

chaque jour chaque semaine chaque mois chaque année

بالشبكية    :علقةعرضالطريق

277

ررررر رر ررررررررر رررررررر رر ررررر......... ررررر ررر ررررررر
 ررررر11 ررررر رررر ررررر ررر13ررررر ررررر ررررر رر ررر 

رررررر ررررر رررررررر.

ررر رررررر ررررررر ررر ررررررررر ررررر رررررر رر ررر
106 ررررر ررررررر رررررر رر ررر 76ررررررر رررررررر ررر 

 ررررر11ررررر رر ررررررررر رررررررر رر ررررر......... ررررر ررر 
. ررررر ررررر11ررررر رررر ررررر ررر119ررررر رر ررر 

ررر رررررر ررررررر ررر ررررررررر ررررر رررررر رر ررر
  ررررر119 ررررر ررررررر رررررر رر ررر 79ررررررر رررررررر ررر 

. رررررر ررررر27رر ررر ررررر ررر 

 ررررر رررر ررررررر02ررررر ررررررررر رررررررر  ررر
 ررررر05رررررررر رررررر  ررر ررررر ررررررر رررر رررررر

رررررر ررر رر ررررررر ررررررررر ررررررر ررررررررر رررر
.رررر ررررررر ررررررر ر ررر ررررررر ر ررررررررر

ررر ررررررررر ررررر رررررررر رررررر رررر ررررررر ررررررر:
 رررر14 رررر رررررر ررررررررر 15 رررر رررررر رررررررررر 22

 محل أتسبوعيا،01  محل من  مختلف المحلت التجارية في التحصيصات المنتظمة، لوعلى 11يتردد السكان في هذا القطاع على 
عينة13 محل تسنويا من أصل 01 محل شهريا، لوعلى 0لوعلى .

 محل يتردد عليها62أما بالنسبة  للتحصيصات الغير منتظمة فإن نسبة تردد السكان على المحلت التجارية تتوزع بالشكل التالي:
.  عينات106 محلت للتردد الشهري لو لكن ليوجد محل للتردد السنوي من أصل05 محل بصفة أتسبوعية، لو39بصفة يومية،



تطبيقيةعلى           --    دراسة الصحراوية المدينة العمرانيةعلىمورفولوجية التجارة تأثير دراسة
-- الواد  مدينة

largeur de la route 

gatégorie des trassé viaire

quadillé

rayonnaire

artorescent

en échaile

en boucle

liniaire

TOTAL

large moyen étroite TOTAL

1 0 0 1 

5 21 1 27 

10 28 53 91 

0 0 0 0 

0 0 0 0 

0 0 0 0 

16 49 54 119 

gatégorie des trassé viaire x longueur de la route

1 quadil lé

27 rayonnaire

91 artorescent

0 en échaile

0 en bouc le

0 liniaire

long moyen courte

:علقة عدد المحلت التجارية بالشبكية

nombre des locaux commerciaux 

gatégorie des trassé viaire

quadillé

rayonnaire

artorescent

en échaile

en boucle

liniaire

TOTAL

1 locale 2locaux 3 ou plus TOTAL

1 0 0 1 

10 17 0 27 

52 36 3 91 

0 0 0 0 

0 0 0 0 

0 0 0 0 

63 53 3 119 

gatégorie des trassé viaire x largeur de la route

1 quadil lé

27 rayonnaire

91 artorescent

0 en échaile

0 en bouc le

0 liniaire

large moyen étroite

:علقة نوعية المبيعات بنوع الشبكية
catégorie des marchandisse 

gatégorie des trassé viaire

quadillé

ray onnaire

artorescent

en échaile

en boucle

liniaire

TOTAL

alimentati
on génér

ale

boucheri
e

v ètementlégume et
f ruit

pharmaci
e

chasseu
r

librerie taxi
phone

article tra
ditionnel

éléctrom
énager

tissu TOTAL

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

4 6 5 2 1 2 1 3 0 1 2 27 

19 8 12 6 5 5 6 14 3 3 10 91 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

24 14 17 8 6 7 7 17 3 4 12 119 
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  رررر رر  ررررر ررررررر68ررررر رررررر رر ررر رررررر ررر 
 رررر رررررررر28رررررررر رر ررررررررر ررررررررر رررر 

. رررر100 ررررر ررررر رر ررر 4رررر ررررر رررررر رررر 

ررر ررررررر  ررررررررر ررررر رررررر ررر رررر رررر رررررر
 رررر ررررر13ررر ررررررر رررررررر ررررر رررررر رررررر:

94ررررر رر ررررررررر رررررررر رر ررررر......... ررررر ررر   
6 ررررر رررر ررررر ررر 120ررررر ررر ررررر ررررر رر ررر 

.رررررر رررررر ررررر رررررررر

ررر رررررر ررررررر ررر ررررررررر ررررر رررررر رر ررر   
20 ررررر ررررررر رررررر رر ررر 13ررررررر رررررررر ررر 



تطبيقيةعلى           --    دراسة الصحراوية المدينة العمرانيةعلىمورفولوجية التجارة تأثير دراسة
-- الواد  مدينة

gatégorie des trassé viaire x catégorie des marchandisse

1 quadil lé

27 rayonnaire

91 artorescent

0 en échaile

0 en bouc le

0 liniaire

alimentation générale boucherie vètement légume et fruit

pharmac ie chasseur l ibrerie taxi phone

artic le traditionnel éléc troménager tissu

بالشبكية     السكان تردد :علقة
la fréquentation sur locaux 

gatégorie des trassé viaire

quadillé

rayonnaire

artorescent

en échaile

en boucle

liniaire

TOTAL

chaque
jour

chaque
semaine

chaque
mois

chaque
année

TOTAL

1 0 0 0 1 

15 11 0 1 27 

57 29 5 0 91 

0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 

73 40 5 1 119 

gatégorie des trassé viaire x la fréquentation sur locaux

1 quadil lé

27 rayonnaire

91 artorescent

0 en échai le

0 en bouc le

0 l iniaire

chaque jour chaque semaine chaque mois chaque année

الطريقبطوله     وظيفة :علقة
fonctionnement de la route 

longueur de la route

long

moyen

courte

TOTAL

habitat commerc
e

habitat-c
ommerce

TOTAL

11 4 4 19 

3 31 15 49 

2 1 48 51 

16 36 67 119 

longueur de la route x fonctionnement de la route

19 long

49 moyen

51 courte

habi tat commerce habi tat-commerce
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رر رررر ررررر رررررررر رررر رررر رر ررررر ررر رر ررر رررررر ر
 ررر14 ررررررر رررررر 120 ررر رر ررر 26رررر  ررررررر ررررر ررررر 

 رررر ررررررر09 رررر ررررررر رررررررررر03ررررررر رررررررر ر
.رررررررر ررررررر رررررررر

 رررر48 ر 120 رر ررر 93ررر ررررر رررررررر ررررر ررررر رررر رررر  
 رررر ررررررر36 ررررررر ررررررررر ر09ررررررر ررررررررر ر 



تطبيقيةعلى           --    دراسة الصحراوية المدينة العمرانيةعلىمورفولوجية التجارة تأثير دراسة
-- الواد  مدينة

الطريق       لطول بالنسبة السكانية الكثافة :علقة

densité humain sur la route 

longueur de la route

long

moyen

courte

TOTAL

grand moyen petite TOTAL

15 2 2 19 

5 38 6 49 

0 2 49 51 

20 42 57 119 

longueur de la route x densité humain sur la route

19 long

49 moyen

51 courte

grand moyen petite

الطريق       بطول التجاري المحل وضعية :علقة
le niveau d'existance 

longueur de la route

long

moyen

courte

TOTAL

RDC étage RDC+é
tage

TOTAL

16 2 1 19 

29 20 0 49 

46 4 1 51 

91 26 2 119 

longueur de la route x le niveau d'existance

19 long

49 moyen

51 courte

RDC étage RDC+étage
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94ررررر رر ررررررررر رررررررر رر ررررر......... ررررر ررر   
6 ررررر رررر ررررر ررر 120ررررر ررر ررررر ررررر رر ررر 

.رررررر رررررر ررررر رررررررر

ررر رررررر ررررررر ررر ررررررررر ررررر رررررر رر ررر   
20 ررررر ررررررر رررررر رر ررر 13ررررررر رررررررر ررر 

رررررر رررر ررررررر ررر رر ررررررر رررررررر رر رررررر
 ررررررر رررر120 ررررررر رر ررر 26ررررررر ررررر رررر 

رررررر رررر رررر ررر ررررررر ررررررر ررر ررررررر
 رر ررر93رررررررر رر ررررر رررررررر ررررر ررررر رررر 

 ررررر7 رر ررررررر رررر ررر ررررررر رررررررر 76رررر ررر 120
 ررررررررر10رررررر ررر رررررر ررررررر ررررررر رررر رررر 

.ررر ررررر رررررر رررررر

 ررررررر رر ررررر ررررر120 رر ررر 26ررررر ررر رررررر 
ررررررر12رررررررررررررررر رررررررر رررر ررررر رررررر: 

 ررررررر ررررررر رررررررر رررر14ررررررر رررر رررررر 
.رررررررررر رررر ررررر ررررررر رررر ررررر

120 ررررررر رر ررر 93ررر ررررر رررررررر ررررر ررررر رررر 
83 رررررررر ررررررر رررر رررررر 08ررر ررررر ررر ررر: 



تطبيقيةعلى           --    دراسة الصحراوية المدينة العمرانيةعلىمورفولوجية التجارة تأثير دراسة
-- الواد  مدينة

الطريق      بطول التجارية المحلت :علقةعدد
nombre des locaux commerciaux 

longueur de la route

long

moyen

courte

TOTAL

1 locale 2locaux 3 ou plus TOTAL

16 3 0 19 

24 24 1 49 

23 26 2 51 

63 53 3 119 

longueur de la route x nombre des locaux commerc iaux

19 long

49 moyen

51 courte

1 locale 2locaux 3 ou plus

الطريق     المبيعاتبطول نوع :علقة
catégorie des marchandisse 

longueur de la route

long

moy en

courte

TOTAL

alimentati
on génér

ale

boucheri
e

v ètementlégume et
f ruit

pharmaci
e

chasseu
r

librerie taxi
phone

article tra
ditionnel

éléctrom
énager

tissu TOTAL

9 0 3 1 0 1 3 0 0 0 2 19 

9 10 8 2 4 2 1 9 0 1 3 49 

6 4 6 5 2 4 3 8 3 3 7 51 

24 14 17 8 6 7 7 17 3 4 12 119 

281

ررررررر ررررررر  ررررررر  رر ررر رررررر  ررر رررر ررر ررررر
 رررر ررررررر14رررر رر رررر ررررر رررررر رررررررر رررررر 

  رررررر رررر رر ررررررر4ررررر ررررر ررررر رررررررر رررررر 
رررر ررررر رر رر  رررررررر  رررررررر ررررررررررررر رر رررر

رر رر ررررررر ررررررررررررررررر ررررررر رررررررر رررررررر
.ررررررررر.رررر رر رررر رررر  ررررررر رررررررر

ررررررر ررررررر  رررررررر ررررر  ررررر رررر  ررررررر
 رررر ررررر رر37رررررررر رررررررر رر ررررر ررررر رررررررر ر 

ررررررر ررررررر ررررر ررررررر رررررررر رررررر ررر ررررررر



تطبيقيةعلى           --    دراسة الصحراوية المدينة العمرانيةعلىمورفولوجية التجارة تأثير دراسة
-- الواد  مدينة

longueur de la route x catégorie des marchandisse

19 long

49 moyen

51 courte

alimentation générale boucherie vètement légume et fruit

pharmacie chasseur librerie taxi phone

artic le traditionnel éléctroménager tissu

الطريق      بطول الميكانيكي التدفق :علقة
la flus mécanique 

longueur de la route

long

moyen

courte

TOTAL

grand moyen faible trés
faible

TOTAL

14 12 0 0 26 

2 90 1 0 93 

1 0 0 0 1 

17 102 1 0 120 

longueur de la route x la f lus mécanique

26 long

93 moyen

1 courte

grand moyen faible trés faible

الطريقبعرضه    :علقةوظيفة

282

13 ررررر ررر 26ررررر ررر رررررر  رر رررر ررررررر ررررر ررر ر 
ررررر رررر رررر رررر رررررررررر رررر  رررررر رررر رررررر

3 ررررر رررر رررر رررر رررررررررر رررر رررررر 13رررررر ر
.ررررر رررررر ررر رررر

 رررررررر93ررر ررررررر ررررررر رررررررر ررررر ررررر رررر 
14 رررررررر رررررر رررر رررررر رررررر ر10ررر ررررر ررر 

 رررررررر59ررررر رررر رررر رررررر  ررررر   ررررررررر ر
 ررررررررر10 ررررر رررررر رررر رررر 3ررررر رررر  رررررر 

 ررررررر ررر26 رر ررر 14ررررررر ررررررر رررر رررررر 
 ررررررر ررر رررررر26 رر 12رررررر رررررررررر رررر رررر ر 

.رررررررررر رررر رررررر رررر رر رررر ررر رررر رررر

 ررررررر93ررررررر رررررررر ررررر رررررررررر ررر رر ررر 
ررر رررررر ررررر ررررر رررر رررر ررررر رررررر رر رررر



تطبيقيةعلى           --    دراسة الصحراوية المدينة العمرانيةعلىمورفولوجية التجارة تأثير دراسة
-- الواد  مدينة

largeur de la route x fonc tionnement de la route

16 large

49 moyen

54 étroite

habitat commerce habitat-commerce

fonctionnement de la route 

largeur de la route

large

moyen

étroite

TOTAL

habitat commerc
e

habitat-c
ommerce

TOTAL

11 4 1 16 

3 31 15 49 

2 1 51 54 

16 36 67 119 

بعرضالطريق      السكاني التدفق :علقة
densité humain sur la route 

largeur de la route

large

moyen

étroite

TOTAL

grand moyen petite TOTAL

15 0 1 16 

5 39 5 49 

0 3 51 54 

20 42 57 119 

largeur de la route x densité humain sur la route

16 large

49 moyen

54 étroite

grand moyen petite

بعرضالطريق      المباني ارتفاع :علقة
hauteur des batiments 

largeur de la route

large

moyen

étroite

TOTAL

R+1 RDC R+2 R+3 TOTAL

15 1 0 0 16 

17 31 1 0 49 

44 9 1 0 54 

76 41 2 0 119 
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 رررر8 ررررررر ررر رررر ررررر ر14ررررررر ررررررر ررر ررر 
.رررررر ررررررر رررر رررررر رررررر ررر رر ررررررر رررر

 ررررررررر رررر رررر6ررر ررررررر رررررررر ررررر ررررر 
 ررر رررر رررررر رررررررر رررر ررر ررر89ررر رررر ررررر 

.رررررر رررر

 رررر رررررر ررر ررررر ررررررر ررررررر  رر رررررر23رررررر 
.رررررر

 رررر رررررر ررر ررررر ررررررر رررررررر79ررر ررررررر   
 ررررر رررررر رر رررررر07ررررر رر رررررر ررررررر رررر 

. رررررررر ررر ررررر10رررررر رررر رررر 



تطبيقيةعلى           --    دراسة الصحراوية المدينة العمرانيةعلىمورفولوجية التجارة تأثير دراسة
-- الواد  مدينة

largeur de la route x hauteur des batiments

16 large

49 moyen

54 étroite

R+1 RDC R+2 R+3

بعرضالطريق      المحلتالتجارية تواجد :علقة

le niveau d'existance 

largeur de la route

large

moyen

étroite

TOTAL

RDC étage RDC+é
tage

TOTAL

15 1 0 16 

28 21 0 49 

48 4 2 54 

91 26 2 119 

largeur de la route x le niveau d'existance

16 large

49 moyen

54 étroite

RDC étage RDC+étage

بعرضالطريق      التجارية المحلت :علقةعدد
nombre des locaux commerciaux 

largeur de la route

large

moyen

étroite

TOTAL

1 locale 2locaux 3 ou plus TOTAL

15 1 0 16 

23 25 1 49 

25 27 2 54 

63 53 3 119 

largeur de la route x nombre des locaux commerc iaux

16 large

49 moyen

54 étroite

1 locale 2locaux 3 ou plus
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 ررررر رررر07ررر ررررررر رررررررر ررررر ررر رررررر رررررر: 
3 رررر رررر رررر+ 24ررررر رررر رررر رررر رررر+رررررر رررررر 

. ررررر4رررر رررر رررر+55رررررر 

ررررر رر ررر رررررر رر ررررررر ررررررر ررررر ررررر
ر رررر رررر ررررر23 ررررررر رر ررر 13رررررررر رررر ررر ررر 

. ررر رررر ررر رررر رررر23 رر ررر 10رررررر ررررررر 

 رررررر رررر رررررر3ررر ررررررر رررررررر ررررر رررررر ررر 
96رررررر ررررررر  رر ررر.92رررررر ر



تطبيقيةعلى           --    دراسة الصحراوية المدينة العمرانيةعلىمورفولوجية التجارة تأثير دراسة
-- الواد  مدينة

بعرضالطريق      التجارية المحلت :علقةعدد
catégorie des marchandisse 

largeur de la route

large

moy en

étroite

TOTAL

alimentati
on génér

ale

boucheri
e

v ètementlégume et
f ruit

pharmaci
e

chasseu
r

librerie taxi
phone

article tra
ditionnel

éléctrom
énager

tissu TOTAL

9 0 3 0 0 1 1 0 0 0 2 16 

9 10 7 2 4 2 2 9 0 1 3 49 

6 4 7 6 2 4 4 8 3 3 7 54 

24 14 17 8 6 7 7 17 3 4 12 119 

largeur de la route x catégorie des marchandisse

16 large

49 moyen

54 étroi te

alimentation générale boucherie vètement légume et fruit

pharmacie chasseur l ibrerie taxi phone

artic le traditionnel éléc troménager tissu

بعرضالطريق     الميكانيكي التدفق :علقة
la flus mécanique 

largeur de la route

large

moyen

étroite

TOTAL

grand moyen faible trés
faible

TOTAL

14 0 2 0 16 

7 27 14 1 49 

4 10 37 3 54 

25 37 53 4 119 

largeur de la route x la f lus mécanique

16 large

49 moyen

54 étroite

grand moyen faible trés faible

بوظيفتها      العمومية الساحات :علقةوجود

gatégorie des espaces libres 

l'éxistance des espaces libres

oui

non

TOTAL

Non
réponse

placette place jardin TOTAL

0 42 28 19 89 

1 1 28 0 30 

1 43 56 19 119 
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رر رررر ررررررر رررررررر رر ررررررر ررررررر ررررر رررر 13
 ررررر03 ررررر رررر رررررر 10رررررر رررر ررررر رررر رررر ررر 

.ررررر
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تطبيقيةعلى           --    دراسة الصحراوية المدينة العمرانيةعلىمورفولوجية التجارة تأثير دراسة
-- الواد  مدينة

l 'éxistance des espaces libres x gatégorie des espaces libres

89 oui

30 non

Non réponse placette place jardin

بعرضالطريق      التجارية المحلت :علقةعدد
surface des espaces libres 

gatégorie des espaces libres

Non réponse

placette

place

jardin

TOTAL

Non
réponse

moye
nne

petit grande TOTAL

1 0 0 0 1 

0 29 14 0 43 

0 1 55 0 56 

0 1 12 6 19 

1 31 81 6 119 

gatégorie des espaces l ibres x surface des espaces l ibres

1 Non réponse

43 placette

56 place

19 jardin

Non réponse moyenne peti t grande

 :(التحليل ثلثي المتغير(التحليل الشبكي
:العلقة بين :التحصيصات، الشبكية، لوجود المحلت التجارية، نوع المبيعات (1

286

0 Non réponse

354 régulier

6 non régul ier

gatégorie des trassé viaire quadil lé gatégorie des trassé viaire rayonnaire

gatégorie des trassé viaire artorescent gatégorie des trassé viaire en échaile

gatégorie des trassé viaire en boucle gatégorie des trassé viaire l iniaire

l 'existance des locaux commerciax oui l 'existance des locaux commerciax non

spécial ité des produits artific iel-agréculture spéciali té des produits agriculture

spécial ité des produits artific iel

رر ررررررر رررررررر رررررررر رر ررر رررررر ررر ررررر ررررر
.ررر رررررر رررررررررر ررر رر رررر رررر رررررررر ررررررررر



تطبيقيةعلى           --    دراسة الصحراوية المدينة العمرانيةعلىمورفولوجية التجارة تأثير دراسة
-- الواد  مدينة

*

- يوضح العلقة بين :التحصيصات، الشبكية، لوجود المحلت التجارية، نوع المبيعات1جدلول-

- يوضح العلقة بين :التحصيصات، الشبكية، لوجود المحلت التجارية، نوع المبيعات1تخطيط شبكي-

:التحليل
يغلب على هذا القطاع  التحصيصات المنتظمة والتي يغلب عليها بدورها التخطيط الشبكي المنتظم إذن فإن لشكل     

 تكثر فيهذا النوع من التخطيطوالتحصيصات دور فعال في التخطيط الشبكي للشوارع والطرق والعكس صحيح، 
المحلت التجارية،و التي أظهر الستبيان الذي قمنا به أن أكثر من نصفها   تتخصص في بيع المواد المصنعة ، وعدد

آخر معتبر يتخصص في بيع المواد المشتركة بين الزراعية والمصنعة، فيما تبقى النسبة القل تختص بالمواد التي
.تبيع المواد الزراعية البحتة كالمواد الغذائية، والخضر والفواكه

:العلقة بين : الشبكية، التدفق الميكانيكي،لوجود المحلت التجارية، تخصص المحل التجاري (2
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régulier

non régulier

quadillé

rayonnaire

artorescenten échaile

oui

nonartif iciel-agréculture
agriculture

artif iciel

0 Non réponse

180 quadil lé

123 rayonnaire

48 artorescent

9 en échaile

0 en boucle

0 l iniaire

la flus mécanique grand la flus mécanique moyen

la flus mécanique faible la flus mécanique trés faible

nombre des locaux commerciaux 1 locale nombre des locaux commerciaux 2locaux

nombre des locaux commerciaux 3 ou plus catégorie des marchandisse alimentation générale

catégorie des marchandisse boucherie catégorie des marchandisse vètement

catégorie des marchandisse légume et frui t catégorie des marchandisse pharmacie

catégorie des marchandisse chasseur catégorie des marchandisse l ibrerie

catégorie des marchandisse taxi phone catégorie des marchandisse artic le traditionnel

catégorie des marchandisse éléctroménager catégorie des marchandisse tissu



تطبيقيةعلى           --    دراسة الصحراوية المدينة العمرانيةعلىمورفولوجية التجارة تأثير دراسة
-- الواد  مدينة

الشبكية، التدفق الميكانيكي،لوجود المحلت التجارية، تخصص المحل التجاري جدلول يوضح .

- يوضح العلقة بين : لشبكية، التدفق الميكانيكي،لوجود المحلت التجارية، تخصص المحل التجاري1تخطيط شبكي- .

:التحليل
إن النسبة الكبر من تخطيط الشوارع  في هذا القطاع كان للتخطيط الطاري (الشبكي)، والذي يغلب عليه التدفق    

الميكانيكي المتوسط ، أما بالنسبة  لنوعية المبيعات فهو يحتوي على العديد منها وبصفة خاصة محلت بيع المواد
 .الغذائية

على نسبة معتبرة من من الشوارع ذات التخطيط الشعاعي، وهي بدورها تحتوي تدفق ميكانيكي  كما ويحتوي أيضا   
 .متوسط، وعدد أقل من المحلت التجاريةوالتي يغلب عليها هي الخرى محلت بيع المواد الغذائية

العلقة بين :إرتفاع المباني،مساحة المحلت التجارية، عدد المحلت التجارية، موقع المحل التجاري من (3
:المبنى

288

quadillé
rayonnaire

artorescenten échaile

grand

moyen

faible

1 locale

2locaux

3 ou plus

alimentation générale

boucherie

vètementlégume et fruit

pharmacie

chasseur

librerie

taxi phone
article traditionnel éléctroménager

tissu

0 Non réponse

24 R+1

333 RDC

3 R+2

0 R+3

surface des batiments large surface des batiments moyen surface des batiments étroit

largeur de la route large largeur de la route moyen largeur de la route étroite

le niveau d'existance RDC le niveau d'existance étage le niveau d'existance RDC+étage



تطبيقيةعلى           --    دراسة الصحراوية المدينة العمرانيةعلىمورفولوجية التجارة تأثير دراسة
-- الواد  مدينة

إرتفاع المباني،مساحة المحلت التجارية، عدد المحلت التجارية، موقع المحل التجاري من المبنى جدلول يوضح العلقة بين .

- يوضح العلقة بين إرتفاع المباني،مساحة المحلت التجارية، عدد المحلت التجارية، موقع المحل التجاري من1تخطيط شبكي-
.المبنى

:التحليل
           إن العدد الساحق من البنايات الموجودة في هذا القطاع ذات ارتفاع أرضي، وهي بنسبة كبيرة ذات مساحة

متوسطة، وبالتالي فإن المحلت التجارية الموجودة فيها كلها على المستوى الرضي.
 الملحظ في هذا القطاع أن أغلب المحلت التجارية المتواجدة في هذا القطاع تحتوي على مخازنملحظة:    

متواجدة على المستوى التحت أرضي.

:العلقة بين :عدد التجار في العائلة، عمر التاجر، المستوى الثقافي للتاجر، لوجود مهنة أخرى للتاجر (4

289

R+1

RDC

R+2

large

moyen
large

moyen

étroite

RDC

étage

0 Non réponse

30 moins de 3

330 plus de 3

l'age de commersant 25-45 l'age de commersant 15-25 l'age de commersant plus de 45

le niv eaus culturel primair le niv eaus culturel colégien le niv eaus culturel univ ersitaire

le niv eaus culturel ly cien L'existance des autre prof f ession non L'existance des autre prof f ession oui



تطبيقيةعلى           --    دراسة الصحراوية المدينة العمرانيةعلىمورفولوجية التجارة تأثير دراسة
-- الواد  مدينة

عدد التجار في العائلة، عمر التاجر، المستوى الثقافي للتاجر، لوجود مهنة أخرى للتاجر جدلول يوضح .

- يوضح العلقة بين عدد التجار في العائلة، عمر التاجر، المستوى الثقافي للتاجر، لوجود مهنة أخرى للتاجر1تخطيط شبكي- .

:التحليل
المتخصصون                       الشخاص الثلث يفوق أو يساوي القطاععلىعدد العائلتفيهذا أغلب تحتوي

أعمارهممابين               تتراوح المجال بهذا يشتغلون الذين أغلب أن إلى إضافة التجارة، و 15فيممارسة
الثقافييتراوح               45 أنمستواهم إلى إضافة الشابةمنالسكان، القطاعيستقطبالفئة أن أي سنة

هذا                 القطاع، تعليمعاليلينشغلبهذا ذو التاجر يكون إن يعوق أنهل أي الثانويوالجامعي مابين
التجارة                 تشكل وبينمن آخر يملكونمنصبشغل بينمن متقاربة نسبا وجدنا أخرىفقد ومنجهة

أو                 متعلما أوصغيرا، أكانكبيرا بفطرتهسواء السوفيتاجرا أن يثبت ما وهذا الوحيد، منصبشغلهم
أول      يملكمنصبشغل ل
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moins de 3

plus de 3

25-45

15-25

plus de 45

primair
colégien

universitaire
lycien

non

oui



تطبيقيةعلى           --    دراسة الصحراوية المدينة العمرانيةعلىمورفولوجية التجارة تأثير دراسة
-- الواد  مدينة

:العلقة بين :حالة المبنى،لوجود محلت تجارية بالمبنى، مكان لوجود المحلت، عدد المحلت التجارية (5

عدد التجار في العائلة، عمر التاجر، المستوى الثقافي للتاجر، لوجود مهنة أخرى للتاجر جدلول يوضح . 

- يوضح العلقة بين عدد التجار في العائلة، عمر التاجر، المستوى الثقافي للتاجر، لوجود مهنة أخرى للتاجر1تخطيط شبكي- .

:التحليل
 حديثة البناء، ورغم ذلك فأغلبها تحتوي على محلت تجارية، أي أن إهتمامإن أغلب المباني في هذا القطاع       

السكان بهذا المجال واضح جدا لما له من أهمية في تحريك العجلة القتصادية للمدينة، إضافة إلى أن عددا معتبرا من
 ، لكن أغلب هذهالمباني يحتوى على عدد يتراوح بين المحل التجاري الواحد و الثلث محلت تجارية أو أكثر

 .المحلت إن لم نقل كلها تقع في المستوى الرضي

291

0 Non réponse

9 ancien

351 nouveau

l'existance des locaux commerciax oui l'existance des locaux commerciax non

le niveau d'existance RDC le niveau d'existance étage

le niveau d'existance RDC+étage nombre des locaux commerciaux 1 locale

nombre des locaux commerciaux 2locaux nombre des locaux commerciaux 3 ou plus

ancien
nouveau

oui
non

RDC

étage

1 locale

2locaux

3 ou plus



تطبيقيةعلى           --    دراسة الصحراوية المدينة العمرانيةعلىمورفولوجية التجارة تأثير دراسة
-- الواد  مدينة

:العلقة بين :توجيه المباني،لوظيفة الشارع، الكثافة السكانية في الشارع، الكثافة العمرانية (6

: توجيه المباني،لوظيفة الشارع، الكثافة السكانية في الشارع، الكثافة العمرانية جدلول يوضح . 

- يوضح العلقة بين توجيه المباني،لوظيفة الشارع، الكثافة السكانية في الشارع، الكثافة العمرانية1تخطيط شبكي- . 

:التحليل
          /  : المشتركة         فيها وهيتكثر غرب، شرق توجيه القطاعهو المهيمنفيهذا الشوارع إنتوجيه

السكانية              والكثافة فيهمتوسطة، العمرانية الكثافة أخرىفإن ناحية ومن ، والسكنية التجارية
     /  : التجارية،       الوظيفة تغلبعليها والتي شمالجنوب، التوجيه ذات الشوارع ذلك بعد يليه المتوسطة،ثم
التوجيه           ذات الشوارع المتوسطة،أما السكانية الكثافة وكذلك المتوسطة، العمرانية الكثافة تسودها
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0 Non réponse

105 nord-sud

177 est-ouest

72 nord est-sud ouest

6 nord ouest-sud est

fonctionnement de la route habitat fonctionnement de la route commerce

fonctionnement de la route habitat-commerce densité humain sur la route grand

densité humain sur la route moyen densité humain sur la route petite

densite urbain grand densite urbain moyen

densite urbain petit

nord-sudest-ouest

nord est-sud ouest

nord ouest-sud est

habitatcommercehabitat-commerce
grand

moyen

petite

grandmoyen

petit



تطبيقيةعلى           --    دراسة الصحراوية المدينة العمرانيةعلىمورفولوجية التجارة تأثير دراسة
-- الواد  مدينة

         / المتوسطة،  السكانية والكثافة التجارية، السكنية الوظيفة فيغلبعليها شمالشرقجنوبغرب،
المتوسطة   العمرانية .والكثافة

العلقة بين :لوجود تساحات عامة،نوعيتها، مساحة الساحات العامة، لوظيفة الساحات العامة،أتستعماها من (7
:عدمه

لوجود تساحات عامة،نوعيتها، مساحة الساحات العامة، لوظيفة الساحات العامة،أتستعماها من عدمه جدلول يوضح . 

- يوضح العلقة بين لوجود تساحات عامة،نوعيتها، مساحة الساحات العامة، لوظيفة الساحات العامة،أتستعماها من1تخطيط شبكي-
.عدمه

:التحليل
كبيرةمنمنهذه                               نسبة لكن ، العامة الساحات من عاليةجدا نسبة القطاععلى يحتويهذا

التجار                 ،أيلبعض التجارية للعمال مخصصة ذلكفهي ومع ، ما نوعا الساحاتذاتمساحةصغيرة

293

0 Non réponse

24 oui

336 non

gatégorie des espaces l ibres placette gatégorie des espaces l ibres place

gatégorie des espaces l ibres jardin surface des espaces l ibres moyenne

surface des espaces l ibres peti t surface des espaces l ibres grande

fonc tionnement des espaces libres pour se reposée(amusée) fonc tionnement des espaces libres pour le commerce

oui

non placetteplace
moyenne

petit

grande

pour se reposée(amusée)

pour le commerce



تطبيقيةعلى           --    دراسة الصحراوية المدينة العمرانيةعلىمورفولوجية التجارة تأثير دراسة
-- الواد  مدينة

يسجلغياب              كما الكشاك، بعض أو ، المتنقلة الطاولت بضاعاتهمعلى يضعون الذين المتجولين
الشوارع          أوعلىمستوى العامة الساحات الخضراءسواءفي   .المساحات

:العلقة بين :عدد المحلت التجارية،نوعية المبيعات، مصدر المواد المباعة، مساحة المحل التجاري (8

عدد المحلت التجارية،نوعية المبيعات، مصدر المواد المباعة، مساحة المحل التجاري جدلول يوضح . 

- يوضح العلقة بين  عدد المحلت التجارية،نوعية المبيعات، مصدر المواد المباعة، مساحة المحل التجاري1تخطيط شبكي- ..

:التحليل

294

0 Non réponse

30 large

327 moyen

3 petit

spécialité des produits artif iciel-agréculture spécialité des produits agriculture

spécialité des produits artif iciel catégorie des marchandisse alimentation générale

catégorie des marchandisse boucherie catégorie des marchandisse vètement

catégorie des marchandisse légume et f ruit catégorie des marchandisse pharmacie

catégorie des marchandisse chasseur catégorie des marchandisse librerie

catégorie des marchandisse taxi phone catégorie des marchandisse article traditionnel

catégorie des marchandisse éléctroménager catégorie des marchandisse tissu

nombre des locaux commerciaux 1 locale nombre des locaux commerciaux 2locaux

nombre des locaux commerciaux 3 ou plus

large

moyen

petit

artif iciel-agréculture

agriculture

artif iciel

alimentation générale
boucherie

vètement
légume et f ruit

pharmacie

chasseur

librerie

taxi phone

article traditionnel

éléctroménager

tissu

1 locale

2locaux

3 ou plus



تطبيقيةعلى           --    دراسة الصحراوية المدينة العمرانيةعلىمورفولوجية التجارة تأثير دراسة
-- الواد  مدينة

تتربععلىمساحاتمتوسطة                   القطاع المتواجدةعلىمستوىهذا التجارية المحلت أغلب
المواد               حيثتكثرمحلت النصفمصنعة، المواد أو المصنعة المواد على نسبيا،وهيتعتمدفيمبيعاتها

النقالة،             الهواتف ومواد العمومية الهواتف محلت تليها ثم والفواكه، الخضر أومحلت الغذائية
يملكونغيرها                المحلتبل تلك يملكون التجاريةل المحلت أصحاب أن القطاع فيهذا ايضا والملحظ

المدينة     أخرىمن  .فيمناطق

العلقة بين :شكل التحصيصة، اطول الشارع، عرض الشارع، نوعية الشارع، توجيه الشارع، التدفق (9
:الميكانيكي

 .جدلول يوضح شكل التحيصة، اطول الشارع، عرض الشارع، نوعية الشارع، توجيه الشارع، التدفق الميكانيكي
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0 Non réponse

90 large

981 moyen

9 petit

spéc iali té des produits arti fic iel-agréculture spéc ial i té des produits agriculture

spéc iali té des produits arti fic iel catégorie des marchandisse al imentation générale

catégorie des marchandisse boucherie catégorie des marchandisse vètement

catégorie des marchandisse légume et frui t catégorie des marchandisse pharmac ie

catégorie des marchandisse chasseur catégorie des marchandisse l ibrerie

catégorie des marchandisse taxi phone catégorie des marchandisse artic le traditionnel

catégorie des marchandisse éléctroménager catégorie des marchandisse tissu

nombre des locaux commerc iaux 1 locale nombre des locaux commerc iaux 2locaux

nombre des locaux commerc iaux 3 ou plus gatégorie des trassé viaire quadil lé

gatégorie des trassé viaire rayonnaire gatégorie des trassé viaire artorescent

gatégorie des trassé viaire en échaile gatégorie des trassé viaire en bouc le

gatégorie des trassé viaire l iniaire longueur de la route long

longueur de la route moyen longueur de la route courte

largeur de la route large largeur de la route moyen

largeur de la route étroite type de la route boulevard

type de la route rue type de la route ruel le

orientation de la route nord-sud orientation de la route est-ouest

orientation de la route nord est-sud ouest orientation de la route nord ouest-sud est

la flus mécanique grand la flus mécanique moyen

la flus mécanique faible la flus mécanique trés faible



تطبيقيةعلى           --    دراسة الصحراوية المدينة العمرانيةعلىمورفولوجية التجارة تأثير دراسة
-- الواد  مدينة

296

large

moyen

petit

artif iciel-agréculture

agricultureartif iciel

alimentation générale
boucherievètement

légume et fruit

pharmacie
chasseur

librerie

taxi phone

article traditionnel

éléctroménager

tissu

1 locale

2locaux

3 ou plusquadillé

rayonnaire

artorescent

en échaile

long

moyen

courte

large

moyen

étroite

boulevard

rue

ruelle

nord-sud
est-ouestnord est-sud ouest

nord ouest-sud est

grand

moyen
faible



تطبيقيةعلى           --    دراسة الصحراوية المدينة العمرانيةعلىمورفولوجية التجارة تأثير دراسة
-- الواد  مدينة

- يوضح العلقة بين شكل التحيصة، اطول الشارع، عرض الشارع، نوعية الشارع، توجيه الشارع، التدفق الميكانيكي1تخطيط شبكي- .

:العلقة بين :اطول الشارع، عرض الشارع،الكثافة السكانية، الكثافة العمرانية (10

العلقة بين اطول الشارع، عرض الشارع،الكثافة السكانية، الكثافة العمرانية جدلول يوضح . 

- يوضح العلقة بين اطول الشارع، عرض الشارع،الكثافة السكانية، الكثافة العمرانية1تخطيط شبكي- .

:التحليل
أغلب الشوارع التي يتوفر عليها القطاع متوسطة الطو ل، والتي هي بدورها تتمتع         

.بعرض متوسط، وهي بذلك تتمتع بكثافة سكانية متوسطة وكذلك كثافة عمرانية متوسطة

297

0 Non réponse

129 long

189 moyen

42 courte

largeur de la route large largeur de la route moyen largeur de la route étroite

densité humain sur la route grand densité humain sur la route moyen densité humain sur la route petite

densite urbain grand densite urbain moyen densite urbain petit

long

moyen

courte

large
moyen

étroite

grand
moyen

petite

grand

moyen

petit



تطبيقيةعلى           --    دراسة الصحراوية المدينة العمرانيةعلىمورفولوجية التجارة تأثير دراسة
-- الواد  مدينة

تليها بعد ذلك بالدرجة الثانية، وبنسبة معقولة الشوارع الطويلة، والتي تتمتع بعرض          
كبير، وتتمتع بنسب متقاربة بين الكثافة السكانية الكبيرة والمتوسطة، وكذلك الحا ل بالنبة

 .للكثافة العمرانية
أما النسبة التقل فكانت للشوارع الصغير وهي تتميز بالضيق في معظم الحالت،لكن         

.مع ذلك نجد الكثافة العمرانية والسكانية متوسطة

:العلقة بين :اطول الشارع، عرض الشارع،الكثافة السكانية، التدفق الميكانيكي (12

العلقة بين اطول الشارع، عرض الشارع،الكثافة السكانية، التدفق الميكانيكي جدلول يوضح . 

- يوضح العلقة بين اطول الشارع، عرض الشارع،الكثافة السكانية، التدفق الميكانيكي1تخطيط شبكي- .
           

298

0 Non réponse

129 long

189 moyen

42 courte

largeur de la route large largeur de la route moyen largeur de la route étroite

densité humain sur la route grand densité humain sur la route moyen densité humain sur la route petite

la f lus mécanique grand la f lus mécanique moyen la f lus mécanique faible

la f lus mécanique trés faible

long

moyen

courte

large

moyen

étroite

grand
moyen

petite

grand

moyen

faible



تطبيقيةعلى           --    دراسة الصحراوية المدينة العمرانيةعلىمورفولوجية التجارة تأثير دراسة
-- الواد  مدينة

:العلقة بين : نوع المبيعات، مصدر التموين، التردد على هذا النوع من المحلت (13

العلقة بين  نوع المبيعات، مصدر التموين، التردد على هذا النوع من المحلت جدلول يوضح . 
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0 Non réponse

74 al imentation générale

16 boucherie

8 vètement

38 légume et frui t

20 pharmacie

10 chasseur

10 librerie

28 taxi  phone

12 artic le traditionnel

22 éléc troménager

2 tissu

la source d'alimentation importation la source d'alimentation locale

la source d'alimentation importation-locale la fréquentation sur locaux chaque jour

la fréquentation sur locaux chaque semaine la fréquentation sur locaux chaque mois

la fréquentation sur locaux chaque année

alimentation générale

boucherie

vètement

légume et fruit

pharmacie

chasseur

librerie

taxi phone

article traditionnel
éléctroménager

tissu

importation

locale

importation-locale

chaque jour

chaque semaine

chaque mois

chaque année



تطبيقيةعلى           --    دراسة الصحراوية المدينة العمرانيةعلىمورفولوجية التجارة تأثير دراسة
-- الواد  مدينة

- يوضح العلقة بين نوع المبيعات، مصدر التموين، التردد على هذا النوع من المحل1تخطيط شبكي-

300



تطبيقيةعلى           --    دراسة الصحراوية المدينة العمرانيةعلىمورفولوجية التجارة تأثير دراسة
-- الواد  مدينة

:علقة الحبكة  بنوعية التحصيصات
texture des façades 

gatégorie  de trassé parcellaire

régulier

non régulier

TOTAL

traditio
nnel

modrne TOTAL

35 83 118 

0 2 2 

35 85 120 

gatégorie  de trassé parcellaire x texture des façades

118 régulier

2 non régulier

traditionnel modrne

علقة حالة المبنى بالتحصيصة
l'état des batiments 

gatégorie  de trassé parcellaire

régulier

non régulier

TOTAL

ancien nouv
eau

TOTAL

25 93 118 

0 2 2 

25 95 120 

gatégorie  de trassé parcellaire x l'état des batiments

118 régulier

2 non régulier

ancien nouveau
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 ررررر83ررررر رر ررررررررر رررررررر رر ررررر......... ررررر ررر
 رررررر35 ررررر رررر ررررر ررر 118ررر ررررر ررررر رر ررر 

.رررررر ررررر رررررررر

ررر رررررر ررررررر ررر ررررررررر ررررر رررررر رر ررر
02  ررررر ررررررر رررررر رر ررر0ررررررر رررررررر ررر

 ررررر93  ررررر رر ررررررررر رررررررر رر ررررر......... ررررر ررر  
 ررررر ررررر رررررررر.25 ررررر رررر ررررر ررر 118ررررر رر ررر

ررر رررررر ررررررر ررر ررررررررر ررررر رررررر رر ررر   
 ررررر02 ررررر ررررررر رررررر رر ررر 00ررررررر رررررررر ررر 

   . رررررر ررر ررررر02رر ررر ررررر ررر 



تطبيقيةعلى           --    دراسة الصحراوية المدينة العمرانيةعلىمورفولوجية التجارة تأثير دراسة
-- الواد  مدينة

:علقة نوع المبيعات بنوعية التحصيصات
gatégorie  de trassé parcellaire x catégorie des marchandisse

118 régulier

2 non régulier

alimentation générale boucherie vètement légume et fruit pharmacie

chasseur l ibrerie taxi phone artic le traditionnel éléctroménager

tissu

catégorie des marchandisse 

gatégorie  de trassé parcellaire

régulier

non régulier

TOTAL

alimentati
on génér

ale

boucheri
e

v ètementlégume et
f ruit

pharmaci
e

chasseu
r

librerie taxi
phone

article tra
ditionnel

éléctrom
énager

tissu TOTAL

21 14 5 34 8 3 3 15 5 9 1 118 

0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 

21 15 5 35 8 3 3 15 5 9 1 120 

:علقة التردد على المحلت التجارية ب نوعية التحصيصات
la fréquentation sur locaux 

gatégorie  de trassé parcellaire

régulier

non régulier

TOTAL

chaque
jour

chaque
semaine

chaque
mois

chaque
année

TOTAL

77 32 2 7 118 

2 0 0 0 2 

79 32 2 7 120 

gatégorie  de trassé parcellai re x la fréquentation sur locaux

118 régulier

2 non régulier

chaque jour chaque semaine chaque mois chaque année
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 ررر رررر ررررررر21ررررر ررررررررر رررررررر  ررر 
 رررر رررر ررررر ررررر  رررررر ررر14رررررررر رررررر

 ررررررررر ررر ررررر رررر رر05ررررر ررررررر رررر رررررر 
08  رررررررر ررررر ررررررر ررر34رررر ررررر رررررررر ر 

 ررررر15  رررررر ر03 ررررر رررر رررررررر03رررررررر 

  رررر رر  ررررر ررررررر77ررررر رررررر رر ررر رررررر ررر 
 رررر رررررررر32رررررررر رر ررررررررر ررررررررر رررر 

. رررر118 ررررر ررررر رر ررر 7رررر ررررر رررررر رررر 

ررر ررررررر  ررررررررر ررررر رررررر ررر رررر رررر رررررر
 رررر ررررر02ررر ررررررر رررررررر ررررر رررررر رررررر:



تطبيقيةعلى           --    دراسة الصحراوية المدينة العمرانيةعلىمورفولوجية التجارة تأثير دراسة
-- الواد  مدينة

بالشبكية    :علقةعرضالطريق
longueur de la route 

gatégorie des trassé viaire

quadillé

rayonnaire

artorescent

en échaile

en boucle

liniaire

TOTAL

long moyen courte TOTAL

25 34 1 60 

1 39 5 45 

0 10 2 12 

1 2 0 3 

0 0 0 0 

0 0 0 0 

27 85 8 120 

gatégorie des trassé viaire x longueur de la route

60 quadil lé

45 rayonnaire

12 artorescent

3 en échaile

0 en bouc le

0 liniaire

long moyen courte

:علقة عدد المحلت التجارية بالشبكية
nombre des locaux commerciaux 

gatégorie des trassé viaire

quadillé

rayonnaire

artorescent

en échaile

en boucle

liniaire

TOTAL

1 locale 2locaux 3 ou plus TOTAL

35 8 17 60 

23 8 14 45 

5 1 6 12 

1 0 2 3 

0 0 0 0 

0 0 0 0 

64 17 39 120 

gatégorie des trassé viaire x nombre des locaux commerciaux

60 quadil lé

45 rayonnaire

12 artorescent

3 en échai le

0 en boucle

0 liniaire

1 locale 2locaux 3 ou plus

:عــلقة نــوع المبيعات بالشبكية
catégorie des marchandisse 

gatégorie des trassé viaire

quadillé

ray onnaire

artorescent

en échaile

en boucle

liniaire

TOTAL

alimentati
on génér

ale

boucheri
e

v ètementlégume et
f ruit

pharmaci
e

chasseu
r

librerie taxi
phone

article tra
ditionnel

éléctrom
énager

tissu TOTAL

16 5 3 11 4 2 2 7 2 7 1 60 

4 9 2 14 4 1 1 6 3 1 0 45 

1 1 0 8 0 0 0 1 0 1 0 12 

0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 3 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

21 15 5 35 8 3 3 15 5 9 1 120 

303

 رررر ررررر,ررررر رررر34 رررر رررر,25ررررر رر رررررر رررررررر 
 ررر ررررر.ر5 ررررر ر39رررر. ررر رررررررر رررر رررر رررر,

 رررررر10رررررررر رر ررررر ررر رر رررر رررر,رر ررر رررر 
ررررررر ررررررر.ررر رر ررررررر رررر رررر رررر ررررررر

.ررررررر ر رر رررر رررر رررر

 ررر رررر ررررررر رررررررر16ررررر رررررر رررررررر ررر 
 ررررر رررر ررررر ررررر  رررررر ررر ررررر ررررررر05رررررر 

 رررررررر ررر ررررر رررر رر رررر ررررر03رررر رررررر 
 ررررر02 رررررررر 04  رررررررر ررررر ررررررر ررر 11رررررررر ر 

  ررررر ررررررر02 ررررر ررررررر 07  رررررر ر02رررر رررررررر
 .  ررررر ررررررر رررررررررررر07رررررررررر 

 ررررر09 ررررر رررررر رررررررر رررررر 04ررر رررررر رررررررر 
 ررر رررر14 ررررر رررر ررررررر,ر02رررر ررررر ررررر رررررر 

06ررررررر رررر رررر رررر ررررررر رررررر ر 04ررررر رررررررر 



تطبيقيةعلى           --    دراسة الصحراوية المدينة العمرانيةعلىمورفولوجية التجارة تأثير دراسة
-- الواد  مدينة

gatégorie des trassé viaire x catégorie des marchandisse

60 quadil lé

45 rayonnaire

12 artorescent

3 en échaile

0 en boucle

0 liniaire

al imentation générale boucherie vètement légume et fruit

pharmac ie chasseur l ibrerie taxi phone

artic le traditionnel éléc troménager tissu

: بالشبكية     السكان تردد علقة
la fréquentation sur locaux 

gatégorie des trassé viaire

quadillé

rayonnaire

artorescent

en échaile

en boucle

liniaire

TOTAL

chaque
jour

chaque
semaine

chaque
mois

chaque
année

TOTAL

39 15 1 5 60 

28 15 1 1 45 

9 2 0 1 12 

3 0 0 0 3 

0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 

79 32 2 7 120 

gatégorie des trassé viaire x la fréquentation sur locaux

60 quadillé

45 rayonnaire

12 artorescent

3 en échaile

0 en bouc le

0 l iniaire

chaque jour chaque semaine chaque mois chaque année

الطريقبطوله     وظيفة :علقة
fonctionnement de la route 

longueur de la route

long

moyen

courte

TOTAL

habitat commerc
e

habitat-c
ommerce

TOTAL

13 6 8 27 

27 25 33 85 

1 4 3 8 

41 35 44 120 

longueur de la route x fonctionnement de la route

27 long

85 moyen

8 courte

habitat commerce habitat-commerce
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 رررر ررررر,ررررر34 رررر رررر,35ررررر رر رررررر رررررررر 
 ررر5 ررررر ر39رررر رررر. ررر رررررررر رررر رررر رررر,

ررررر.ر رررررررر رر ررررر ررر رر رررر رررر,رر ررر رررر
رررررر ررررررر ررررررر.ررر رر ررررررر رررر رررر رررر10

.ررررررر ررررررر ر رر رررر رررر رررر

رر رررر ررررر رررررررر رررر رررر رر ررررر ررر رر ررر رررررر
13 ررررررر رررررر 120 ررر رر ررر 27ر رررر ررررررر ررررر ررررر 

 رررر08 رررر ررررررر ررررررررر06ررر ررررررر رررررررر 
.ررررررر رررررررر ررررررر رررررررر

27 ر 120 رر ررر 85ررر ررررر رررررررر ررررر ررررر رررر رررر  
 رررر ررررررر33 ررررررر ررررررررر 25رررر ررررررررررررررر ر 

. رررررررر

 ررررررر رر ررررر ررررر27 رر ررر 10ررررر ررر رررررر 
ررررررر10رررررررررررررررر رررررررر رررر ررررر رررررر: 

 ررررررر ررررررر رررررررر رررر14ررررررر رررر رررررر 
. رررررررر ررررررر رررر  ررررر3رررررررر 

120 ررررررر رر ررر 85ررر ررررر رررررررر ررررر ررررر رررر   
56 رررررررر ررررررر رررر رررررر 17ررر ررررر ررر ررر: 



تطبيقيةعلى           --    دراسة الصحراوية المدينة العمرانيةعلىمورفولوجية التجارة تأثير دراسة
-- الواد  مدينة

الطريق       لطول بالنسبة السكانية الكثافة :علقة
densité humain sur la route 

longueur de la route

long

moyen

courte

TOTAL

grand moyen petite TOTAL

10 14 3 27 

17 56 12 85 

0 6 2 8 

27 76 17 120 

longueur de la route x densité humain sur la route

27 long

85 moyen

8 courte

grand moyen petite

الطريق       بطول التجاري المحل وضعية :علقة
le niveau d'existance 

longueur de la route

long

moyen

courte

TOTAL

Non
réponse

RDC étage RDC+é
tage

TOTAL

0 26 0 0 26 

10 76 7 0 93 

0 1 0 0 1 

10 103 7 0 120 

longueur de la route x le niveau d'existance

26 long

93 moyen

1 courte

Non réponse RDC étage RDC+étage
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رررررر رررر ررررررر ررر رر ررررررر رررررررر رر رررررر
 ررررررر رررر رررررر120 ررررررر رر ررر 26ررررررر ررررر رررر 

رررر رررر ررر ررررررر ررررررر ررر ررررررر رررررررر رر ررررر
 رر ررررررر76رررر ررر 120 رر ررر 93رررررررر ررررر ررررر رررر 
 ررررر رررررر ررر رررررر ررررررر7رررر ررر ررررررر رررررررر 

. ررررررررر ررر ررررر رررررر رررررر10ررررررر رررر رررر 



تطبيقيةعلى           --    دراسة الصحراوية المدينة العمرانيةعلىمورفولوجية التجارة تأثير دراسة
-- الواد  مدينة

الطريق      بطول التجارية المحلت :علقةعدد
nombre des locaux commerciaux 

longueur de la route

long

moyen

courte

TOTAL

1 locale 2locaux 3 ou plus TOTAL

16 3 8 27 

45 13 27 85 

3 1 4 8 

64 17 39 120 

longueur de la route x nombre des locaux commerc iaux

26 long

93 moyen

1 courte

Non réponse 1 locale 2locaux 3 ou plus

: الطريق     بطول المبيعات نوع علقة
catégorie des marchandisse 

largeur de la route

large

moy en

étroite

TOTAL

alimentati
on génér

ale

boucheri
e

v ètementlégume et
f ruit

pharmaci
e

chasseu
r

librerie taxi
phone

article tra
ditionnel

éléctrom
énager

tissu TOTAL

10 4 0 7 2 1 0 3 0 1 0 28 

11 11 4 28 6 2 3 12 5 8 1 91 

0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

21 15 5 35 8 3 3 15 5 9 1 120 

largeur de la route x catégorie des marchandisse

28 large

91 moyen

1 étroite

alimentation générale boucherie vètement légume et frui t

pharmacie chasseur l ibrerie taxi phone

artic le tradi tionnel éléc troménager tissu
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16 ررررر ررر 27ررررر ررر رررررر  رر رررر ررررررر ررررر ررر ر 
ررررر رررر رررر رررر رررررررررر رررر  رررررر رررر رررررر

2 ررررر رررر رررر رررر رررررررررر رررر رررررر 3رررررر 
. ررررر  ررر رررر3 رررر رررر 8ررررر رررررر ر

85ررر ررررررر ررررررر رررررررر ررررر ررررر رررر    
 رررررررر رررررر رررر رررررر45رررررررر  ررر ررررر ررر 

27 ررررر رررر رررر رررررر  ررررر   ررررررررر 13رررررر 
.ر ررررر ررررر3رررررررر ررررر رررر  رررررر 

ررررررر ررررررر  ررررررر  رر ررر رررررر  ررر رررر ررر ررررر   
 رررر ررررررر10رررر رر رررر ررررر رررررر رررررررر رررررر 

  رررررر رررر رر ررررررر4ررررر ررررر ررررر رررررررر رررررر 
رررر ررررر رر رر  رررررررر  رررررررر ررررررررررررر رر رررر رر

رر ررررررر ررررررررررررررررر ررررررر رررررررر رررررررر
.ررررررررر.رررر رر رررر رررر  ررررررر رررررررر

ررررررر ررررررر  رررررررر ررررر  ررررر رررر  ررررررر   
 رررر ررررر رر28رررررررر رررررررر رر ررررر ررررر رررررررر ر 

ررررررر ررررررر ررررر رررررر رررررررر رررررر رررررر ررر



تطبيقيةعلى           --    دراسة الصحراوية المدينة العمرانيةعلىمورفولوجية التجارة تأثير دراسة
-- الواد  مدينة

الطريق      بطول الميكانيكي التدفق :علقة
la flus mécanique 

largeur de la route

large

moyen

étroite

TOTAL

grand moyen faible trés
faible

TOTAL

6 22 0 0 28 

6 84 1 0 91 

0 1 0 0 1 

12 107 1 0 120 

largeur de la route x la f lus mécanique

28 large

91 moyen

1 étroite

grand moyen faible trés faible

الطريقبعرضه    :علقةوظيفة
hauteur des batiments 

largeur de la route

large

moyen

étroite

TOTAL

R+1 RDC R+2 R+3 TOTAL

3 25 0 0 28 

2 89 0 0 91 

0 1 0 0 1 

5 115 0 0 120 

largeur de la route x hauteur des batiments

28 large

91 moyen

1 étroite

R+1 RDC R+2 R+3
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 ررررررر ررر26 رر ررر 14ررررررر ررررررر رررر رررررر   

 ررررررر ررر رررررر26 رر 12رررررر رررررررررر رررر رررر ر 
.رررررررررر رررر رررررر رررر رر رررر ررر رررر رررر

 ررررررر93ررررررر رررررررر ررررر رررررررررر ررر رر ررر  
ررر رررررر ررررر ررررر رررر رررر ررررر رررررر رر رررر



تطبيقيةعلى           --    دراسة الصحراوية المدينة العمرانيةعلىمورفولوجية التجارة تأثير دراسة
-- الواد  مدينة

بعرضالطريق      السكاني التدفق :علقة
le niveau d'existance 

largeur de la route

large

moyen

étroite

TOTAL

RDC étage RDC+é
tage

TOTAL

21 7 0 28 

64 27 0 91 

0 1 0 1 

85 35 0 120 

largeur de la route x le niveau d'existance

28 large

91 moyen

1 étroite

RDC étage RDC+étage

المبانيبعرضالطريق     ارتفاع :علقة
hauteur des batiments 

largeur de la route

large

moyen

étroite

TOTAL

Non
réponse

R+1 RDC R+2 R+3 R+4 TOTAL

0 12 0 0 3 8 23 

9 0 7 1 24 55 96 

0 1 0 0 0 0 1 

9 13 7 1 27 63 120 

largeur de la route x hauteur des batiments

23 large

96 moyen

1 étroite

Non réponse R+1 RDC R+2 R+3 R+4

بعرضالطريق      المحلتالتجارية تواجد :علقة

le niveau d'existance 

largeur de la route

large

moyen

étroite

TOTAL

Non
réponse

RDC étage RDC+é
tage

TOTAL

0 23 0 0 23 

10 79 7 0 96 

0 1 0 0 1 

10 103 7 0 120 
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ررررر ررررررر رررررررر ررررررر رر ررر رررررر ررررررررر     
3 رررر رررر ررر رررررر رررررر +رررررر رررررر ر12رررررر ررر 

 ررررر رررر رررر رررر+ررررر8ر ر3رررر ررر رررررر رررررر+
.ررررر

 ررررر07ررر ررررررر رررررررر ررررر ررر رررررر رررررر:       
 رررر رررر24رررر ررررر رررر رررر رررر رررر+رررررر رررررر 

 ررررررر28رر ررررر ررررررر  ررررررر  رر ررر رررررر ررررر رررر    
 رررر ررررررر رررررررر ررررر ررررررر15 رررررر 120رر ررر 

. ررررررر رررررررر ررررررر رررررررر07ررررررررر ر

 ررررر120 رر 96ررر ررررررر رررررررر ررررر ررررر رررر رررررر   
38 رررر ررررررر رررررررر ر ر11 ررررررر ررررررررر47رررررر 

.ررررررر رررررررر ررررررر رررررررر



تطبيقيةعلى           --    دراسة الصحراوية المدينة العمرانيةعلىمورفولوجية التجارة تأثير دراسة
-- الواد  مدينة

largeur de la route x le niveau d'existance

23 large

96 moyen

1 étroite

Non réponse RDC étage RDC+étage

بعرضالطريق      التجارية المحلت :علقةعدد
nombre des locaux commerciaux 

largeur de la route

large

moyen

étroite

TOTAL

1 locale 2locaux 3 ou plus TOTAL

18 3 7 28 

46 14 31 91 

0 0 1 1 

64 17 39 120 

largeur de la route x nombre des locaux commerciaux

28 large

91 moyen

1 étroite

1 locale 2locaux 3 ou plus

بعرضالطريق      التجارية المحلت :علقةعدد
catégorie des marchandisse 

largeur de la route

large

moy en

étroite

TOTAL

Non
réponse

alimentati
on génér

ale

boucheri
e

v ètementlégume et
f ruit

pharmaci
e

chasseu
r

librerie taxi
phone

article tra
ditionnel

éléctrom
énager

tissu TOTAL

0 14 1 3 3 0 0 0 1 0 1 0 23 

10 6 9 1 38 6 3 2 10 7 4 0 96 

0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

10 21 10 4 41 6 3 2 11 7 5 0 120 
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 رررر رررررر ررر ررررر ررررررر ررررررر  رر رررررر23رررررر 
.رررررر

 رررر رررررر ررر ررررر ررررررر رررررررر79ررر ررررررر   
 ررررر رررررر رر رررررر07ررررر رر رررررر ررررررر رررر 

. رررررررر ررر ررررر10رررررر رررر رررر 

رر رررر ررررررر رررررررر رر ررررررر ررررررر ررررر رررر 18
 ررررر رررر رررررر ررررر,ر3رررررر رررر ررررر رررر رررر ررر 

. ررررر ررررر03رررررر رررر رررررر 07

 رر ررررر ررررررر46ررر ررررررر ررررررر رررررررر ررررر    
 رررر رررررر ررررر14رررررررر رررررر رررر رررررر ر

. ررررر رررررر ررررر3 رررر رررر رررررر رر 31ررررررر ر 



تطبيقيةعلى           --    دراسة الصحراوية المدينة العمرانيةعلىمورفولوجية التجارة تأثير دراسة
-- الواد  مدينة

largeur de la route x catégorie des marchandisse

23 large

96 moyen

1 étroite

Non réponse alimentation générale boucherie vètement

légume et frui t pharmac ie chasseur librerie

taxi phone artic le traditionnel éléc troménager tissu

: الميكانيكيبعرضالطريق     التدفق علقة
la flus mécanique 

largeur de la route

large

moyen

étroite

TOTAL

grand moyen faible trés
faible

TOTAL

13 10 0 0 23 

3 92 1 0 96 

1 0 0 0 1 

17 102 1 0 120 

largeur de la route x la f lus mécanique

23 large

96 moyen

1 étroite

grand moyen faible trés faible

بوظيفتها      العمومية الساحات :علقةوجود
fonctionnement des espaces libres 

l'éxistance des espaces libres

oui

non

TOTAL

pour se r
eposée(
amusée)

pour le c
ommerce

TOTAL

3 80 83 

2 35 37 

5 115 120 
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15 ررر ررررر.ر39ررررر رر رررررر رررررررر ررررر رررررر ررر  
 ررررر رر ررررر. ررر5ررر ررررررر رررر رررر ررررر ر

 ررررررر,رررر رررر ررررر ررررر رر15ررر ررررر,23رررررررر,
 ررررر ررررر,رررررر9ررررر.ررر  رررررررر ررررر رررررر ررر 

رر رر ررررر,رررر رررر رر ررررر.ررر رر رر رر رررررر
.ررررررر,ررررررر ررررررر ررر رررر رررر رررر

8 ررررررر ررر رررر ررررر ر14ررررررر ررررررر ررر ررر     
رررر رررررر ررررررر رررر رررررر رررررر ررر رر ررررررر

.رررر

 ررررررررر رررر رررر6ررر ررررررر رررررررر ررررر ررررر     
 ررر رررر رررررر رررررررر رررر ررر ررر89ررر رررر ررررر 

.رررررر رررر



تطبيقيةعلى           --    دراسة الصحراوية المدينة العمرانيةعلىمورفولوجية التجارة تأثير دراسة
-- الواد  مدينة

l 'éxistance des espaces l ibres x fonctionnement des espaces libres

83 oui

37 non

pour se reposée(amusée) pour le commerce

بعرضالطريق      التجارية المحلت :علقةعدد
le niveau d'existance 

hauteur des batiments

Non réponse

R+1

RDC

R+2

R+3

R+4

TOTAL

Non
réponse

RDC étage RDC+é
tage

TOTAL

9 0 0 0 9 

0 13 0 0 13 

0 0 7 0 7 

0 1 0 0 1 

0 27 0 0 27 

1 62 0 0 63 

10 103 7 0 120 

hauteur des batiments x le niveau d'existance

9 Non réponse

13 R+1

7 RDC

1 R+2

27 R+3

63 R+4

Non réponse RDC étage RDC+étage

العلقة بين :التحصيصات، الشبكية، لوجود المحلت التجارية، نوع المبيعات (1

311

0 Non réponse

354 régulier

6 non régulier

gatégorie des trassé viai re quadillé gatégorie des trassé viaire rayonnaire

gatégorie des trassé viai re artorescent gatégorie des trassé viaire en échaile

gatégorie des trassé viai re en boucle gatégorie des trassé viaire l iniaire

l 'existance des locaux commerciax oui l 'existance des locaux commerciax non

spécial ité des produits artific iel-agréculture spéciali té des produits agriculture

spécial ité des produits artific iel

ررررر رر ررر رررررر رر ررررررر ررررررر ررررر ررررر رررررررر
ر رررر رررر ررررر رررررر23 ررررررر رر ررر 13رررر ررر ررر 

 . ررر رررر ررر رررر رررر23 رر ررر 10ررررررر 

 رررررر رررر رررررر3ررر ررررررر رررررررر ررررر رررررر ررر 
96رررررر ررررررر  رر ررر.92رررررر ر

ررررر ررررررر رررررررر رر ررررررر رررررررر ررررررر:
120" رر ررر 1 ررررر رررر ررررر R+1ررررررر ررر رررررررر 

رررررر ررررررر رررررررر ررر رر رررررر رررررر.

 ررررر ررر ررررر رررر ررررR+2ررررررر ررر رررررررر 
ررررررررر رررررر.

 ررر  رررررررررر27 ررررر ررر R+3ررررررر ررر رررررررر  



تطبيقيةعلى           --    دراسة الصحراوية المدينة العمرانيةعلىمورفولوجية التجارة تأثير دراسة
-- الواد  مدينة

- يوضح العلقة بين :التحصيصات، الشبكية، لوجود المحلت التجارية، نوع المبيعات1جدلول- .

- يوضح العلقة بين :التحصيصات، الشبكية، لوجود المحلت التجارية، نوع المبيعات1تخطيط شبكي-
:التحليل

يتميز التخطيط التحصيصي في هذا القطاع بالنتظام ، والذي رافقه تخطيط شبكي        
شطرنجي، وما يلحظ من خل ل الستبيان أن أغلب المنباني ل تحوي محلت تجارية
فنسبة تقدر بالقليلة والتي تحوي محل تجاري واحد فيما عدا المباني الموجودة على

تقارعة الطريق، وأغلبها مخصص للمواد الغذائية ةالهواتف العمومية والمكاتب المختلفة،
ومحلت الجزارة. 

:العلقة بين : الشبكية، التدفق الميكانيكي،لوجود المحلت التجارية، تخصص المحل التجاري (2

312

régulier

non régulier

quadillé

rayonnaire

artorescent

en échaile

oui

non

artif iciel-agréculture

agriculture
artif iciel

0 Non réponse

180 quadil lé

135 rayonnaire

36 artorescent

9 en échaile

0 en bouc le

0 liniaire

nombre des locaux commerc iaux 1 locale nombre des locaux commerc iaux 2locaux

nombre des locaux commerc iaux 3 ou plus catégorie des marchandisse al imentation générale

catégorie des marchandisse boucherie catégorie des marchandisse vètement

catégorie des marchandisse légume et frui t catégorie des marchandisse pharmac ie

catégorie des marchandisse chasseur catégorie des marchandisse l ibrerie

catégorie des marchandisse taxi  phone catégorie des marchandisse artic le tradi tionnel

catégorie des marchandisse éléctroménager catégorie des marchandisse tissu

la flus mécanique grand la flus mécanique moyen

la flus mécanique faible la flus mécanique trés faible



تطبيقيةعلى           --    دراسة الصحراوية المدينة العمرانيةعلىمورفولوجية التجارة تأثير دراسة
-- الواد  مدينة

الشبكية، التدفق الميكانيكي،لوجود المحلت التجارية، تخصص المحل التجاري جدلول يوضح .

- يوضح العلقة بين : لشبكية، التدفق الميكانيكي،لوجود المحلت التجارية، تخصص المحل التجاري1تخطيط شبكي- .

 :التحليل
إن التخطيط الشبكي المميز لهذا القطاع هو التخطيط الشطرنجي والذي نلحظ           

فيه تدفق ميكانيكي كبير نوعا ما وذلك راجع للحالة الجيد ة التي تتمتع بها الطرق في
القطاع، ومع ذلك فهو ل يتمتع بعدد كاف من المحلت التجارية فيما عدا تلك المنتشرة في

.الشوارع الرئيسية التي يتضمنها القطاع
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quadillé

rayonnaire

artorescent

en échaile

1 locale

2locaux

3 ou plus alimentation générale

boucherie

vètement

légume et fruitpharmacie

chasseur

librerietaxi phone

article traditionnel

éléctroménager

tissu

grand

moyen

faible



تطبيقيةعلى           --    دراسة الصحراوية المدينة العمرانيةعلىمورفولوجية التجارة تأثير دراسة
-- الواد  مدينة

) العلقة بين :إرتفاع المباني،مساحة المحلت التجارية، عدد المحلت التجارية، موقع المحل التجاري من03
المبنى:

إرتفاع المباني،مساحة المحلت التجارية، عدد المحلت التجارية، موقع المحل التجاري من المبنى جدلول يوضح العلقة بين .

- يوضح العلقة بين إرتفاع المباني،مساحة المحلت التجارية، عدد المحلت التجارية، موقع المحل التجاري من1تخطيط شبكي-
.المبنى

:التحليل
ل تتميز المباني هنا بالرتفاع الكبير فهي تتراوح بين الطابق الرضي والطابق الو ل،         

أما عن مساحة المحلت التجارية المنتشرة فهي تتربع على مساحات كبيرة نوعا ما مع أن
.عددها تقليل، وهي كلها متواجدة على مستوى الطابق الرضي
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0 Non réponse

84 large

273 moyen

3 étroite

hauteur des batiments R+1 hauteur des batiments RDC hauteur des batiments R+2

hauteur des batiments R+3 surface des batiments large surface des batiments moyen

surface des batiments étroit le niveau d'existance RDC le niveau d'existance étage

le niveau d'existance RDC+étage

largemoyen

étroite

R+1
RDC largemoyen

étroit

RDC

étage



تطبيقيةعلى           --    دراسة الصحراوية المدينة العمرانيةعلىمورفولوجية التجارة تأثير دراسة
-- الواد  مدينة

:العلقة بين :حالة المبنى،لوجود محلت تجارية بالمبنى، مكان لوجود المحلت، عدد المحلت التجارية (5

عدد التجار في العائلة، عمر التاجر، المستوى الثقافي للتاجر، لوجود مهنة أخرى للتاجر جدلول يوضح . 

- يوضح العلقة بين عدد التجار في العائلة، عمر التاجر، المستوى الثقافي للتاجر، لوجود مهنة أخرى للتاجر1تخطيط شبكي- .

:التحليل
ل تحتوي العائلت المنتشرة في القطاع على عدد كبير من التجار فأغلبها تضم تاجر     

، وفيما يخص المستوى الثقافي الذي65-25واحد، أما عن أعمار التجار فهو يتراوح بين 
يتمتع به التجار فالسائد هو المستوى الثانوي، وأغلب التجار ل يملكون مهنة أخرى

.يشغلونها
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15 moins de 3

345 plus de 3

l'age de commersant 25-45 l'age de commersant 15-25 l'age de commersant plus de 45

le niv eaus culturel primair le niv eaus culturel colégien le niv eaus culturel univ ersitaire

le niv eaus culturel ly cien L'existance des autre prof f ession non L'existance des autre prof f ession oui

moins de 3
plus de 3 25-4515-25

primair

colégien

universitaire
lycien
non

oui



تطبيقيةعلى           --    دراسة الصحراوية المدينة العمرانيةعلىمورفولوجية التجارة تأثير دراسة
-- الواد  مدينة

:العلقة بين:توجيه المباني، لوظيفة الشارع، الكثافة السكانية في الشارع، الكثافة العمرانية (6

: توجيه المباني، لوظيفة الشارع، الكثافة السكانية في الشارع، الكثافة العمرانية جدلول يوضح . 

- يوضح العلقة بين توجيه المباني، لوظيفة الشارع، الكثافة السكانية في الشارع، الكثافة العمرانية1تخطيط شبكي- . 

:التحليل
يتميز توجيه المباني بوجود إتجاههين مسيطرين هما التجاه:شرق/غرب         

والتجاه:شما ل /جنوب، أما بالنسبة لوظيفة الشارع فهو على الغلب سكني، ولتكثر فيه
 .الكثافة السكانية، ول الكثافة العمرانية
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114 nord-sud

183 est-ouest

60 nord est-sud ouest

3 nord ouest-sud est

fonctionnement de la route habitat fonctionnement de la route commerce

fonctionnement de la route habitat-commerce densité humain sur la route grand

densité humain sur la route moyen densité humain sur la route petite

densite urbain grand densite urbain moyen

densite urbain petit

nord-sud

est-ouest

nord est-sud ouest

nord ouest-sud est
habitat

commerce

habitat-commerce

grand

moyen

petite
grand

moyen

petit



تطبيقيةعلى           --    دراسة الصحراوية المدينة العمرانيةعلىمورفولوجية التجارة تأثير دراسة
-- الواد  مدينة

العلقة بين :لوجود تساحات عامة،نوعيتها، مساحة الساحات العامة، لوظيفة الساحات العامة،أتستعمالها من (7
:عدمه

لوجود تساحات عامة،نوعيتها، مساحة الساحات العامة، لوظيفة الساحات العامة،أتستعمالها من عدمها جدلول يوضح .

- يوضح العلقة بين لوجود تساحات عامة،نوعيتها، مساحة الساحات العامة، لوظيفة الساحات العامة،أتستعماها من1تخطيط شبكي-
.عدمه

:التحليل
يتمتع هذا القطاع بقدر كا ف من الساحات العمومية المنتشرة على أرضه، أما عن نوعها فهي إما حدائق عامة       
وإما ساحات لعب أطفال، وفيما يخص مساحاتها فهي تتراوح بين التوسط والكبر، وهي موضوعة من أجل الراحة
.والتسلية ولعب الطفال،ويستعملها أغلب السكان في القطاع والملحظ أن استعمالها يتعدى إلى كل سكان المدينة
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332 oui

148 non

gatégorie des espaces l ibres placette gatégorie des espaces libres place

gatégorie des espaces l ibres jardin surface des espaces libres moyenne

surface des espaces l ibres peti t surface des espaces libres grande

fonc tionnement des espaces l ibres pour se reposée(amusée) fonctionnement des espaces l ibres pour le commerce

l'util isation des espaces l ibres oui l 'uti l isation des espaces libres non

oui

non

placette

place

jardin

moyenne

petit

grande

pour se reposée(amusée)

pour le commerceoui

non



تطبيقيةعلى           --    دراسة الصحراوية المدينة العمرانيةعلىمورفولوجية التجارة تأثير دراسة
-- الواد  مدينة

:العلقة بين :عدد المحلت التجارية،نوعية المبيعات، مصدر المواد المباعة، مساحة المحل التجاري (8

عدد المحلت التجارية،نوعية المبيعات، مصدر المواد المباعة، مساحة المحل التجاري جدلول يوضح . 

- يوضح العلقة بين  عدد المحلت التجارية،نوعية المبيعات، مصدر المواد المباعة، مساحة المحل التجاري1تخطيط شبكي- ..

:التحليل
يفتقر هذا القطاع للمحلت التجارية فهي ل تتوفر بنسب كافية، والموجودة تتخصص في بيع المواد الغذائية     
والخضر والفواكه، والهواتف العمومية، والمكاتب، وبالتالي فهي تختلف فيما يخص مصدر السلع المباعة بين

.الصناعية والزراعية، أما عن مساحة المحلت التجارية فهي على الغلب تتميز بمساحات شاسعة
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27 artif iciel-agréculture

204 agriculture

129 artif iciel

catégorie des marchandisse alimentation générale catégorie des marchandisse boucherie

catégorie des marchandisse vètement catégorie des marchandisse légume et fruit

catégorie des marchandisse pharmacie catégorie des marchandisse chasseur

catégorie des marchandisse librerie catégorie des marchandisse taxi phone

catégorie des marchandisse article traditionnel catégorie des marchandisse éléctroménager

catégorie des marchandisse tissu nombre des locaux commerciaux 1 locale

nombre des locaux commerciaux 2locaux nombre des locaux commerciaux 3 ou plus

Suface locale large Suface locale moyen

Suface locale petit

artificiel-agréculture

agriculture

artificiel

alimentation générale boucherie

vètement

légume et fruit

pharmacie

chasseur

librerie
taxi phone

article traditionnel

éléctroménager

tissu

1 locale

2locaux

3 ou plus

large

moyen



تطبيقيةعلى           --    دراسة الصحراوية المدينة العمرانيةعلىمورفولوجية التجارة تأثير دراسة
-- الواد  مدينة

العلقة بين :شكل التحصيصة، اطول الشارع، عرض الشارع، نوعية الشارع، توجيه الشارع، التدفق (9
:الميكانيكي

 .جدلول يوضح شكل التحيصة، اطول الشارع، عرض الشارع، نوعية الشارع، توجيه الشارع، التدفق الميكانيكي
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300 quadil lé

225 rayonnaire

60 artorescent

15 en échaile

0 en bouc le

0 l iniaire

longueur de la route long longueur de la route moyen

longueur de la route courte largeur de la route large

largeur de la route moyen largeur de la route étroi te

type de la route boulevard type de la route rue

type de la route ruelle orientation de la route nord-sud

orientation de la route est-ouest orientation de la route nord est-sud ouest

orientation de la route nord ouest-sud est la flus mécanique grand

la flus mécanique moyen la flus mécanique faible

la flus mécanique trés faible

quadillé

rayonnaire

artorescent

en échaile

long
moyen

courte

large
moyen

étroite

boulevard

rue

nord-sud

est-ouest

nord est-sud ouest
nord ouest-sud est

grand

moyen

faible



تطبيقيةعلى           --    دراسة الصحراوية المدينة العمرانيةعلىمورفولوجية التجارة تأثير دراسة
-- الواد  مدينة

- يوضح العلقة بين شكل التحصيصة، اطول الشارع، عرض الشارع، نوعية الشارع، توجيه الشارع، التدفق1تخطيط شبكي-
.الميكانيكي

:العلقة بين :اطول الشارع، عرض الشارع،الكثافة السكانية، الكثافة العمرانية (10

العلقة بين اطول الشارع، عرض الشارع،الكثافة السكانية، الكثافة العمرانية جدلول يوضح . 

- يوضح العلقة بين اطول الشارع، عرض الشارع،الكثافة السكانية، الكثافة العمرانية1تخطيط شبكي- .
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81 long

255 moyen

24 courte

largeur de la route large largeur de la route moyen largeur de la route étroite

densité humain sur la route grand densité humain sur la route moyen densité humain sur la route petite

densite urbain grand densite urbain moyen densite urbain petit

long moyen

courte

large
moyen

étroite

grand

moyen

petite

grand
moyen

petit



تطبيقيةعلى           --    دراسة الصحراوية المدينة العمرانيةعلىمورفولوجية التجارة تأثير دراسة
-- الواد  مدينة

:العلقة بين :اطول الشارع، عرض الشارع،الكثافة السكانية، التدفق الميكانيكي (12

العلقة بين اطول الشارع، عرض الشارع،الكثافة السكانية، التدفق الميكانيكي جدلول يوضح . 

- يوضح العلقة بين اطول الشارع، عرض الشارع، الكثافة السكانية، التدفق الميكانيكي1تخطيط شبكي- .

:التحليل
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84 large

273 moyen

3 étroite

longueur de la route long longueur de la route moyen longueur de la route courte

densité humain sur la route grand densité humain sur la route moyen densité humain sur la route petite

la f lus mécanique grand la f lus mécanique moyen la f lus mécanique faible

la f lus mécanique trés faible

large

moyen

étroite

long

moyen

courte

grand

moyen

petite

grand

moyen

faible



تطبيقيةعلى           --    دراسة الصحراوية المدينة العمرانيةعلىمورفولوجية التجارة تأثير دراسة
-- الواد  مدينة

تتميز الشوارع في القطاع بالطو ل الواضح بالضافة إلى عرضها النسبي والمعقو ل،      
ولكن مع ذلك فإن الكثافة السكانية متوسطة نوعا ما وكذلك هو الحا ل فيما يخص الكثافة

.العمرانية

:العلقة بين : نوع المبيعات، مصدر التموين، التردد على هذا النوع من المحلت (13

العلقة بين  نوع المبيعات، مصدر التموين، التردد على هذا النوع من المحلت جدلول يوضح . 
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42 alimentation générale

30 boucherie

10 vètement

70 légume et fruit

16 pharmacie

6 chasseur

6 l ibrerie

30 taxi phone

10 artic le traditionnel

18 éléc troménager

2 tissu

la source d'alimentation importation la source d'alimentation locale

la source d'alimentation importation-locale la fréquentation sur locaux chaque jour

la fréquentation sur locaux chaque semaine la fréquentation sur locaux chaque mois

la fréquentation sur locaux chaque année

alimentation générale

boucherievètement

légume et fruit

pharmacie
chasseurlibrerie

taxi phone

article traditionnel

éléctroménager

tissu

importation
localechaque jour

chaque semaine

chaque mois

chaque année



تطبيقيةعلى           --    دراسة الصحراوية المدينة العمرانيةعلىمورفولوجية التجارة تأثير دراسة
-- الواد  مدينة

- يوضح العلقة بين نوع المبيعات، مصدر التموين، التردد على هذا النوع من المحلت1تخطيط شبكي- .

323



تطبيقيةعلى           --    دراسة الصحراوية المدينة العمرانيةعلىمورفولوجية التجارة تأثير دراسة
-- الواد  مدينة

:التحليل الثنائي المتغير

:علقة الحبكة  بنوعية التحصيصات
texture des façades 

gatégorie  de trassé parcellaire

régulier

non régulier

TOTAL

traditio
nnel

modrne TOTAL

0 120 120 

0 0 0 

0 120 120 

gatégorie  de trassé parcel laire x texture des façades

120 régulier

0 non régulier

traditionnel modrne

علقة حالة المبنى بالتحصيصة
l'état des batiments 

gatégorie  de trassé parcellaire

régulier

non régulier

TOTAL

ancien nouv
eau

TOTAL

1 119 120 

0 0 0 

1 119 120 

gatégorie  de trassé parcellaire x l'état des batiments

120 régulier

0 non régulier

ancien nouveau
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 عينة، فيما 120 بناية ذات لواجهة حديثة من أصل 108  نلحظ أن التحصيصات المنتظمة في أحياء......... تحتوي على  
 لواجهات بنايات قديمة لوتقليدية.9تحتوي على 

 لواجهة تقليدية لوقديمة من أصل00   هذا لوتحتوي المنااطق ذات التحصيصات الغير منتظمة في ذات الحياء المذكورة على 
  بنايات ذات لواجهات حديثة.  05 عينة، في حين تحتوي على 05

 عينة، فيما تحتوي على117 بناية حديثة من أصل 107نلحظ أن التحصيصات المنتظمة في أحياء......... تحتوي على    
 بنايات قديمة لوتقليدية.10

 05 بناية تقليدية لوقديمة من أصل 0   هذا لوتحتوي المنااطق ذات التحصيصات الغير منتظمة في ذات الحياء المذكورة على 
 بنايات فقط حديثة.   05عينة، في حين تحتوي على 



تطبيقيةعلى           --    دراسة الصحراوية المدينة العمرانيةعلىمورفولوجية التجارة تأثير دراسة
-- الواد  مدينة

:علقة نوع المبيعات بنوعية التحصيصات
catégorie des marchandisse 

gatégorie  de trassé parcellaire

régulier

non régulier

TOTAL

alimentati
on génér

ale

boucheri
e

v ètementlégume et
f ruit

pharmaci
e

chasseu
r

librerie taxi
phone

article tra
ditionnel

éléctrom
énager

tissu TOTAL

22 5 0 22 18 2 2 26 3 18 2 120 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

22 5 0 22 18 2 2 26 3 18 2 120 

gatégorie  de trassé parcellaire x catégorie des marchandisse

120 régulier

0 non régulier

alimentation générale boucherie vètement légume et fruit pharmacie

chasseur librerie taxi phone artic le traditionnel éléc troménager

tissu

:علقة التردد على المحلت التجارية ب نوعية التحصيصات

la fréquentation sur locaux 

gatégorie  de trassé parcellaire

régulier

non régulier

TOTAL

chaque
jour

chaque
semaine

chaque
mois

chaque
année

TOTAL

73 28 3 16 120 

0 0 0 0 0 

73 28 3 16 120 

gatégorie  de trassé parcellaire x la fréquentation sur locaux

120 régulier

0 non régulier

chaque jour chaque semaine chaque mois chaque année

:علقة اطول الطريق بالشبكية
longueur de la route 

gatégorie des trassé viaire

quadillé

rayonnaire

artorescent

en échaile

en boucle

liniaire

TOTAL

long moyen courte TOTAL

120 0 0 120 

0 0 0 0 

0 0 0 0 

0 0 0 0 

0 0 0 0 

0 0 0 0 

120 0 0 120 

gatégorie des trassé viaire x longueur de la route

120 quadil lé

0 rayonnaire

0 artorescent

0 en échaile

0 en bouc le

0 l iniaire

long moyen courte
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 محل 32 محل من  مختلف المحلت التجارية في التحصيصات المنتظمة، لوعلى 73يتردد السكان في هذا القطاع على 
عينة.117 محلت تسنويا من أصل 08 محلت شهريا، لوعلى 4أتسبوعيا، لوعلى 

 محل يتردد 02أما بالنسبة  للتحصيصات الغير منتظمة فإن نسبة تردد السكان على المحلت التجارية تتوزع بالشكل التالي:
 محلت بصفة أتسبوعية، لكن ل يوجد لول محل للتردد الشهري لول السنوي من أصل  عينة.   03عليها بصفة يومية،

 شراع متوتسط الطول ، لوشارع لواحد قصير، أما في22 شارع اطويل لو 33نلحظ أن في التحصيصات الاطارية الشكل تحتوي على 
 شوارع قصير.05 شارع متوتسط ، كما تحتوي على 43 شارع اطويل لو01التحصيصات الشعاعية ل تحتوي على 

 شارعا قصيرا .06 شوارع متوتسطة لو08أما التحصيصات الشجيرية فهي أيضا ل تحتوي على أي شارع اطويل لو

أما في التحصيصات السلمية لوالتي ل تكاد تذكر ففيها شارعين قصيرين لوشارع لواحد متوتسط.



تطبيقيةعلى           --    دراسة الصحراوية المدينة العمرانيةعلىمورفولوجية التجارة تأثير دراسة
-- الواد  مدينة

علقة عدد المحلت التجارية بالشبكية
nombre des locaux commerciaux 

gatégorie des trassé viaire

quadillé

rayonnaire

artorescent

en échaile

en boucle

liniaire

TOTAL

1 locale 2locaux 3 ou plus TOTAL

120 0 0 120 

0 0 0 0 

0 0 0 0 

0 0 0 0 

0 0 0 0 

0 0 0 0 

120 0 0 120 

gatégorie des trassé viaire x nombre des locaux commerciaux

120 quadil lé

0 rayonnaire

0 artorescent

0 en échai le

0 en boucle

0 l iniaire

1 locale 2locaux 3 ou plus

:علقة نوعية المبيعات بتخطيط الطرق
catégorie des marchandisse 

gatégorie des trassé viaire

quadillé

ray onnaire

artorescent

en échaile

en boucle

liniaire

TOTAL

alimentati
on génér

ale

boucheri
e

v ètementlégume et
f ruit

pharmaci
e

chasseu
r

librerie taxi
phone

article tra
ditionnel

éléctrom
énager

tissu TOTAL

22 5 0 22 18 2 2 26 3 18 2 120 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

22 5 0 22 18 2 2 26 3 18 2 120 

gatégorie des trassé viaire x catégorie des marchandisse

120 quadil lé

0 rayonnaire

0 artorescent

0 en échai le

0 en boucle

0 l iniaire

al imentation générale boucherie vètement légume et frui t

pharmacie chasseur librerie taxi  phone

artic le traditionnel éléctroménager tissu
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 اتستمارة122 مرة من أصل 34من خلل البحث الميداني الذي قمنا به لوجدنا أنه في هذا القطاع الطرق  الطويلة لوالتي تكررت 
 مرات للوظيفة المشتركة السكنية التجارية.02 مرات للوظيفة التجارية،لو12 مرة للوظيفة السكنية، لو20مملوءة 

 للوظيفة التجارية، لو24 منها للوظيفة التجارية، لو 09 ف 122 من أصل 74أما الطرق المتوتسطة الطول لوالتي تمثل نسبة 
 منها للوظيفة المشتركة .41

 للوظيفة10 منها للوظيفة السكانية، لو 00 اطريق قصير من أصل الطرق المستجوبة ، 14أما الطرق القصيرة الطول فهو يمثل 
 منها للوظيفة المشتركة .04التجارية، لو



تطبيقيةعلى           --    دراسة الصحراوية المدينة العمرانيةعلىمورفولوجية التجارة تأثير دراسة
-- الواد  مدينة

علقة  تردد السكان بالشبكية:
la fréquentation sur locaux 

gatégorie des trassé viaire

quadillé

rayonnaire

artorescent

en échaile

en boucle

liniaire

TOTAL

chaque
jour

chaque
semaine

chaque
mois

chaque
année

TOTAL

73 28 3 16 120 

0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 

73 28 3 16 120 

gatégorie des trassé viaire x la fréquentation sur locaux

120 quadil lé

0 rayonnaire

0 artorescent

0 en échaile

0 en bouc le

0 l iniaire

chaque jour chaque semaine chaque mois chaque année

علقة  لوظيفة الطريق بطوله:

fonctionnement de la route 

longueur de la route

long

moyen

courte

TOTAL

habitat commerc
e

habitat-c
ommerce

TOTAL

12 75 33 120 

0 0 0 0 

0 0 0 0 

12 75 33 120 

longueur de la route x fonctionnement de la route

120 long

0 moyen

0 courte

habi tat commerce habitat-commerce

:علقة  الكثافة السكانية بالنسبة لطول الطريق
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 محل15  محل يوميا من  مختلف المحلت التجارية في التحصيصات الاطارية، لوعلى 37يتردد السكان في هذا القطاع على 
 عينة.56 محل شهريا، لوعلى محل لواحد تسنويا من أصل 03أتسبوعيا، لوعلى 

 محل يتردد28أما بالنسبة  للتحصيصات الشعاعية فإن نسبة تردد السكان على المحلت التجارية تتوزع بالشكل التالي:
. محلت للتردد السنوي من أصل  عينة05 محل للتردد الشهري لو01 محلت بصفة أتسبوعية، 15عليها بصفة يومية،

 محل يتردد عليها08التحصيصات الشجيرية فإن نسبة تردد السكان على المحلت التجارية تتوزع بالشكل التالي:أما في 
. محلت للتردد السنوي من أصل  عينة02 محل للتردد الشهري لو00 محلت بصفة أتسبوعية، 04بصفة يومية،

 محلت لبيع مختلف أنواع  اللحوم أما 12 محلت خاصة بالمواد الغذائية العامة 21تحتوي التحصيصات المنتظمة  على 
 محل،كما تحتوي المنطقة على25 محلت،أما حصة التسد كانت من نصيب الخضر لوالفواكه ب 04محلت اللبسة فكان نصيبها 

 محلت للدلوات 08 محلت لللبسة التقليدية، 05 هواتف عمومية، 23 محلت لبيع الحذية، مكتبة لواحدة، 02 صيدليات، 15
الكهرلومنزلية. 

 محلت لبيع مختلف أنواع  اللحوم ،03 محلت خاصة بالمواد الغذائية العامة 00تحتوي التحصيصات رغير المنتظمة  على 
 محلت للدلوات الكهرلومنزلية، كما نلحظ انعدام لوجود محلت تمارس أنشطة تجارية من نوع آخر. 01



تطبيقيةعلى           --    دراسة الصحراوية المدينة العمرانيةعلىمورفولوجية التجارة تأثير دراسة
-- الواد  مدينة

densité humain sur la route 

longueur de la route

long

moyen

courte

TOTAL

grand moyen petite TOTAL

119 1 0 120 

0 0 0 0 

0 0 0 0 

119 1 0 120 

longueur de la route x densité humain sur la route

120 long

0 moyen

0 courte

grand moyen petite

:علقة  مجال تواجد المحل التجاري بطول الطريق

le niveau d'existance 

longueur de la route

long

moyen

courte

TOTAL

RDC étage RDC+é
tage

TOTAL

120 0 0 120 

0 0 0 0 

0 0 0 0 

120 0 0 120 

longueur de la route x le niveau d'existance

120 long

0 moyen

0 courte

RDC étage RDC+étage
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 محل مشترك بين الطابق الرضي لوالطابق13الطابق الرضي، لو محل تجاريا على مستوى الشوارع العريضة في 17يتواجد 
اللول.

 محلت تجارية في الطابق36 محل تجاريا على مستوى الشوارع المتوتسطة العرض في الطابق الرضي، لوتقع 53هذا لويتواجد 
اللول.

 محلت مشترك بين الطابق الرضي لوالطابق اللول.03أما بالنسبة للشوارع الضيقة فكان فيها 

اتستمارة18 اتستجواب من الطرق الطويلة،لوالكثافة السكانية فيها موزعة كالتي: 122 من أصل 34يحتوي هذا القطاع 
 شارع الكثافة فيها ضعيفة.02 اتستمارة الكثافة السكانية فيها متوتسطة،لو14الكثافة فيها كبيرة، 

 اتستمارات الكثافة فيها كبيرة،04 لوهي تتوزع كما يلي: 122 اتستمارة من أصل 74أما الطرق المتوتسطة الطول لوالتي تمثل 
 اتستمارة الكثافة فيها ضعيفة.08 الكثافة فيها متوتسطة، لو62

 اتستمارة كثافة03 الكثافة فيها متوتسطة، لو11 اتستمارة الكثافة فيها كبيرة، 00 اتستمارة 14الطرق القصيرة لوالتي تمثل 
ضعيفة .



تطبيقيةعلى           --    دراسة الصحراوية المدينة العمرانيةعلىمورفولوجية التجارة تأثير دراسة
-- الواد  مدينة

:علقة عدد المحلت التجارية بطول الطريق

nombre des locaux commerciaux 

longueur de la route

long

moyen

courte

TOTAL

1 locale 2locaux 3 ou plus TOTAL

120 0 0 120 

0 0 0 0 

0 0 0 0 

120 0 0 120 

longueur de la route x nombre des locaux commerc iaux

120 long

0 moyen

0 courte

1 locale 2locaux 3 ou plus

:علقة نوع المبيعات بطول الطريق
catégorie des marchandisse 

longueur de la route

long

moy en

courte

TOTAL

alimentati
on génér

ale

boucheri
e

v ètementlégume et
f ruit

pharmaci
e

chasseu
r

librerie taxi
phone

article tra
dit ionnel

éléctrom
énager

tissu TOTAL

22 5 0 22 18 2 2 26 3 18 2 120 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

22 5 0 22 18 2 2 26 3 18 2 120 

longueur de la route x catégorie des marchandisse

120 long

0 moyen

0 courte

al imentation générale boucherie vètement légume et fruit

pharmacie chasseur l ibrerie taxi phone

artic le traditionnel éléctroménager tissu
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يغلب على هذا القطاع الشوارع الطويلة لوالتي أقرت الرغلبية الساحقة من الشريحة المستجابة أنها تملك محل تجاريا لواحدا.

 محل 28 بالنسبة للشوارع  الطويلة  في هذا القطاع  فقد كانت حصة التسد فيها من نصيب محلت  الهواتف العمومية ب  
 محلت، يأتي في المرتبة التي22 محل تجاريا، تليها محلت الخضر لوالفواكه بنتيجة 22تجاريا لوبعدها المواد الغذائية بتعداد 

 محلت لللت الكهرلومنزلية .18تليها 



تطبيقيةعلى           --    دراسة الصحراوية المدينة العمرانيةعلىمورفولوجية التجارة تأثير دراسة
-- الواد  مدينة

:علقة  التدفق الميكانيكي بطول الطريق

la flus mécanique 

longueur de la route

long

moyen

courte

TOTAL

grand moyen faible trés
faible

TOTAL

6 25 3 0 34 

5 66 3 0 74 

0 12 2 0 14 

11 103 8 0 122 

longueur de la route x la f lus mécanique

120 long

0 moyen

0 courte

grand moyen faible trés faible

:علقة لوظيفة الطريق بعرضه

fonctionnement de la route 

largeur de la route

large

moyen

étroite

TOTAL

habitat commerc
e

habitat-c
ommerce

TOTAL

12 74 33 119 

0 1 0 1 

0 0 0 0 

12 75 33 120 

largeur de la route x fonctionnement de la route

119 large

1 moyen

0 étroite

habitat commerce habitat-commerce
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 اتستجواب كان34 من 25 اتستجواب كان التدفق الميكانيكي فيها كبير لو 34  من الشوارع الطويلة بهذا القطاع من أصل 06
 شوارع بهم تدفق ضعيف.03التدفق الميكانيكي فيها متوتسط، فيما 

 اتستجواب كان التدفق فيهما كبير، فيما تبقى الحصة الكبر من نصيب74 إجابات من أصل 05الشوارع المتوتسطة الطول 
 إجابات بهذا النمط من الشوارع تدفقها ضعيف.03 إجابة، لو66التدفق المتوتسط ب 

 للكثافة الضعيفة.02 للكثافة المتوتسطة لو12 للكثافة الكبيرة ، 00 إتستجواب 14أما الشوارع الضيقة فكان فيها 

 09 منها للوظيفة السكنية، لو20،فكانت 122 أتستجواب من أصل 30   إن لوظيفة الشوارع  العريضة  في هذا القطاع لوالتي مثلت 
 للوظيفة المختلطة السكنية التجارية.01للوظيفة التجارية، لو

 منها للوظيفة 36 للوظيفة السكنية،لو09 فجاءت نسبتها 122 من 89   أما الشوارع المتوتسطة العرض لوالتي كانت نسبتها 
 للوظيفة المشتركة السكنية التجارية.44التجارية ، لو



تطبيقيةعلى           --    دراسة الصحراوية المدينة العمرانيةعلىمورفولوجية التجارة تأثير دراسة
-- الواد  مدينة

:علقة التدفق السكاني بعرض الطريق

densité humain sur la route 

largeur de la route

large

moyen

étroite

TOTAL

grand moyen petite TOTAL

118 1 0 119 

1 0 0 1 

0 0 0 0 

119 1 0 120 

largeur de la route x densité humain sur la route

119 large

1 moyen

0 étroi te

grand moyen petite

:علقة ارتفاع المباني  بعرض الطريق

hauteur des batiments 

largeur de la route

large

moyen

étroite

TOTAL

R+1 RDC R+2 R+3 TOTAL

2 117 0 0 119 

0 1 0 0 1 

0 0 0 0 0 

2 118 0 0 120 

largeur de la route x hauteur des batiments

119 large

1 moyen

0 étroite

R+1 RDC R+2 R+3
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01 أخرى متوتسطة التدفق، فيما التدفق الضعيف كان فيه 12 اتستجواب بها تدفق كبير، لو17الشوارع العريضة كان بها 
اتستجواب.

 اتستجواب11 إلى تدفق متوتسط، لو 73 اتستجوابات منها تشير إلى تدفق كبير، 05أما الشوارع المتوتسطة العرض فكانت 
نجد فيها التدفق ضعيف.

 للتدفق الضعيف.01 للتدفق المتوتسط ، لو02 للتدفق الكبير ،00 اتستجوابات : 03أما الشوارع الضيقة ففيها 

 اتستجواب بهذا 122 اتستجواب من أصل 34النسبة لهذه العلقة نجد أن المحلت التجارية في الطرق الطويلة لوالتي تمثل ب
 مشتركة بين الطابق الرضي لواللول . أما المحلت التجارية في الطرق 15 توجد على المستوى الرضي، لو19القطاع 

 محل  مشترك 32 من المحلت فيها على المستوى الرضي،لو 42،حيث كان 122 من أصل 74المتوتسطة الطول لوالتي تمثل 
بين الرضي لوالطابق اللول.

 محلت مشتركة 05 محلت لو على مستوى الطابق اللول لو09 اتستجواب في الطرق القصيرة فوجد فيها 14   هذا لوكان 
بين الطابق الرضي لواللول..    



تطبيقيةعلى           --    دراسة الصحراوية المدينة العمرانيةعلىمورفولوجية التجارة تأثير دراسة
-- الواد  مدينة

:علقة تواجد المحلت التجارية بعرض الطريق

le niveau d'existance 

largeur de la route

large

moyen

étroite

TOTAL

RDC étage RDC+é
tage

TOTAL

119 0 0 119 

1 0 0 1 

0 0 0 0 

120 0 0 120 

largeur de la route x le niveau d'existance

119 large

1 moyen

0 étroite

RDC étage RDC+étage

:علقة عدد المحلت التجارية بعرض الطريق

nombre des locaux commerciaux 

largeur de la route

large

moyen

étroite

TOTAL

1 locale 2locaux 3 ou plus TOTAL

119 0 0 119 

1 0 0 1 

0 0 0 0 

120 0 0 120 

largeur de la route x nombre des locaux commerc iaux

119 large

1 moyen

0 étroite

1 locale 2locaux 3 ou plus
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 قالوا أنهم يملكون محلين،فيما 12 من ملك المحلت التجارية في الشوارع العريضة قالوا أنهم يملكون محل لواحدا فقط،لو17
 محلت فأكثر.03 آخر أنه يملك 01قال 

 آخرين يملكون 26 من أصحاب المحلت التجارية يملكون محل لواحدا، لو41  أما بالنسبة للشوارع المتوتسطة العرض  ف 
 محلت تجارية فأكثر.3 قالوا أنهم يملكون من 22محلين تجاريين ، لو

 آخرين يملكان محلين تجاريين .02 من أصحاب المحلت التجارية يملك محل لواحدا، لو01لوفيما يخص الشوارع الضيقة ف 

 مستجوب فالو أنهم يملكون محل تجاريا لواحدا، أما في119لحظنا أنه لومن خلل التستبيان المنجز أنه في الشوارع العريضة 
الشوارع المتوتسطة العرض فمستجوبا لواحدا لوجدناه يملك محل تجاريا لواحدا من هنا نستنتج أن أن الشوارع في هذا القطاع

تمتاز بالعرض لولكنها ل تنتشر بها الحركة التجارية بصفة كبيرة



تطبيقيةعلى           --    دراسة الصحراوية المدينة العمرانيةعلىمورفولوجية التجارة تأثير دراسة
-- الواد  مدينة

:علقة نوعية المحلت التجارية بعرض الطريق
catégorie des marchandisse 

largeur de la route

large

moy en

étroite

TOTAL

alimentati
on génér

ale

boucheri
e

v ètementlégume et
f ruit

pharmaci
e

chasseu
r

librerie taxi
phone

article tra
ditionnel

éléctrom
énager

tissu TOTAL

22 5 0 22 18 1 2 26 3 18 2 119 

0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

22 5 0 22 18 2 2 26 3 18 2 120 

largeur de la route x catégorie des marchandisse

119 large

1 moyen

0 étroite

alimentation générale boucherie vètement légume et fruit

pharmacie chasseur l ibrerie taxi  phone

artic le traditionnel éléc troménager tissu

:علقة التدفق الميكانيكي بعرض الطريق
la flus mécanique 

largeur de la route

large

moyen

étroite

TOTAL

grand moyen faible trés
faible

TOTAL

119 0 0 0 119 

1 0 0 0 1 

0 0 0 0 0 

120 0 0 0 120 

largeur de la route x la f lus mécanique

119 large

1 moyen

0 étroite

grand moyen faible trés faible
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 محلت هواتف عمومية05 لوالخضر لوالفواكه، لو 05 محل للمواد الغذائية،08يحتوي هذا القطاع في شوارعه الواتسعة على 
 محلت للجزارة.06، 

 هاتف 18 محلت لكل من الخضر لوالفواكه لو20 محل المواد الغذائية لو 12لوتحتوي الشوارع المتوتسطة العرض على 
 محلت لللبسة 03 محل لواحد للحذية، لو4 محلت أدلوات كهر منزلية، 09 صيدليات، 10 محلت جزارة، لو09عمومي، لو

الجاهزة.

 إتستجوابات ، فيما كانت نتيجة التدفق 05لوجدنا في هذا القطاع أن الشوارع الواتسعة تتميز بتدفق ميكانيكي كبير حيث مثل 
 تدفق ضعيف. 03، لو30 من أصل 22المتوتسط 

 05، لو 89 للتدفق المتوتسط  من أصل78 إجابات لصالح التدفق الكبير لو06أما الشوارع المتوتسطة العرض فوجدنا بها 
إجابات للتدفق الضعيف.

.07 للتدفق المتوتسط  من أصل03أما الشوارع الضيقة فكانت بها 



تطبيقيةعلى           --    دراسة الصحراوية المدينة العمرانيةعلىمورفولوجية التجارة تأثير دراسة
-- الواد  مدينة

:علقة لوجود الساحات العمومية  بوظيفتها

la flus mécanique 

largeur de la route

large

moyen

étroite

TOTAL

grand moyen faible trés
faible

TOTAL

119 0 0 0 119 

1 0 0 0 1 

0 0 0 0 0 

120 0 0 0 120 

largeur de la route x la f lus mécanique

119 large

1 moyen

0 étroite

grand moyen faible trés faible

334

 01 منها للتجارة لو 12 اتستجواب ،122 من أصل 21ل يوجد عدد كبير من الساحات العامة في هذا القطاع حيث تمثل 
.للراحة لوالتستجمام.



تطبيقيةعلى           --    دراسة الصحراوية المدينة العمرانيةعلىمورفولوجية التجارة تأثير دراسة
-- الواد  مدينة

:التحليل ثلثي المتغير
:العلقة بين :التحصيصات، الشبكية، لوجود المحلت التجارية، نوع المبيعات (

0 Non réponse

249 régulier

48 non régulier

gatégorie des trassé viaire quadillé gatégorie des trassé viaire rayonnaire

gatégorie des trassé viaire artorescent gatégorie des trassé viaire en échaile

gatégorie des trassé viaire en boucle gatégorie des trassé viaire l iniaire

l'existance des locaux commerc iax oui l'existance des locaux commerciax non

spéc iali té des produits Non réponse spécial ité des produits artific iel-agréculture

spéc iali té des produits agriculture spécial ité des produits artific iel

- يوضح العلقة بين :التحصيصات، الشبكية، لوجود المحلت التجارية، نوع المبيعات1جدلول-

- يوضح العلقة بين :التحصيصات، الشبكية، لوجود المحلت التجارية، نوع  المبيعات1تخطيط شبكي- .
:التحليل

تتميز التحصيصات بالتخطيط المنتظم، الذي تطبعه أشكال هندسية منتظمة، وكذلك هو الحال بالنسبة لشبكة الطرق    
التي تتميز بالتخطيط الشطرنجي بالدرجة الولى، وتكثر المحلت التجارية بشكل لفت في القطاع، وهي تتخصص

.في بيع السلع الزراعية الصناعية

335

régulier

non régulier

quadillé

rayonnaire
oui

non

artif iciel-agréculture

agriculture

artif iciel



تطبيقيةعلى           --    دراسة الصحراوية المدينة العمرانيةعلىمورفولوجية التجارة تأثير دراسة
-- الواد  مدينة

.العلقة بين : الشبكية، التدفق الميكانيكي،لوجود المحلت التجارية، تخصص المحل التجاري (2

الشبكية، التدفق الميكانيكي، لوجود المحلت التجارية، تخصص المحل التجاري جدلول يوضح .

:التحليل
كما سبق وذكرنا أن الشبكية في هذا القطاع تتميز بالتخطيط الشطرنجي، والتي يكثر       

فيها التدفق الميكانيكي بشكل لفت، وكذلك هو الحا ل بالنسبة للمحلت التجارية التي
نجدها تنتشر بأعداد كبيرة وتتخصص في مختلف المبيعات التي تتصدرها الدوات التقليدية

 وتليها الدوات الكهرومنزلية واللبسة  والحذية والصيدليات .....إلخ

336

0 Non réponse

249 quadillé

48 rayonnaire

0 artorescent

0 en échaile

0 en boucle

0 liniaire

nombre des locaux commerciaux Non réponse nombre des locaux commerciaux 1 locale

nombre des locaux commerciaux 2locaux nombre des locaux commerciaux 3 ou plus

catégorie des marchandisse Non réponse catégorie des marchandisse alimentation générale

catégorie des marchandisse boucherie catégorie des marchandisse vètement

catégorie des marchandisse légume et fruit catégorie des marchandisse pharmacie

catégorie des marchandisse chasseur catégorie des marchandisse librerie

catégorie des marchandisse taxi phone catégorie des marchandisse article traditionnel

catégorie des marchandisse éléctroménager catégorie des marchandisse tissu

la flus mécanique grand la f lus mécanique moyen

la flus mécanique faible la f lus mécanique trés faible

quadillé
rayonnaire

artorescenten échaile

grand

moyen

faible

1 locale

2locaux

3 ou plus

alimentation générale

boucherie

vètementlégume et fruit

pharmacie

chasseur

librerie

taxi phone
article traditionnel éléctroménager

tissu



تطبيقيةعلى           --    دراسة الصحراوية المدينة العمرانيةعلىمورفولوجية التجارة تأثير دراسة
-- الواد  مدينة

العلقة بين :إرتفاع المباني،مساحة المحلت التجارية، عدد المحلت التجارية، موقع المحل التجاري من (03
:المبنى

إرتفاع المباني،مساحة المحلت التجارية، عدد المحلت التجارية، موقع المحل التجاري من المبنى جدلول يوضح العلقة بين .

- يوضح العلقة بين ارتفاع المباني،مساحة المحلت التجارية، عدد المحلت التجارية، موقع المحل التجاري من1تخطيط شبكي-
.المبنى

:التحليل

337

0 Non réponse

162 large

78 moyen

57 étroite

hauteur des batiments R+1 hauteur des batiments RDC hauteur des batiments R+2

hauteur des batiments R+3 surface des batiments large surface des batiments moyen

surface des batiments étroit le niveau d'existance Non réponse le niveau d'existance RDC

le niveau d'existance étage le niveau d'existance RDC+étage

large

moyen

étroite

R+1

RDC

R+2

R+3

large

moyen

étroit

RDC

étage

RDC+étage



تطبيقيةعلى           --    دراسة الصحراوية المدينة العمرانيةعلىمورفولوجية التجارة تأثير دراسة
-- الواد  مدينة

يتراوح ارتفاع المباني في القطاع بين الطابق الو ل والطابق الثالث،  أي أنها تتميز          
بالرتفاع نوعا ما ، أما فيما يخص مساحة المحلت التجارية فهي تتميز بالتساع وبكثرة
أعدادها، وبالنسبة لموتقعها فهي تتواجد على مستوى الطابق الرضي لكن توجد هناك

 .نسبة ل بأس بها التي تمتد إلى الطابق الو ل

:العلقة بين :عدد التجار في العائلة، عمر التاجر، المستوى الثقافي للتاجر، لوجود مهنة أخرى للتاجر (4

عدد التجار في العائلة، عمر التاجر، المستوى الثقافي للتاجر، لوجود مهنة أخرى للتاجر جدلول يوضح .

- يوضح العلقة بين عدد التجار في العائلة، عمر التاجر، المستوى الثقافي للتاجر، لوجود مهنة أخرى للتاجر1تخطيط شبكي- .

:التحليل

338

0 Non réponse

168 moins de 3

129 plus de 3

l 'age de commersant Non réponse l'age de commersant 25-45

l'age de commersant 15-25 l'age de commersant plus de 45

le niveaus culturel Non réponse le niveaus culturel primair

le niveaus culturel colégien le niveaus culturel universitaire

le niveaus culturel lyc ien L'existance des autre proffession Non réponse

L'existance des autre proffession non L'existance des autre proffession oui

moins de 3
plus de 325-45

15-25

plus de 45

primair

colégien

universitaire
lycien

non
oui



تطبيقيةعلى           --    دراسة الصحراوية المدينة العمرانيةعلىمورفولوجية التجارة تأثير دراسة
-- الواد  مدينة

 تجار في العائلة وبين من يقولون أنه03هناك تقارب في الستبيان المنجز بين من يقولون أنه يوجد اكثر من         
 سنة، أما فيما يخص المستوى الثقافي45-25 تجار، أما عن أعمارهم فهي غالبا ما تتراوح بين 03يوجد أقل من 

للتجار فهو يتأرجح بين البتدائي والمتوسطي والثانوي وحتى الجامعي، أي أن جميع الفئات يمكنها أن تمتهن
.التجارة،وهناك أيضا توافق وتقارب بين من يملكون مهنة أخرى وبين من ل يملكونها

:العلقة بين:توجيه المباني، لوظيفة الشارع، الكثافة السكانية في الشارع، الكثافة العمرانية (5

: توجيه المباني، لوظيفة الشارع، الكثافة السكانية في الشارع، الكثافة العمرانية جدلول يوضح . 

- يوضح العلقة بين توجيه المباني، لوظيفة الشارع، الكثافة السكانية في الشارع، الكثافة العمرانية1تخطيط شبكي- . 

 :التحليل

339

0 Non réponse

147 nord-sud

72 est-ouest

45 nord est-sud ouest

33 nord ouest-sud est

fonctionnement de la route habitat fonctionnement de la route commerce

fonctionnement de la route habitat-commerce densité humain sur la route grand

densité humain sur la route moyen densité humain sur la route petite

densite urbain grand densite urbain moyen

densite urbain petit

nord-sud

est-ouest

nord est-sud ouest

nord ouest-sud est

habitat

commerce

habitat-commerce

grand

moyen

petite

grand

moyen

petit



تطبيقيةعلى           --    دراسة الصحراوية المدينة العمرانيةعلىمورفولوجية التجارة تأثير دراسة
-- الواد  مدينة

يغلب على المباني التجاه: شمال/جنوب ، رثم تليه باقي التجاهات بنسب متقاربة، أما عن وظيفة الشوارع فهي         
 .وظيفة سكنية بالدرجة الولى، تجارية بالدرجة الثانية، وفيما يخص الكثافة العمرانية والسكانية فهي كبيرة ومميزة

العلقة بين :لوجود تساحات عامة،نوعيتها، مساحة الساحات العامة، لوظيفة الساحات العامة،أتستعمالها من (6
:عدمه

لوجود تساحات عامة،نوعيتها، مساحة الساحات العامة، لوظيفة الساحات العامة،أتستعمالها من عدمها جدلول يوضح .

340

0 Non réponse

276 oui

120 non

gatégorie des espaces l ibres Non réponse gatégorie des espaces l ibres placette

gatégorie des espaces l ibres place gatégorie des espaces l ibres jardin

surface des espaces l ibres Non réponse surface des espaces l ibres moyenne

surface des espaces l ibres petit surface des espaces l ibres grande

fonctionnement des espaces l ibres Non réponse fonc tionnement des espaces l ibres pour se reposée(amusée)

fonctionnement des espaces l ibres pour le commerce l'util isation des espaces l ibres Non réponse

l'uti lisation des espaces l ibres oui l 'util isation des espaces l ibres non

oui

non
placette

place

jardin

moyenne

petit

grande

pour se reposée(amusée)

pour le commerce

oui

non



تطبيقيةعلى           --    دراسة الصحراوية المدينة العمرانيةعلىمورفولوجية التجارة تأثير دراسة
-- الواد  مدينة

- يوضح العلقة بين لوجود تساحات عامة، نوعيتها، مساحة الساحات العامة، لوظيفة الساحات العامة، أتستعمالها من1تخطيط شبكي-
.عدمه

 :التحليل
يحتوي هذا القطاع على نسبة كبيرة من الساحات العامة المخصص بعضها للتجارة والبعض الخر التنزه          

.والتسلية ولعب الطفال، وهي عبارة عن مساحات صغيرة بعضها مؤرثث ومهيء والبعض الخر فارغ

:العلقة بين :عدد المحلت التجارية،نوعية المبيعات، مصدر المواد المباعة، مساحة المحل التجاري (7

عدد المحلت التجارية،نوعية المبيعات، مصدر المواد المباعة، مساحة المحل التجاري جدلول يوضح . 

341

3 Non réponse

171 1 locale

81 2locaux

42 3 ou plus

catégorie des marchandisse Non réponse catégorie des marchandisse alimentation générale

catégorie des marchandisse boucherie catégorie des marchandisse vètement

catégorie des marchandisse légume et fruit catégorie des marchandisse pharmacie

catégorie des marchandisse chasseur catégorie des marchandisse l ibrerie

catégorie des marchandisse taxi phone catégorie des marchandisse artic le tradi tionnel

catégorie des marchandisse éléctroménager catégorie des marchandisse tissu

spécialité des produits Non réponse spécialité des produits artific iel-agréculture

spécialité des produits agriculture spécialité des produits artific iel

Suface locale Non réponse Suface locale large

Suface locale moyen Suface locale petit

1 locale

2locaux

3 ou plus

alimentation générale

boucherie

vètement

légume et fruit

pharmaciechasseur

librerie

taxi phone

article traditionnel
éléctroménagertissu

artif iciel-agréculture

agriculture

artif iciel

large

moyen

petit



تطبيقيةعلى           --    دراسة الصحراوية المدينة العمرانيةعلىمورفولوجية التجارة تأثير دراسة
-- الواد  مدينة

- يوضح العلقة بين عدد المحلت التجارية، نوعية المبيعات، مصدر المواد المباعة، مساحة المحل التجاري1تخطيط شبكي- ..

 :التحليل
يتميز القطاع بوجود عدد كا ف من المحلت التجارية، التي تتاجر في عدة أنواع من السلع والمبيعات التي تخص    

الستعمال اليومي أو الموسمي، وهي متعددة المصادر بين الصناعي والفلحي والمشترك، وهذه المحلت تتمتع
.بمساحات كبيرة

العلقة بين :شكل التحصيصة، اطول الشارع، عرض الشارع، نوعية الشارع، توجيه الشارع، التدفق (8
:الميكانيكي

.جدلول يوضح شكل التحيصة، اطول الشارع، عرض الشارع، نوعية الشارع، توجيه الشارع، التدفق الميكانيكي

342

0 Non réponse

415 quadillé

80 rayonnaire

0 artorescent

0 en échaile

0 en boucle

0 liniaire

longueur de la route long longueur de la route moyen

longueur de la route courte largeur de la route large

largeur de la route moyen largeur de la route étroite

type de la route boulevard type de la route rue

type de la route ruelle orientation de la route nord-sud

orientation de la route est-ouest orientation de la route nord est-sud ouest

orientation de la route nord ouest-sud est la f lus mécanique grand

la f lus mécanique moyen la f lus mécanique faible

la f lus mécanique trés faible

quadillé

rayonnairelong
moyen

courte

large
moyen

étroite

boulevard

rue

ruelle

nord-sud
est-ouest

nord est-sud ouest

nord ouest-sud est

grand

moyen

faible

trés faible



تطبيقيةعلى           --    دراسة الصحراوية المدينة العمرانيةعلىمورفولوجية التجارة تأثير دراسة
-- الواد  مدينة

- يوضح العلقة بين شكل التحصيصة، اطول الشارع، عرض الشارع، نوعية الشارع، توجيه الشارع، التدفق1تخطيط شبكي-
.الميكانيكي

:العلقة بين :اطول الشارع، عرض الشارع،الكثافة السكانية، الكثافة العمرانية (9

العلقة بين اطول الشارع، عرض الشارع،الكثافة السكانية، الكثافة العمرانية جدلول يوضح . 

- يوضح العلقة بين اطول الشارع، عرض الشارع، الكثافة السكانية، الكثافة العمرانية1تخطيط شبكي- .

343

long

moyen

courte

large

moyen

étroite

grand

moyen

petite

grand

moyen

petit

0 Non réponse

159 long

78 moyen

60 courte

largeur de la route large largeur de la route moyen largeur de la route étroite

densité humain sur la route grand densité humain sur la route moyen densité humain sur la route petite

densite urbain grand densite urbain moyen densite urbain petit



تطبيقيةعلى           --    دراسة الصحراوية المدينة العمرانيةعلىمورفولوجية التجارة تأثير دراسة
-- الواد  مدينة

 :التحليل
.يتميز القطاع بوجود شوارع اطويلة لوعريضة لوذات كثافة تسكانية لوعمرانية كبيرة

:العلقة بين :اطول الشارع، عرض الشارع،الكثافة السكانية، التدفق الميكانيكي (10

العلقة بين اطول الشارع، عرض الشارع،الكثافة السكانية، التدفق الميكانيكي جدلول يوضح . 

344

0 Non réponse

159 long

78 moyen

60 courte

largeur de la route large largeur de la route moyen largeur de la route étroite

densité humain sur la route grand densité humain sur la route moyen densité humain sur la route petite

la f lus mécanique grand la f lus mécanique moyen la f lus mécanique faible

la f lus mécanique trés faible

long

moyen

courte

large

moyen

étroite

grand

moyen

petite

grand

moyen

faible

trés faible



تطبيقيةعلى           --    دراسة الصحراوية المدينة العمرانيةعلىمورفولوجية التجارة تأثير دراسة
-- الواد  مدينة

- يوضح العلقة بين اطول الشارع، عرض الشارع، الكثافة السكانية، التدفق الميكانيكي1تخطيط شبكي- .

 :التحليل
.يتميز القطاع بوجود شوارع اطويلة لوعريضة لوذات كثافة تسكانية كبيرة لوكذلك هو الحال بالنسبة للتدفق الميكانيكي

:العلقة بين : نوع المبيعات، مصدر التموين، التردد على هذا النوع من المحلت (11

العلقة بين  نوع المبيعات، مصدر التموين، التردد على هذا النوع من المحلت جدلول يوضح . 

345

2 Non réponse

70 alimentation générale

32 boucherie

8 vètement

22 légume et fruit

6 pharmacie

10 chasseur

6 librerie

12 taxi phone

10 article traditionnel

8 éléctroménager

12 tissu

la source d'alimentation Non réponse la source d'alimentation importation

la source d'alimentation locale la source d'alimentation importation-locale

la fréquentation sur locaux Non réponse la fréquentation sur locaux chaque jour

la fréquentation sur locaux chaque semaine la fréquentation sur locaux chaque mois

la fréquentation sur locaux chaque année

alimentation générale

boucherie

vètement
légume et fruit

pharmacie

chasseur

librerie

taxi phone

article traditionnel

éléctroménagertissuimportation

locale

importation-locale
chaque jour

chaque semaine

chaque mois
chaque année



تطبيقيةعلى           --    دراسة الصحراوية المدينة العمرانيةعلىمورفولوجية التجارة تأثير دراسة
-- الواد  مدينة

- يوضح العلقة بين نوع المبيعات، مصدر التموين، التردد على هذا النوع من المحلت1تخطيط شبكي- .

346



تطبيقيةعلى           --    دراسة الصحراوية المدينة العمرانيةعلىمورفولوجية التجارة تأثير دراسة
-- الواد  مدينة

:التحليل الثنائي المتغير
:علقة الحبكة  بنوعية التحصيصات

علقة حالة المبنى بالتحصيصة

347

texture des façades 

gatégorie  de trassé parcellaire

régulier

non régulier

TOTAL

traditio
nnel

modrne TOTAL

6 94 100 

13 7 20 

19 101 120 

gatégorie  de trassé parcellaire x texture des façades

100 régulier

traditionnel modrne

l'état des batiments 

gatégorie  de trassé parcellaire

régulier

non régulier

TOTAL

ancien nouv
eau

TOTAL

0 100 100 

13 7 20 

13 107 120 

gatégorie  de trassé parcellaire x l'état des batiments

100 régulier

20 non régul ier

anc ien nouveau
94ررررر رر ررررررررر رررررررر رر ررررر......... ررررر ررر

6 ررررر رررر ررررر ررر 120ررررر ررر ررررر ررررر رر ررر 
.رررررر رررررر ررررر رررررررر

ررر رررررر ررررررر ررر ررررررررر ررررر رررررر رر ررر
20 ررررر ررررررر رررررر رر ررر 13ررررررر رررررررر ررر 

. رررررر ررر ررر رررررر ررررر07ررررر رر ررر ررررر ررر 



تطبيقيةعلى           --    دراسة الصحراوية المدينة العمرانيةعلىمورفولوجية التجارة تأثير دراسة
-- الواد  مدينة

:علقة نوع المبيعات بنوعية التحصيصات
catégorie des marchandisse 

gatégorie  de trassé parcellaire

régulier

non régulier

TOTAL

Non
réponse

alimentati
on génér

ale

boucheri
e

v ètementlégume et
f ruit

pharmaci
e

chasseu
r

librerie taxi
phone

article tra
ditionnel

éléctrom
énager

tissu TOTAL

10 8 7 4 39 6 3 1 10 7 5 0 100 

0 13 3 0 2 0 0 1 1 0 0 0 20 

10 21 10 4 41 6 3 2 11 7 5 0 120 

gatégorie  de trassé parcellaire x catégorie des marchandisse

100 régulier

20 non régulier

Non réponse alimentation générale boucherie vètement légume et fruit

pharmacie chasseur librerie taxi  phone artic le traditionnel

éléctroménager tissu

:علقة التردد على المحلت التجارية ب نوعية التحصيصات

la fréquentation sur locaux 

gatégorie  de trassé parcellaire

régulier

non régulier

TOTAL

chaque
jour

chaque
semaine

chaque
mois

chaque
année

TOTAL

68 26 2 4 100 

13 7 0 0 20 

81 33 2 4 120 

348

100ررررر رر ررررررررر رررررررر رر ررررر......... ررررر ررر 
 ررررر رررر رر ررررر ررر رر ررررر100ررررر ررررر رر ررر 

.ررررر رررررررر

ررر رررررر ررررررر ررر ررررررررر ررررر رررررر رر ررر
20 ررررر ررررررر رررررر رر ررر 13ررررررر رررررررر ررر 

 ررررر رررر ررررررر08ررررر ررررررررر رررررررر  ررر 
 ررررر رررر ررررر ررررر  رررررر ررر07رررررررر رررررر 

 ررررررررر ررر ررررر رررر رر04ررررر ررررررر رررر رررررر 
06 رررررررر ررررر ررررررر ررر 39رررر ررررر رررررررر ر 

 ررررر10 ررررر رررر رررررررر ررررر رررررر 03رررررررر 

  رررر رر  ررررر ررررررر68ررررر رررررر رر ررر رررررر ررر 
 رررر رررررررر26رررررررر رر ررررررررر ررررررررر رررر 

. رررر100 ررررر ررررر رر ررر 4رررر ررررر رررررر رررر 

ررر ررررررر  ررررررررر ررررر رررررر ررر رررر رررر رررررر
 رررر ررررر13ررر ررررررر رررررررر ررررر رررررر رررررر:



تطبيقيةعلى           --    دراسة الصحراوية المدينة العمرانيةعلىمورفولوجية التجارة تأثير دراسة
-- الواد  مدينة

gatégorie  de trassé parcellaire x la fréquentation sur locaux

100 régulier

20 non régulier

chaque jour chaque semaine chaque mois chaque année

بالشبكية    :علقةعرضالطريق
longueur de la route 

gatégorie des trassé viaire

quadillé

rayonnaire

artorescent

en échaile

en boucle

liniaire

TOTAL

long moyen courte TOTAL

26 86 0 112 

0 7 1 8 

0 0 0 0 

0 0 0 0 

0 0 0 0 

0 0 0 0 

26 93 1 120 

gatégorie des trassé viai re x longueur de la route

112 quadillé

8 rayonnaire

0 artorescent

0 en échaile

0 en bouc le

0 l iniaire

long moyen courte

349

رر رررر ررررر رررررررر رررر رررر رر ررررر ررر رر ررر
120 ررر رر ررر 26رررررر ر رررر  ررررررر ررررر ررررر 

 رررر ررررررر03 ررر ررررررر رررررررر ر14ررررررر رررررر 
. رررر ررررررر رررررررر ررررررر رررررررر09رررررررررر

48 ر 120 رر ررر 93ررر ررررر رررررررر ررررر ررررر رررر رررر  
 رررر36 ررررررر ررررررررر ر09رررر ررررررر ررررررررر ر 

. ررررررر رررررررر



تطبيقيةعلى           --    دراسة الصحراوية المدينة العمرانيةعلىمورفولوجية التجارة تأثير دراسة
-- الواد  مدينة

:علقة عدد المحلت التجارية بالشبكية
nombre des locaux commerciaux 

gatégorie des trassé viaire

quadillé

rayonnaire

artorescent

en échaile

en boucle

liniaire

TOTAL

Non
réponse

1 locale 2locaux 3 ou plus TOTAL

10 23 7 72 112 

0 1 7 0 8 

0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 

10 24 14 72 120 

gatégorie des trassé viaire x nombre des locaux commerc iaux

112 quadil lé

8 rayonnaire

0 artorescent

0 en échaile

0 en bouc le

0 liniaire

Non réponse 1 locale 2locaux 3 ou plus

:علقة نوعية السلع التجارية بالشبكية

gatégorie des trassé viaire x catégorie des marchandisse

112 quadil lé

8 rayonnaire

0 artorescent

0 en échaile

0 en boucle

0 l iniaire

Non réponse alimentation générale boucherie vètement

légume et fruit pharmacie chasseur l ibrerie

taxi phone artic le tradi tionnel éléctroménager tissu

بالشبكية     السكان تردد :علقة

350

catégorie des marchandisse 

gatégorie des trassé viaire

quadillé

ray onnaire

artorescent

en échaile

en boucle

liniaire

TOTAL

Non
réponse

alimentati
on génér

ale

boucheri
e

v ètementlégume et
f ruit

pharmaci
e

chasseu
r

librerie taxi
phone

article tra
ditionnel

éléctrom
énager

tissu TOTAL

10 20 7 4 39 6 3 1 10 7 5 0 112 

0 1 3 0 2 0 0 1 1 0 0 0 8 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

10 21 10 4 41 6 3 2 11 7 5 0 120 



تطبيقيةعلى           --    دراسة الصحراوية المدينة العمرانيةعلىمورفولوجية التجارة تأثير دراسة
-- الواد  مدينة

la fréquentation sur locaux 

gatégorie des trassé viaire

quadillé

rayonnaire

artorescent

en échaile

en boucle

liniaire

TOTAL

chaque
jour

chaque
semaine

chaque
mois

chaque
année

TOTAL

80 26 2 4 112 

1 7 0 0 8 

0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 

81 33 2 4 120 

gatégorie des trassé viaire x la fréquentation sur locaux

112 quadil lé

8 rayonnaire

0 artorescent

0 en échaile

0 en boucle

0 l iniaire

chaque jour chaque semaine chaque mois chaque année

الطريقبطوله     وظيفة :علقة
fonctionnement de la route 

longueur de la route

long

moyen

courte

TOTAL

habitat commerc
e

habitat-c
ommerce

TOTAL

14 3 9 26 

48 9 36 93 

0 0 1 1 

62 12 46 120 

longueur de la route x fonctionnement de la route

26 long

93 moyen

1 courte

habitat commerce habitat-commerce

351

23رر ررررر ررررررر  ررررررر  رر ررر رررررر ررررر رررر    
 رررر ررررررر رررررررر ررررر15 رررررر 120ررررررر رر ررر 

 ررررررر رررررررر ررررررر07ررررررر ررررررررر ر
.رررررررر

120 رر 96ررر ررررررر رررررررر ررررر ررررر رررر رررررر   
 رررر ررررررر11 ررررررر ررررررررر47ررررر رررررر 
. ررررررر رررررررر ررررررر رررررررر38رررررررر ر ر



تطبيقيةعلى           --    دراسة الصحراوية المدينة العمرانيةعلىمورفولوجية التجارة تأثير دراسة
-- الواد  مدينة

الطريق       لطول بالنسبة السكانية الكثافة :علقة

densité humain sur la route 

longueur de la route

long

moyen

courte

TOTAL

grand moyen petite TOTAL

12 14 0 26 

8 83 2 93 

0 0 1 1 

20 97 3 120 

longueur de la route x densité humain sur la route

26 long

93 moyen

1 courte

grand moyen petite

الطريق       بطول التجاري المحل وضعية :علقة
le niveau d'existance 

longueur de la route

long

moyen

courte

TOTAL

Non
réponse

RDC étage RDC+é
tage

TOTAL

0 26 0 0 26 

10 76 7 0 93 

0 1 0 0 1 

10 103 7 0 120 

longueur de la route x le niveau d'existance

26 long

93 moyen

1 courte

Non réponse RDC étage RDC+étage

352

 ررررررر ررر26 رر ررر 14ررررررر ررررررر رررر رررررر   
 ررررررر ررر رررررر26 رر 12رررررر رررررررررر رررر رررر ر 

.رررررررررر رررر رررررر رررر رر رررر ررر رررر رررر

 ررررررر93ررررررر رررررررر ررررر رررررررررر ررر رر ررر  
ررر رررررر ررررر ررررر رررر رررر ررررر رررررر رر رررر

 رررررر ررر رررر رررر ررررر رر ررررررر90رررررر ررررررر ر 

رررررر رررر ررررررر ررر رر ررررررر رررررررر رر رررررر
 ررررررر رررر120 ررررررر رر ررر 26ررررررر ررررر رررر 

رررررر رررر رررر ررر ررررررر ررررررر ررر ررررررر
 رر ررر93رررررررر رر ررررر رررررررر ررررر ررررر رررر 

 ررررر7 رر ررررررر رررر ررر ررررررر رررررررر 76رررر ررر 120
 ررررررررر10رررررر ررر رررررر ررررررر ررررررر رررر رررر 



تطبيقيةعلى           --    دراسة الصحراوية المدينة العمرانيةعلىمورفولوجية التجارة تأثير دراسة
-- الواد  مدينة

الطريق      بطول التجارية المحلت :علقةعدد

nombre des locaux commerciaux 

longueur de la route

long

moyen

courte

TOTAL

Non
réponse

1 locale 2locaux 3 ou plus TOTAL

0 13 0 13 26 

10 10 14 59 93 

0 1 0 0 1 

10 24 14 72 120 

longueur de la route x nombre des locaux commerciaux

26 long

93 moyen

1 courte

Non réponse 1 locale 2locaux 3 ou plus

الطريق     بطول المبيعات نوع :علقة
catégorie des marchandisse 

longueur de la route

long

moy en

courte

TOTAL

Non
réponse

alimentati
on génér

ale

boucheri
e

v ètementlégume et
f ruit

pharmaci
e

chasseu
r

librerie taxi
phone

article tra
ditionnel

éléctrom
énager

tissu TOTAL

0 14 0 1 4 2 1 0 1 1 2 0 26 

10 6 10 3 37 4 2 2 10 6 3 0 93 

0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

10 21 10 4 41 6 3 2 11 7 5 0 120 

longueur de la route x catégorie des marchandisse

26 long

93 moyen

1 courte

Non réponse al imentation générale boucherie vètement

légume et fruit pharmacie chasseur l ibrerie

taxi phone artic le tradi tionnel éléc troménager tissu

353

 ررررر ررر26ررررر ررر رررررر  رر رررر ررررررر ررررر ررر ر 
 ررررر رررر رررر رررر رررررررررر رررر  رررررر رررر13

 ررررر رررر رررر رررر رررررررررر رررر13رررررر رررررر ر
. ررررر رررررر ررر رررر3رررررر 

93ررر ررررررر ررررررر رررررررر ررررر ررررر رررر    
 رررررررر رررررر رررر رررررر10رررررررر  ررر ررررر ررر 

59 ررررر رررر رررر رررررر  ررررر   ررررررررر ر14رررررر ر
10 ررررر رررررر رررر رررر 3رررررررر ررررر رررر  رررررر 



تطبيقيةعلى           --    دراسة الصحراوية المدينة العمرانيةعلىمورفولوجية التجارة تأثير دراسة
-- الواد  مدينة

الطريق      بطول الميكانيكي التدفق :علقة

la flus mécanique 

longueur de la route

long

moyen

courte

TOTAL

grand moyen faible trés
faible

TOTAL

14 12 0 0 26 

2 90 1 0 93 

1 0 0 0 1 

17 102 1 0 120 

longueur de la route x la f lus mécanique

26 long

93 moyen

1 courte

grand moyen faible trés faible

الطريقبعرضه    :علقةوظيفة

fonctionnement de la route 

largeur de la route

large

moyen

étroite

TOTAL

habitat commerc
e

habitat-c
ommerce

TOTAL

15 1 7 23 

47 11 38 96 

0 0 1 1 

62 12 46 120 

354

ررررررر ررررررر  ررررررر  رر ررر رررررر  ررر رررر ررر ررررر   
 رررر ررررررر14رررر رر رررر ررررر رررررر رررررررر رررررر 

  رررررر رررر رر ررررررر4ررررر ررررر ررررر رررررررر رررررر 
رررر ررررر رر رر  رررررررر  رررررررر ررررررررررررر رر رررر

رر رر ررررررر ررررررررررررررررر ررررررر رررررررر
.رررررررر ررررررررر.رررر رر رررر رررر  ررررررر رررررررر

ررررررر ررررررر  رررررررر ررررر  ررررر رررر  ررررررر   

 ررررررر رر ررررر ررررر120 رر ررر 26ررررر ررر رررررر 
ررررررر12رررررررررررررررر رررررررر رررر ررررر رررررر: 

 ررررررر ررررررر رررررررر رررر14ررررررر رررر رررررر 
.رررررررررر رررر ررررر ررررررر رررر ررررر

120 ررررررر رر ررر 93ررر ررررر رررررررر ررررر ررررر رررر   
83 رررررررر ررررررر رررر رررررر 08ررر ررررر ررر ررر: 



تطبيقيةعلى           --    دراسة الصحراوية المدينة العمرانيةعلىمورفولوجية التجارة تأثير دراسة
-- الواد  مدينة

largeur de la route x fonctionnement de la route

23 large

96 moyen

1 étroite

habitat commerce habitat-commerce

بعرضالطريق      السكاني التدفق :علقة
densité humain sur la route 

largeur de la route

large

moyen

étroite

TOTAL

grand moyen petite TOTAL

14 8 1 23 

6 89 1 96 

0 0 1 1 

20 97 3 120 

largeur de la route x densité humain sur la route

23 large

96 moyen

1 étroite

grand moyen petite

بعرضالطريق      المباني ارتفاع :علقة

355

 رررر8 ررررررر ررر رررر ررررر ر14ررررررر ررررررر ررر ررر 
.رررررر ررررررر رررر رررررر رررررر ررر رر ررررررر رررر

 ررررررررر رررر رررر ررر6ررر ررررررر رررررررر ررررر ررررر 
 ررر رررر رررررر رررررررر رررر ررر ررر رررررر89رررر ررررر 

.رررر

  رررر رر  ررررر ررررررر68ررررر رررررر رر ررر رررررر ررر 
 رررر رررررررر28رررررررر رر ررررررررر ررررررررر رررر 

. رررر100 ررررر ررررر رر ررر 4رررر ررررر رررررر رررر 

ررر ررررررر  ررررررررر ررررر رررررر ررر رررر رررر رررررر
 رررر ررررر13ررر ررررررر رررررررر ررررر رررررر رررررر:



تطبيقيةعلى           --    دراسة الصحراوية المدينة العمرانيةعلىمورفولوجية التجارة تأثير دراسة
-- الواد  مدينة

hauteur des batiments 

largeur de la route

large

moyen

étroite

TOTAL

Non
réponse

R+1 RDC R+2 R+3 R+4 TOTAL

0 12 0 0 3 8 23 

9 0 7 1 24 55 96 

0 1 0 0 0 0 1 

9 13 7 1 27 63 120 

largeur de la route x hauteur des batiments

23 large

96 moyen

1 étroite

Non réponse R+1 RDC R+2 R+3 R+4

بعرضالطريق      المحلتالتجارية تواجد :علقة

le niveau d'existance 

largeur de la route

large

moyen

étroite

TOTAL

Non
réponse

RDC étage RDC+é
tage

TOTAL

0 23 0 0 23 

10 79 7 0 96 

0 1 0 0 1 

10 103 7 0 120 

largeur de la route x le niveau d'existance

23 large

96 moyen

1 étroite

Non réponse RDC étage RDC+étage

356

ررررر ررررررر رررررررر ررررررر رر ررر رررررر ررررررررر     
3 رررر رررر ررر رررررر رررررر +رررررر رررررر ر12رررررر ررر 

 ررررر رررر رررر رررر+ررررر8ر ر3رررر ررر رررررر رررررر+
.ررررر

 ررررر07ررر ررررررر رررررررر ررررر ررر رررررر رررررر:       
 رررر رررر24رررر ررررر رررر رررر رررر رررر+رررررر رررررر 

. ررررر4رررر رررر رررر+55 رررررر 3رررر+ 

 رررر رررررر ررر ررررر ررررررر ررررررر  رر رررررر23رررررر 
.رررررر

 رررر رررررر ررر ررررر ررررررر رررررررر79ررر ررررررر   
 ررررر رررررر رر رررررر07ررررر رر رررررر ررررررر رررر 

. رررررررر ررر ررررر10رررررر رررر رررر 



تطبيقيةعلى           --    دراسة الصحراوية المدينة العمرانيةعلىمورفولوجية التجارة تأثير دراسة
-- الواد  مدينة

بعرضالطريق      التجارية المحلت :علقةعدد
nombre des locaux commerciaux 

largeur de la route

large

moyen

étroite

TOTAL

Non
réponse

1 locale 2locaux 3 ou plus TOTAL

0 13 0 10 23 

10 10 14 62 96 

0 1 0 0 1 

10 24 14 72 120 

largeur de la route x nombre des locaux commerc iaux

23 large

96 moyen

1 étroite

Non réponse 1 locale 2locaux 3 ou plus

بعرضالطريق      التجارية المحلت :علقةعدد
catégorie des marchandisse 

largeur de la route

large

moy en

étroite

TOTAL

Non
réponse

alimentati
on génér

ale

boucheri
e

v ètementlégume et
f ruit

pharmaci
e

chasseu
r

librerie taxi
phone

article tra
ditionnel

éléctrom
énager

tissu TOTAL

0 14 1 3 3 0 0 0 1 0 1 0 23 

10 6 9 1 38 6 3 2 10 7 4 0 96 

0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

10 21 10 4 41 6 3 2 11 7 5 0 120 

largeur de la route x catégorie des marchandisse

23 large

96 moyen

1 étroite

Non réponse alimentation générale boucherie vètement

légume et fruit pharmacie chasseur l ibrerie

taxi phone artic le traditionnel éléc troménager tissu

357

ررررر رر ررر رررررر رر ررررررر ررررررر ررررر ررررر
ر رررر رررر ررررر23 ررررررر رر ررر 13رررررررر رررر ررر ررر 

 . ررر رررر ررر رررر رررر23 رر ررر 10رررررر ررررررر 

 رررررر رررر3ررر ررررررر رررررررر ررررر رررررر ررر 
96رررررر ررررررر  رر ررر.92رررررر رررررر ر

 رررر رررررر14ررررر ررر رررررر رر رررررر ررررررر ررر 
 ررر رر ررررررر ررررررر رررررر ررررررررر ررررر3ررررررررر ر

.رررر ررر رر ررررررر ررررررر ررررررر رررررررر ررررر رررررر

10 رررر ررررر رررررررر ر 38رررررر ررررررر رررررررر ررررر ررر 
 ررررر ررر رر رررررر6 ررررر رررررر ر9ررررر رررر رررررر ر

 ررررر3 ررررر ررررر ررر ررررررر ر4رررررررر ررررررررررر 



تطبيقيةعلى           --    دراسة الصحراوية المدينة العمرانيةعلىمورفولوجية التجارة تأثير دراسة
-- الواد  مدينة

بعرضالطريق     الميكانيكي التدفق :علقة

largeur de la route x la f lus mécanique

23 large

96 moyen

1 étroite

grand moyen faible trés faible

بوظيفتها      العمومية الساحات :علقةوجود
fonctionnement des espaces libres 

l'éxistance des espaces libres

oui

non

TOTAL

Non
réponse

pour se r
eposée(
amusée)

pour le c
ommerce

TOTAL

10 99 0 109 

0 4 7 11 

10 103 7 120 

l 'éxistance des espaces l ibres x fonc tionnement des espaces l ibres

109 oui

11 non

Non réponse pour se reposée(amusée) pour le commerce

358

la flus mécanique 

largeur de la route

large

moyen

étroite

TOTAL

grand moyen faible trés
faible

TOTAL

13 10 0 0 23 

3 92 1 0 96 

1 0 0 0 1 

17 102 1 0 120 

رر رررر ررررررر رررررررر رر ررررررر ررررررر ررررر رررر 13
03 ررررر رررر رررررر 10رررررر رررر ررررر رررر رررر ررر 

.ررررر ررررر

 رر ررررر ررررررر10ررر ررررررر ررررررر رررررررر ررررر  ر  
 رررر رررررر ررررر14رررررررر رررررر رررر رررررر ر

. ررررر رررررر ررررر3 رررر رررر رررررر رر 62ررررررر ر ر

رر ررررررر رررررررر رررررررر رر ررر رررررر ررر ررررر
ررررر ررر رررررر رررررررررر ررر رر رررر رررر رررررررر

.ررررررررر



تطبيقيةعلى           --    دراسة الصحراوية المدينة العمرانيةعلىمورفولوجية التجارة تأثير دراسة
-- الواد  مدينة

بعرضالطريق      التجارية المحلت :علقةعدد

le niveau d'existance 

hauteur des batiments

Non réponse

R+1

RDC

R+2

R+3

R+4

TOTAL

Non
réponse

RDC étage RDC+é
tage

TOTAL

9 0 0 0 9 

0 13 0 0 13 

0 0 7 0 7 

0 1 0 0 1 

0 27 0 0 27 

1 62 0 0 63 

10 103 7 0 120 

hauteur des batiments x le niveau d'existance

9 Non réponse

13 R+1

7 RDC

1 R+2

27 R+3

63 R+4

Non réponse RDC étage RDC+étage

359

ررررر ررررررر رررررررر رر ررررررر رررررررر ررررررر:
120" رر ررر 1 ررررر رررر ررررر R+1ررررررر ررر رررررررر 

رررررر ررررررر رررررررر ررر رر رررررر رررررر.

 ررررر ررر ررررر رررر ررررR+2ررررررر ررر رررررررر 
ررررررررر رررررر.

 ررر  رررررررررر27 ررررر ررر R+3ررررررر ررر رررررررر  



تطبيقيةعلى           --    دراسة الصحراوية المدينة العمرانيةعلىمورفولوجية التجارة تأثير دراسة
-- الواد  مدينة

العلقة بين :التحصيصات، الشبكية، لوجود المحلت التجارية، نوع المبيعات (1

- يوضح العلقة بين :التحصيصات، الشبكية، لوجود المحلت التجارية، نوع المبيعات1جدلول- .

- يوضح العلقة بين :التحصيصات، الشبكية، لوجود المحلت التجارية، نوع المبيعات1تخطيط شبكي-
:التحليل

يتميز التخطيط التحصيصي في هذا القطاع بالنتظام ، والذي رافقه تخطيط شبكي        
شطرنجي، وما يلحظ من خل ل الستبيان أن أغلب المنباني ل تحوي محلت تجارية
فنسبة تقدر بالقليلة والتي تحوي محل تجاري واحد فيما عدا المباني الموجودة على

360

0 Non réponse

354 régulier

6 non régul ier

gatégorie des trassé viaire quadillé gatégorie des trassé viaire rayonnaire

gatégorie des trassé viaire artorescent gatégorie des trassé viaire en échaile

gatégorie des trassé viaire en boucle gatégorie des trassé viaire l iniaire

l 'existance des locaux commerc iax oui l 'existance des locaux commerc iax non

spécialité des produits artific iel-agréculture spécialité des produits agriculture

spécialité des produits artific iel

régulier

non régulier

quadillé

rayonnaire

artorescent

en échaile

oui

non

artif iciel-agréculture

agriculture
artif iciel



تطبيقيةعلى           --    دراسة الصحراوية المدينة العمرانيةعلىمورفولوجية التجارة تأثير دراسة
-- الواد  مدينة

تقارعة الطريق، وأغلبها مخصص للمواد الغذائية ةالهواتف العمومية والمكاتب المختلفة،
 .ومحلت الجزارة

:العلقة بين : الشبكية، التدفق الميكانيكي،لوجود المحلت التجارية، تخصص المحل التجاري (2

الشبكية، التدفق الميكانيكي،لوجود المحلت التجارية، تخصص المحل التجاري جدلول يوضح .

361

0 Non réponse

180 quadi l lé

135 rayonnaire

36 artorescent

9 en échaile

0 en bouc le

0 l iniaire

nombre des locaux commerc iaux 1 locale nombre des locaux commerc iaux 2locaux

nombre des locaux commerc iaux 3 ou plus catégorie des marchandisse al imentation générale

catégorie des marchandisse boucherie catégorie des marchandisse vètement

catégorie des marchandisse légume et fruit catégorie des marchandisse pharmacie

catégorie des marchandisse chasseur catégorie des marchandisse l ibrerie

catégorie des marchandisse taxi  phone catégorie des marchandisse artic le tradi tionnel

catégorie des marchandisse éléctroménager catégorie des marchandisse tissu

la flus mécanique grand la flus mécanique moyen

la flus mécanique faible la flus mécanique trés faible

quadillé

rayonnaire

artorescent

en échaile

1 locale

2locaux

3 ou plus alimentation générale

boucherie

vètement

légume et fruitpharmacie

chasseur

librerietaxi phone

article traditionnel

éléctroménager

tissu

grand

moyen

faible



تطبيقيةعلى           --    دراسة الصحراوية المدينة العمرانيةعلىمورفولوجية التجارة تأثير دراسة
-- الواد  مدينة

- يوضح العلقة بين : لشبكية، التدفق الميكانيكي،لوجود المحلت التجارية، تخصص المحل التجاري1تخطيط شبكي- .

 :التحليل
إن التخطيط الشبكي المميز لهذا القطاع هو التخطيط الشطرنجي والذي نلحظ           

فيه تدفق ميكانيكي كبير نوعا ما وذلك راجع للحالة الجيد ة التي تتمتع بها الطرق في
القطاع، ومع ذلك فهو ل يتمتع بعدد كاف من المحلت التجارية فيما عدا تلك المنتشرة في

.الشوارع الرئيسية التي يتضمنها القطاع

) العلقة بين :إرتفاع المباني،مساحة المحلت التجارية، عدد المحلت التجارية، موقع المحل التجاري من03
المبنى:

إرتفاع المباني،مساحة المحلت التجارية، عدد المحلت التجارية، موقع المحل التجاري من المبنى جدلول يوضح العلقة بين .

- يوضح العلقة بين إرتفاع المباني،مساحة المحلت التجارية، عدد المحلت التجارية، موقع المحل التجاري من1تخطيط شبكي-
.المبنى

:التحليل

362

0 Non réponse

84 large

273 moyen

3 étroite

hauteur des batiments R+1 hauteur des batiments RDC hauteur des batiments R+2

hauteur des batiments R+3 surface des batiments large surface des batiments moyen

surface des batiments étroit le niveau d'existance RDC le niveau d'existance étage

le niveau d'existance RDC+étage

largemoyen

étroite

R+1
RDC largemoyen

étroit

RDC

étage



تطبيقيةعلى           --    دراسة الصحراوية المدينة العمرانيةعلىمورفولوجية التجارة تأثير دراسة
-- الواد  مدينة

ل تتميز المباني هنا بالرتفاع الكبير فهي تتراوح بين الطابق الرضي والطابق الو ل،         
أما عن مساحة المحلت التجارية المنتشرة فهي تتربع على مساحات كبيرة نوعا ما مع أن

.عددها تقليل، وهي كلها متواجدة على مستوى الطابق الرضي

:العلقة بين :حالة المبنى،لوجود محلت تجارية بالمبنى، مكان لوجود المحلت، عدد المحلت التجارية (5

عدد التجار في العائلة، عمر التاجر، المستوى الثقافي للتاجر، لوجود مهنة أخرى للتاجر جدلول يوضح . 

- يوضح العلقة بين عدد التجار في العائلة، عمر التاجر، المستوى الثقافي للتاجر، لوجود مهنة أخرى للتاجر1تخطيط شبكي- .

:التحليل

363

0 Non réponse

15 moins de 3

345 plus de 3

l'age de commersant 25-45 l'age de commersant 15-25 l'age de commersant plus de 45

le niv eaus culturel primair le niv eaus culturel colégien le niv eaus culturel univ ersitaire

le niv eaus culturel ly cien L'existance des autre prof f ession non L'existance des autre prof f ession oui

moins de 3
plus de 3 25-4515-25

primair

colégien

universitaire
lycien
non

oui



تطبيقيةعلى           --    دراسة الصحراوية المدينة العمرانيةعلىمورفولوجية التجارة تأثير دراسة
-- الواد  مدينة

ل تحتوي العائلت المنتشرة في القطاع على عدد كبير من التجار فأغلبها تضم تاجر     
، وفيما يخص المستوى الثقافي الذي65-25واحد، أما عن أعمار التجار فهو يتراوح بين 

يتمتع به التجار فالسائد هو المستوى الثانوي، وأغلب التجار ل يملكون مهنة أخرى
.يشغلونها

:العلقة بين:توجيه المباني، لوظيفة الشارع، الكثافة السكانية في الشارع، الكثافة العمرانية (6

: توجيه المباني، لوظيفة الشارع، الكثافة السكانية في الشارع، الكثافة العمرانية جدلول يوضح . 

364

0 Non réponse

114 nord-sud

183 est-ouest

60 nord est-sud ouest

3 nord ouest-sud est

fonctionnement de la route habitat fonctionnement de la route commerce

fonctionnement de la route habitat-commerce densité humain sur la route grand

densité humain sur la route moyen densité humain sur la route petite

densite urbain grand densite urbain moyen

densite urbain petit

nord-sud

est-ouest

nord est-sud ouest

nord ouest-sud est
habitat

commerce

habitat-commerce

grand

moyen

petite
grand

moyen

petit



تطبيقيةعلى           --    دراسة الصحراوية المدينة العمرانيةعلىمورفولوجية التجارة تأثير دراسة
-- الواد  مدينة

- يوضح العلقة بين توجيه المباني، لوظيفة الشارع، الكثافة السكانية في الشارع، الكثافة العمرانية1تخطيط شبكي- . 

:التحليل
يتميز توجيه المباني بوجود إتجاههين مسيطرين هما التجاه:شرق/غرب         

والتجاه:شما ل /جنوب، أما بالنسبة لوظيفة الشارع فهو على الغلب سكني، ولتكثر فيه
 .الكثافة السكانية، ول الكثافة العمرانية

العلقة بين :لوجود تساحات عامة،نوعيتها، مساحة الساحات العامة، لوظيفة الساحات العامة،أتستعمالها من (7
:عدمه

لوجود تساحات عامة،نوعيتها، مساحة الساحات العامة، لوظيفة الساحات العامة،أتستعمالها من عدمها جدلول يوضح .

365

0 Non réponse

332 oui

148 non

gatégorie des espaces libres placette gatégorie des espaces l ibres place

gatégorie des espaces libres jardin surface des espaces libres moyenne

surface des espaces l ibres petit surface des espaces libres grande

fonctionnement des espaces l ibres pour se reposée(amusée) fonctionnement des espaces l ibres pour le commerce

l'util isation des espaces l ibres oui l 'uti lisation des espaces l ibres non

oui

non

placette

place

jardin

moyenne

petit

grande

pour se reposée(amusée)

pour le commerceoui

non



تطبيقيةعلى           --    دراسة الصحراوية المدينة العمرانيةعلىمورفولوجية التجارة تأثير دراسة
-- الواد  مدينة

- يوضح العلقة بين لوجود تساحات عامة،نوعيتها، مساحة الساحات العامة، لوظيفة الساحات العامة،أتستعماها من1تخطيط شبكي-
.عدمه

:التحليل
يتمتع هذا القطاع بقدر كا ف من الساحات العمومية المنتشرة على أرضه، أما عن نوعها فهي إما حدائق عامة       
وإما ساحات لعب أطفال، وفيما يخص مساحاتها فهي تتراوح بين التوسط والكبر، وهي موضوعة من أجل الراحة
.والتسلية ولعب الطفال،ويستعملها أغلب السكان في القطاع والملحظ أن استعمالها يتعدى إلى كل سكان المدينة

:العلقة بين :عدد المحلت التجارية،نوعية المبيعات، مصدر المواد المباعة، مساحة المحل التجاري (8

عدد المحلت التجارية،نوعية المبيعات، مصدر المواد المباعة، مساحة المحل التجاري جدلول يوضح . 

366

0 Non réponse

27 artif iciel-agréculture

204 agriculture

129 artif iciel

catégorie des marchandisse alimentation générale catégorie des marchandisse boucherie

catégorie des marchandisse vètement catégorie des marchandisse légume et fruit

catégorie des marchandisse pharmacie catégorie des marchandisse chasseur

catégorie des marchandisse librerie catégorie des marchandisse taxi phone

catégorie des marchandisse article traditionnel catégorie des marchandisse éléctroménager

catégorie des marchandisse tissu nombre des locaux commerciaux 1 locale

nombre des locaux commerciaux 2locaux nombre des locaux commerciaux 3 ou plus

Suface locale large Suface locale moyen

Suface locale petit

artificiel-agréculture

agriculture

artificiel

alimentation générale boucherie

vètement

légume et fruit

pharmacie

chasseur

librerie
taxi phone

article traditionnel

éléctroménager

tissu

1 locale

2locaux

3 ou plus

large

moyen



تطبيقيةعلى           --    دراسة الصحراوية المدينة العمرانيةعلىمورفولوجية التجارة تأثير دراسة
-- الواد  مدينة

- يوضح العلقة بين  عدد المحلت التجارية،نوعية المبيعات، مصدر المواد المباعة، مساحة المحل التجاري1تخطيط شبكي- ..

:التحليل
يفتقر هذا القطاع للمحلت التجارية فهي ل تتوفر بنسب كافية، والموجودة تتخصص في بيع المواد الغذائية     
والخضر والفواكه، والهواتف العمومية، والمكاتب، وبالتالي فهي تختلف فيما يخص مصدر السلع المباعة بين

.الصناعية والزراعية، أما عن مساحة المحلت التجارية فهي على الغلب تتميز بمساحات شاسعة

العلقة بين :شكل التحصيصة، اطول الشارع، عرض الشارع، نوعية الشارع، توجيه الشارع، التدفق (9
:الميكانيكي

 .جدلول يوضح شكل التحيصة، اطول الشارع، عرض الشارع، نوعية الشارع، توجيه الشارع، التدفق الميكانيكي

367

0 Non réponse

300 quadil lé

225 rayonnaire

60 artorescent

15 en échaile

0 en boucle

0 l iniaire

longueur de la route long longueur de la route moyen

longueur de la route courte largeur de la route large

largeur de la route moyen largeur de la route étroite

type de la route boulevard type de la route rue

type de la route ruel le orientation de la route nord-sud

orientation de la route est-ouest orientation de la route nord est-sud ouest

orientation de la route nord ouest-sud est la flus mécanique grand

la flus mécanique moyen la flus mécanique faible

la flus mécanique trés faible

quadillé

rayonnaire

artorescent

en échaile

long
moyen

courte

large
moyen

étroite

boulevard

rue

nord-sud

est-ouest

nord est-sud ouest
nord ouest-sud est

grand

moyen

faible



تطبيقيةعلى           --    دراسة الصحراوية المدينة العمرانيةعلىمورفولوجية التجارة تأثير دراسة
-- الواد  مدينة

- يوضح العلقة بين شكل التحصيصة، اطول الشارع، عرض الشارع، نوعية الشارع، توجيه الشارع، التدفق1تخطيط شبكي-
.الميكانيكي

:العلقة بين :اطول الشارع، عرض الشارع،الكثافة السكانية، الكثافة العمرانية (10

العلقة بين اطول الشارع، عرض الشارع،الكثافة السكانية، الكثافة العمرانية جدلول يوضح . 

368

0 Non réponse

81 long

255 moyen

24 courte

largeur de la route large largeur de la route moyen largeur de la route étroite

densité humain sur la route grand densité humain sur la route moyen densité humain sur la route petite

densite urbain grand densite urbain moyen densite urbain petit

long moyen

courte

large
moyen

étroite

grand

moyen

petite

grand
moyen

petit



تطبيقيةعلى           --    دراسة الصحراوية المدينة العمرانيةعلىمورفولوجية التجارة تأثير دراسة
-- الواد  مدينة

- يوضح العلقة بين اطول الشارع، عرض الشارع،الكثافة السكانية، الكثافة العمرانية1تخطيط شبكي- .

:العلقة بين :اطول الشارع، عرض الشارع،الكثافة السكانية، التدفق الميكانيكي (12

العلقة بين اطول الشارع، عرض الشارع،الكثافة السكانية، التدفق الميكانيكي جدلول يوضح . 

369

0 Non réponse

84 large

273 moyen

3 étroite

longueur de la route long longueur de la route moyen longueur de la route courte

densité humain sur la route grand densité humain sur la route moyen densité humain sur la route petite

la f lus mécanique grand la f lus mécanique moyen la f lus mécanique faible

la f lus mécanique trés faible

large

moyen

étroite

long

moyen

courte

grand

moyen

petite

grand

moyen

faible



تطبيقيةعلى           --    دراسة الصحراوية المدينة العمرانيةعلىمورفولوجية التجارة تأثير دراسة
-- الواد  مدينة

- يوضح العلقة بين اطول الشارع، عرض الشارع، الكثافة السكانية، التدفق الميكانيكي1تخطيط شبكي- .

:التحليل
تتميز الشوارع في القطاع بالطو ل الواضح بالضافة إلى عرضها النسبي والمعقو ل،      

ولكن مع ذلك فإن الكثافة السكانية متوسطة نوعا ما وكذلك هو الحا ل فيما يخص الكثافة
.العمرانية

:العلقة بين : نوع المبيعات، مصدر التموين، التردد على هذا النوع من المحلت (13

العلقة بين  نوع المبيعات، مصدر التموين، التردد على هذا النوع من المحلت جدلول يوضح . 

370

0 Non réponse

42 alimentation générale

30 boucherie

10 vètement

70 légume et fruit

16 pharmacie

6 chasseur

6 l ibrerie

30 taxi phone

10 artic le tradi tionnel

18 éléc troménager

2 tissu

la source d'alimentation importation la source d'alimentation locale

la source d'alimentation importation-locale la fréquentation sur locaux chaque jour

la fréquentation sur locaux chaque semaine la fréquentation sur locaux chaque mois

la fréquentation sur locaux chaque année

alimentation générale

boucherievètement

légume et fruit

pharmacie
chasseurlibrerie

taxi phone

article traditionnel

éléctroménager

tissu

importation
localechaque jour

chaque semaine

chaque mois

chaque année



تطبيقيةعلى           --    دراسة الصحراوية المدينة العمرانيةعلىمورفولوجية التجارة تأثير دراسة
-- الواد  مدينة

- يوضح العلقة بين نوع المبيعات، مصدر التموين، التردد على هذا النوع من المحلت1تخطيط شبكي- .
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تطبيقيةعلى           --    دراسة الصحراوية المدينة العمرانيةعلىمورفولوجية التجارة تأثير دراسة
-- الواد  مدينة

:التحليل ثنائي المتغير
ويتم من خلل  هذه المرحلة من الدراسة التحليلية ربط عنصرين من المتغيرات لمعرفة تأرثير كل واحد منها على
الثاني حيث حاولنا بالخص معرفة تأرثير المتغيرات المورفولوجية على المتغيرات القتصادية  أو العكس  ولهذا

اقتصرنا  على عدد محدد من العلقات ولم نأخذها كلها من أجل وضع الدراة في إطارها المحدد والمرجو أن يعطينا
:الجابات الشافية  التي تساعنا في الجابة على الفرضيات المطروحة

:علقة الحبكة  بنوعية التحصيصات

 

texture des façades 

gatégorie  de trassé parcellaire

régulier

non régulier

TOTAL

traditio
nnel

modrne TOTAL

11 2 13 

76 30 106 

87 32 119 

gatégorie  de trassé parcellaire x texture des façades

13 régulier

106 non régulier

tradi tionnel modrne

:علقة حالة المبنى بالتحصيصة
l'état des batiments 

gatégorie  de trassé parcellaire

régulier

non régulier

TOTAL

ancien nouv
eau

TOTAL

11 2 13 

79 27 106 

90 29 119 
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ررررر رر ررررررررر رررررررر رر ررررر......... ررررر ررر ررررررر
 ررررر11 ررررر رررر ررررر ررر13ررررر ررررر ررررر رر ررر 

رررررر ررررر رررررررر.

ررر رررررر ررررررر ررر ررررررررر ررررر رررررر رر ررر
106 ررررر ررررررر رررررر رر ررر 76ررررررر رررررررر ررر 

. رررررر ررر ررر رررررر ررررر30ررررر رر ررر ررررر ررر 



تطبيقيةعلى           --    دراسة الصحراوية المدينة العمرانيةعلىمورفولوجية التجارة تأثير دراسة
-- الواد  مدينة

gatégorie  de trassé parcel laire x l 'état des batiments

13 régulier

106 non régulier

ancien nouveau

:علقة نوع المبيعات بنوعية التحصيصات
catégorie des marchandisse 

gatégorie  de trassé parcellaire

régulier

non régulier

TOTAL

alimentati
on génér

ale

boucheri
e

v ètementlégume et
f ruit

pharmaci
e

chasseu
r

librerie taxi
phone

article tra
ditionnel

éléctrom
énager

tissu TOTAL

2 0 5 0 1 1 1 2 0 0 1 13 

22 14 12 8 5 6 6 15 3 4 11 106 

24 14 17 8 6 7 7 17 3 4 12 119 

gatégorie  de trassé parcellaire x catégorie des marchandisse

13 régulier

106 non régulier

alimentation générale boucherie vètement légume et fruit pharmacie

chasseur l ibrerie taxi  phone artic le tradi tionnel éléctroménager

tissu

:علقة التردد على المحلت التجارية ب نوعية التحصيصات
la fréquentation sur locaux 

gatégorie  de trassé parcellaire

régulier

non régulier

TOTAL

chaque
jour

chaque
semaine

chaque
mois

chaque
année

TOTAL

11 1 0 1 13 

62 39 5 0 106 

73 40 5 1 119 

gatégorie  de trassé parcellaire x la fréquentation sur locaux

13 régulier

106 non régulier

chaque jour chaque semaine chaque mois chaque année

بالشبكية    :علقةعرضالطريق
largeur de la route 

gatégorie des trassé viaire

quadillé

rayonnaire

artorescent

en échaile

en boucle

liniaire

TOTAL

large moyen étroite TOTAL

1 0 0 1 

5 21 1 27 

10 28 53 91 

0 0 0 0 

0 0 0 0 

0 0 0 0 

16 49 54 119 

gatégorie des trassé viaire x longueur de la route

1 quadillé

27 rayonnaire

91 artorescent

0 en échaile

0 en bouc le

0 l iniai re

long moyen courte
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 ررررر11ررررر رر ررررررررر رررررررر رر ررررر......... ررررر ررر 
. ررررر ررررر11ررررر رررر ررررر ررر119ررررر رر ررر 

ررر رررررر ررررررر ررر ررررررررر ررررر رررررر رر ررر ررررررر
  ررررر رر ررر119 ررررر ررررررر رررررر رر ررر 79رررررررر ررر 

. رررررر ررررر27ررررر ررر 

 ررررر رررر ررررررر02ررررر ررررررررر رررررررر  ررر
 ررررر05رررررررر رررررر  ررر ررررر ررررررر رررر رررررر

رررررر ررر رر ررررررر ررررررررر ررررررر ررررررررر رررر
.رررر ررررررر ررررررر ر ررر ررررررر ر ررررررررر

ررر ررررررررر ررررر رررررررر رررررر رررر ررررررر ررررررر:
 رررر14 رررر رررررر ررررررررر 15 رررر رررررر رررررررررر 22

 محل أتسبوعيا،01  محل من  مختلف المحلت التجارية في التحصيصات المنتظمة، لوعلى 11يتردد السكان في هذا القطاع على 
عينة13 محل تسنويا من أصل 01 محل شهريا، لوعلى 0لوعلى .

 محل يتردد عليها62أما بالنسبة  للتحصيصات الغير منتظمة فإن نسبة تردد السكان على المحلت التجارية تتوزع بالشكل التالي:
.  عينات106 محلت للتردد الشهري لو لكن ليوجد محل للتردد السنوي من أصل05 محل بصفة أتسبوعية، لو39بصفة يومية،



تطبيقيةعلى           --    دراسة الصحراوية المدينة العمرانيةعلىمورفولوجية التجارة تأثير دراسة
-- الواد  مدينة

:علقة عدد المحلت التجارية بالشبكية
nombre des locaux commerciaux 

gatégorie des trassé viaire

quadillé

rayonnaire

artorescent

en échaile

en boucle

liniaire

TOTAL

1 locale 2locaux 3 ou plus TOTAL

1 0 0 1 

10 17 0 27 

52 36 3 91 

0 0 0 0 

0 0 0 0 

0 0 0 0 

63 53 3 119 

gatégorie des trassé viaire x largeur de la route

1 quadil lé

27 rayonnaire

91 artorescent

0 en échaile

0 en bouc le

0 l iniaire

large moyen étroite

:علقة نوعية المبيعات بنوع الشبكية
catégorie des marchandisse 

gatégorie des trassé viaire

quadillé

ray onnaire

artorescent

en échaile

en boucle

liniaire

TOTAL

alimentati
on génér

ale

boucheri
e

v ètementlégume et
f ruit

pharmaci
e

chasseu
r

librerie taxi
phone

article tra
ditionnel

éléctrom
énager

tissu TOTAL

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

4 6 5 2 1 2 1 3 0 1 2 27 

19 8 12 6 5 5 6 14 3 3 10 91 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

24 14 17 8 6 7 7 17 3 4 12 119 

gatégorie des trassé viaire x catégorie des marchandisse

1 quadil lé

27 rayonnaire

91 artorescent

0 en échaile

0 en bouc le

0 liniaire

alimentation générale boucherie vètement légume et fruit

pharmac ie chasseur librerie taxi phone

artic le traditionnel éléc troménager tissu

بالشبكية     السكان تردد :علقة
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 ررررر94ررررر رر ررررررررر رررررررر رر ررررر......... ررررر ررر   
 رررررر6 ررررر رررر ررررر ررر 120ررر ررررر ررررر رر ررر 

.رررررر ررررر رررررررر

ررر رررررر ررررررر ررر ررررررررر ررررر رررررر رر ررر   
 ررررر20 ررررر ررررررر رررررر رر ررر 13ررررررر رررررررر ررر 

  رررر رر  ررررر ررررررر68ررررر رررررر رر ررر رررررر ررر 
 رررر رررررررر رررر28رررررررر رر ررررررررر ررررررررر رررر 

. رررر100 ررررر ررررر رر ررر 4ررررر رررررر رررر 

ررر ررررررر  ررررررررر ررررر رررررر ررر رررر رررر رررررر
 رررر ررررر13ررر ررررررر رررررررر ررررر رررررر رررررر:



تطبيقيةعلى           --    دراسة الصحراوية المدينة العمرانيةعلىمورفولوجية التجارة تأثير دراسة
-- الواد  مدينة

la fréquentation sur locaux 

gatégorie des trassé viaire

quadillé

rayonnaire

artorescent

en échaile

en boucle

liniaire

TOTAL

chaque
jour

chaque
semaine

chaque
mois

chaque
année

TOTAL

1 0 0 0 1 

15 11 0 1 27 

57 29 5 0 91 

0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 

73 40 5 1 119 

gatégorie des trassé viaire x la fréquentation sur locaux

1 quadil lé

27 rayonnai re

91 artorescent

0 en échai le

0 en boucle

0 liniaire

chaque jour chaque semaine chaque mois chaque année

الطريقبطوله     وظيفة :علقة
fonctionnement de la route 

longueur de la route

long

moyen

courte

TOTAL

habitat commerc
e

habitat-c
ommerce

TOTAL

11 4 4 19 

3 31 15 49 

2 1 48 51 

16 36 67 119 

longueur de la route x fonctionnement de la route

19 long

49 moyen

51 courte

habi tat commerce habi tat-commerce

الطريق       لطول بالنسبة السكانية الكثافة :علقة
densité humain sur la route 

longueur de la route

long

moyen

courte

TOTAL

grand moyen petite TOTAL

15 2 2 19 

5 38 6 49 

0 2 49 51 

20 42 57 119 
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 ررررر94ررررر رر ررررررررر رررررررر رر ررررر......... ررررر ررر   
 رررررر6 ررررر رررر ررررر ررر 120ررر ررررر ررررر رر ررر 

.رررررر ررررر رررررررر

ررر رررررر ررررررر ررر ررررررررر ررررر رررررر رر ررر   
 ررررر20 ررررر ررررررر رررررر رر ررر 13ررررررر رررررررر ررر 

رر رررر ررررر رررررررر رررر رررر رر ررررر ررر رر ررر رررررر
14 ررررررر رررررر 120 ررر رر ررر 26ر رررر  ررررررر ررررر ررررر 

 رررر09 رررر ررررررر رررررررررر03ررر ررررررر رررررررر ر
.ررررررر رررررررر ررررررر رررررررر

48 ر 120 رر ررر 93ررر ررررر رررررررر ررررر ررررر رررر رررر  
 رررر36 ررررررر ررررررررر ر09رررر ررررررر ررررررررر ر 

. ررررررر رررررررر



تطبيقيةعلى           --    دراسة الصحراوية المدينة العمرانيةعلىمورفولوجية التجارة تأثير دراسة
-- الواد  مدينة

longueur de la route x densité humain sur la route

19 long

49 moyen

51 courte

grand moyen petite

الطريق       بطول التجاري المحل وضعية :علقة
le niveau d'existance 

longueur de la route

long

moyen

courte

TOTAL

RDC étage RDC+é
tage

TOTAL

16 2 1 19 

29 20 0 49 

46 4 1 51 

91 26 2 119 

longueur de la route x le niveau d'existance

19 long

49 moyen

51 courte

RDC étage RDC+étage

الطريق      بطول التجارية المحلت :علقةعدد
nombre des locaux commerciaux 

longueur de la route

long

moyen

courte

TOTAL

1 locale 2locaux 3 ou plus TOTAL

16 3 0 19 

24 24 1 49 

23 26 2 51 

63 53 3 119 
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 ررررررر رر ررررر ررررر120 رر ررر 26ررررر ررر رررررر 
ررررررر12رررررررررررررررر رررررررر رررر ررررر رررررر: 

 ررررررر ررررررر رررررررر رررر14ررررررر رررر رررررر 
.رررررررررر رررر ررررر ررررررر رررر ررررر

120 ررررررر رر ررر 93ررر ررررر رررررررر ررررر ررررر رررر 
83 رررررررر ررررررر رررر رررررر 08ررر ررررر ررر ررر: 

رررررر رررر ررررررر ررر رر ررررررر رررررررر رر رررررر
 ررررررر رررر120 ررررررر رر ررر 26ررررررر ررررر رررر 

رررررر رررر رررر ررر ررررررر ررررررر ررر ررررررر
 رر ررر93رررررررر رر ررررر رررررررر ررررر ررررر رررر 

 ررررر7 رر ررررررر رررر ررر ررررررر رررررررر 76رررر ررر 120
 ررررررررر10رررررر ررر رررررر ررررررر ررررررر رررر رررر 

.ررر ررررر رررررر رررررر



تطبيقيةعلى           --    دراسة الصحراوية المدينة العمرانيةعلىمورفولوجية التجارة تأثير دراسة
-- الواد  مدينة

longueur de la route x nombre des locaux commerc iaux

19 long

49 moyen

51 courte

1 locale 2locaux 3 ou plus

الطريق     المبيعاتبطول نوع :علقة
catégorie des marchandisse 

longueur de la route

long

moy en

courte

TOTAL

alimentati
on génér

ale

boucheri
e

v ètementlégume et
f ruit

pharmaci
e

chasseu
r

librerie taxi
phone

article tra
ditionnel

éléctrom
énager

tissu TOTAL

9 0 3 1 0 1 3 0 0 0 2 19 

9 10 8 2 4 2 1 9 0 1 3 49 

6 4 6 5 2 4 3 8 3 3 7 51 

24 14 17 8 6 7 7 17 3 4 12 119 

longueur de la route x catégorie des marchandisse

19 long

49 moyen

51 courte

alimentation générale boucherie vètement légume et frui t

pharmacie chasseur librerie taxi phone

artic le traditionnel éléctroménager tissu

الطريق      بطول الميكانيكي التدفق :علقة

377

13 ررررر ررر 26ررررر ررر رررررر  رر رررر ررررررر ررررر ررر ر 
ررررر رررر رررر رررر رررررررررر رررر  رررررر رررر رررررر

3 ررررر رررر رررر رررر رررررررررر رررر رررررر 13رررررر ر
.ررررر رررررر ررر رررر

 رررررررر93ررر ررررررر ررررررر رررررررر ررررر ررررر رررر 
14 رررررررر رررررر رررر رررررر رررررر ر10ررر ررررر ررر 

 رررررررر59ررررر رررر رررر رررررر  ررررر   ررررررررر ر
 ررررررررر10 ررررر رررررر رررر رررر 3ررررر رررر  رررررر 

ررررررر ررررررر  ررررررر  رر ررر رررررر  ررر رررر ررر ررررر
 رررر ررررررر14رررر رر رررر ررررر رررررر رررررررر رررررر 

  رررررر رررر رر ررررررر4ررررر ررررر ررررر رررررررر رررررر 
رررر ررررر رر رر  رررررررر  رررررررر ررررررررررررر رر رررر رر

رر ررررررر ررررررررررررررررر ررررررر رررررررر رررررررر
.ررررررررر.رررر رر رررر رررر  ررررررر رررررررر

ررررررر ررررررر  رررررررر ررررر  ررررر رررر  ررررررر
 رررر ررررر رر37رررررررر رررررررر رر ررررر ررررر رررررررر ر 

ررررررر ررررررر ررررر ررررررر رررررررر رررررر ررر ررررررر



تطبيقيةعلى           --    دراسة الصحراوية المدينة العمرانيةعلىمورفولوجية التجارة تأثير دراسة
-- الواد  مدينة

la flus mécanique 

longueur de la route

long

moyen

courte

TOTAL

grand moyen faible trés
faible

TOTAL

14 12 0 0 26 

2 90 1 0 93 

1 0 0 0 1 

17 102 1 0 120 

longueur de la route x la flus mécanique

26 long

93 moyen

1 courte

grand moyen faible trés faible

الطريقبعرضه    :علقةوظيفة
fonctionnement de la route 

largeur de la route

large

moyen

étroite

TOTAL

habitat commerc
e

habitat-c
ommerce

TOTAL

11 4 1 16 

3 31 15 49 

2 1 51 54 

16 36 67 119 

largeur de la route x fonc tionnement de la route

16 large

49 moyen

54 étroite

habitat commerce habitat-commerce

بعرضالطريق      السكاني التدفق :علقة
densité humain sur la route 

largeur de la route

large

moyen

étroite

TOTAL

grand moyen petite TOTAL

15 0 1 16 

5 39 5 49 

0 3 51 54 

20 42 57 119 
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 ررررررر ررر26 رر ررر 14ررررررر ررررررر رررر رررررر 
 ررررررر ررر رررررر26 رر 12رررررر رررررررررر رررر رررر ر 

.رررررررررر رررر رررررر رررر رر رررر ررر رررر رررر

 ررررررر93ررررررر رررررررر ررررر رررررررررر ررر رر ررر 
ررر رررررر ررررر ررررر رررر رررر ررررر رررررر رر رررر

 رررررر ررر رررر رررر ررررر رر ررررررر90رررررر ررررررر ر 

23رر ررررر ررررررر  ررررررر  رر ررر رررررر ررررر رررر 
 رررر ررررررر رررررررر ررررر15 رررررر 120ررررررر رر ررر 

 ررررررر رررررررر ررررررر07ررررررر ررررررررر ر
.رررررررر

120 رر 96ررر ررررررر رررررررر ررررر ررررر رررر رررررر
 رررر ررررررر11 ررررررر ررررررررر47ررررر رررررر 

. ررررررر رررررررر ررررررر رررررررر38رررررررر ر ر



تطبيقيةعلى           --    دراسة الصحراوية المدينة العمرانيةعلىمورفولوجية التجارة تأثير دراسة
-- الواد  مدينة

largeur de la route x densité humain sur la route

16 large

49 moyen

54 étroi te

grand moyen petite

بعرضالطريق      المباني ارتفاع :علقة
hauteur des batiments 

largeur de la route

large

moyen

étroite

TOTAL

R+1 RDC R+2 R+3 TOTAL

15 1 0 0 16 

17 31 1 0 49 

44 9 1 0 54 

76 41 2 0 119 

largeur de la route x hauteur des batiments

16 large

49 moyen

54 étroite

R+1 RDC R+2 R+3

بعرضالطريق      المحلتالتجارية تواجد :علقة
le niveau d'existance 

largeur de la route

large

moyen

étroite

TOTAL

RDC étage RDC+é
tage

TOTAL

15 1 0 16 

28 21 0 49 

48 4 2 54 

91 26 2 119 

largeur de la route x le niveau d'existance

16 large

49 moyen

54 étroite

RDC étage RDC+étage
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 رررر8 ررررررر ررر رررر ررررر ر14ررررررر ررررررر ررر ررر 
.رررررر ررررررر رررر رررررر رررررر ررر رر ررررررر رررر

 ررررررررر رررر رررر ررر6ررر ررررررر رررررررر ررررر ررررر 
 ررر رررر رررررر رررررررر رررر ررر ررر رررررر89رررر ررررر 

.رررر

ررررر ررررررر رررررررر ررررررر رر ررر رررررر ررررررررر
3 رررر رررر ررر رررررر رررررر +رررررر رررررر ر12رررررر ررر 

 ررررر رررر رررر رررر+ررررر8ر ر3رررر ررر رررررر رررررر+
.ررررر

 ررررر رررر07ررر ررررررر رررررررر ررررر ررر رررررر رررررر: 
3 رررر رررر رررر+ 24ررررر رررر رررر رررر رررر+رررررر رررررر 

. ررررر4رررر رررر رررر+55رررررر 

 رررر رررررر ررر ررررر ررررررر ررررررر  رر رررررر23رررررر 
.رررررر

 رررر رررررر ررر ررررر ررررررر رررررررر ررررر79ررر ررررررر   
 ررررر رررررر رر رررررر رررررر رررر07رر رررررر ررررررر رررر 

. رررررررر ررر ررررر10رررر 



تطبيقيةعلى           --    دراسة الصحراوية المدينة العمرانيةعلىمورفولوجية التجارة تأثير دراسة
-- الواد  مدينة

بعرضالطريق      التجارية المحلت :علقةعدد
nombre des locaux commerciaux 

largeur de la route

large

moyen

étroite

TOTAL

1 locale 2locaux 3 ou plus TOTAL

15 1 0 16 

23 25 1 49 

25 27 2 54 

63 53 3 119 

largeur de la route x nombre des locaux commerciaux

16 large

49 moyen

54 étroi te

1 locale 2locaux 3 ou plus

بعرضالطريق      التجارية المحلت :علقةعدد
catégorie des marchandisse 

largeur de la route

large

moy en

étroite

TOTAL

alimentati
on génér

ale

boucheri
e

v ètementlégume et
f ruit

pharmaci
e

chasseu
r

librerie taxi
phone

article tra
ditionnel

éléctrom
énager

tissu TOTAL

9 0 3 0 0 1 1 0 0 0 2 16 

9 10 7 2 4 2 2 9 0 1 3 49 

6 4 7 6 2 4 4 8 3 3 7 54 

24 14 17 8 6 7 7 17 3 4 12 119 

largeur de la route x catégorie des marchandisse

16 large

49 moyen

54 étroite

al imentation générale boucherie vètement légume et fruit

pharmacie chasseur l ibrerie taxi phone

artic le traditionnel éléc troménager tissu

بعرضالطريق     الميكانيكي التدفق :علقة

380

رر رررر ررررررر رررررررر رر ررررررر ررررررر ررررر رررر 13
 ررررر03 ررررر رررر رررررر 10رررررر رررر ررررر رررر رررر ررر 

.ررررر

 رر ررررر ررررررر10ررر ررررررر ررررررر رررررررر ررررر  ر
 رررر رررررر ررررر ررررررر ر14رررررررر رررررر رررر رررررر ر

. ررررر رررررر ررررر3 رررر رررر رررررر رر 62ر

 رررر رررررر14ررررر ررر رررررر رر رررررر ررررررر ررر 
 ررر رر ررررررر ررررررر رررررر ررررررررر3ررررررررر ر

ررررر رررر ررر رر ررررررر ررررررر ررررررر رررررررر ررررر
.رررررر

 رررر ررررر رررررررر ر38رررررر ررررررر رررررررر ررررر ررر 
 ررررر ررر رر رررررر6 ررررر رررررر ر9 ررررر رررر رررررر ر10
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la flus mécanique 

largeur de la route

large

moyen

étroite

TOTAL

grand moyen faible trés
faible

TOTAL

14 0 2 0 16 

7 27 14 1 49 

4 10 37 3 54 

25 37 53 4 119 

largeur de la route x la flus mécanique

16 large

49 moyen

54 étroite

grand moyen faible trés faible

بوظيفتها      العمومية الساحات :علقةوجود
gatégorie des espaces libres 

l'éxistance des espaces libres

oui

non

TOTAL

Non
réponse

placette place jardin TOTAL

0 42 28 19 89 

1 1 28 0 30 

1 43 56 19 119 

l 'éxistance des espaces l ibres x gatégorie des espaces l ibres

89 oui

30 non

Non réponse placette place jardin

بعرضالطريق      التجارية المحلت :علقةعدد
surface des espaces libres 

gatégorie des espaces libres

Non réponse

placette

place

jardin

TOTAL

Non
réponse

moye
nne

petit grande TOTAL

1 0 0 0 1 

0 29 14 0 43 

0 1 55 0 56 

0 1 12 6 19 

1 31 81 6 119 

381

ررررر رر ررر رررررر رر ررررررر ررررررر ررررر ررررر
ر رررر رررر ررررر23 ررررررر رر ررر 13رررررررر رررر ررر ررر 

. ررر رررر ررر رررر رررر23 رر ررر 10رررررر ررررررر 

 رررررر رررر رررررر3ررر ررررررر رررررررر ررررر رررررر ررر 
96رررررر ررررررر  رر ررر.92رررررر ر

رر ررررررر رررررررر رررررررر رر ررر رررررر ررر ررررر ررررر
.ررر رررررر رررررررررر ررر رر رررر رررر رررررررر ررررررررر
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gatégorie des espaces l ibres x surface des espaces l ibres

1 Non réponse

43 placette

56 place

19 jardin

Non réponse moyenne peti t grande

 :(التحليل ثلثي المتغير(التحليل الشبكي
:العلقة بين :التحصيصات، الشبكية، لوجود المحلت التجارية، نوع المبيعات (1

- يوضح العلقة بين :التحصيصات، الشبكية، لوجود المحلت التجارية، نوع المبيعات1جدلول-

- يوضح العلقة بين :التحصيصات، الشبكية، لوجود المحلت التجارية، نوع المبيعات1تخطيط شبكي-

:التحليل
يغلب على هذا القطاع  التحصيصات المنتظمة والتي يغلب عليها بدورها التخطيط الشبكي المنتظم إذن فإن لشكل     

 تكثر فيهذا النوع من التخطيطوالتحصيصات دور فعال في التخطيط الشبكي للشوارع والطرق والعكس صحيح، 
المحلت التجارية،و التي أظهر الستبيان الذي قمنا به أن أكثر من نصفها   تتخصص في بيع المواد المصنعة ، وعدد

382

0 Non réponse

354 régulier

6 non régul ier

gatégorie des trassé viaire quadil lé gatégorie des trassé viaire rayonnaire

gatégorie des trassé viaire artorescent gatégorie des trassé viaire en échaile

gatégorie des trassé viaire en boucle gatégorie des trassé viaire l iniaire

l 'existance des locaux commerciax oui l 'existance des locaux commerciax non

spécial ité des produits artific iel-agréculture spéciali té des produits agriculture

spécial ité des produits artific iel

régulier

non régulier

quadillé

rayonnaire

artorescenten échaile

oui

nonartif iciel-agréculture
agriculture

artif iciel



تطبيقيةعلى           --    دراسة الصحراوية المدينة العمرانيةعلىمورفولوجية التجارة تأثير دراسة
-- الواد  مدينة

آخر معتبر يتخصص في بيع المواد المشتركة بين الزراعية والمصنعة، فيما تبقى النسبة القل تختص بالمواد التي
.تبيع المواد الزراعية البحتة كالمواد الغذائية، والخضر والفواكه

:العلقة بين : الشبكية، التدفق الميكانيكي،لوجود المحلت التجارية، تخصص المحل التجاري (2

الشبكية، التدفق الميكانيكي،لوجود المحلت التجارية، تخصص المحل التجاري جدلول يوضح .

383

0 Non réponse

180 quadil lé

123 rayonnaire

48 artorescent

9 en échaile

0 en bouc le

0 l iniaire

la flus mécanique grand la flus mécanique moyen

la flus mécanique faible la flus mécanique trés faible

nombre des locaux commerciaux 1 locale nombre des locaux commerciaux 2locaux

nombre des locaux commerciaux 3 ou plus catégorie des marchandisse alimentation générale

catégorie des marchandisse boucherie catégorie des marchandisse vètement

catégorie des marchandisse légume et fruit catégorie des marchandisse pharmacie

catégorie des marchandisse chasseur catégorie des marchandisse librerie

catégorie des marchandisse taxi phone catégorie des marchandisse artic le traditionnel

catégorie des marchandisse éléc troménager catégorie des marchandisse tissu

quadillé
rayonnaire

artorescenten échaile

grand

moyen

faible

1 locale

2locaux

3 ou plus

alimentation générale

boucherie

vètementlégume et fruit

pharmacie

chasseur

librerie

taxi phone
article traditionnel éléctroménager

tissu



تطبيقيةعلى           --    دراسة الصحراوية المدينة العمرانيةعلىمورفولوجية التجارة تأثير دراسة
-- الواد  مدينة

- يوضح العلقة بين : لشبكية، التدفق الميكانيكي،لوجود المحلت التجارية، تخصص المحل التجاري1تخطيط شبكي- .

:التحليل
إن النسبة الكبر من تخطيط الشوارع  في هذا القطاع كان للتخطيط الطاري (الشبكي)، والذي يغلب عليه التدفق    

الميكانيكي المتوسط ، أما بالنسبة  لنوعية المبيعات فهو يحتوي على العديد منها وبصفة خاصة محلت بيع المواد
 .الغذائية

على نسبة معتبرة من من الشوارع ذات التخطيط الشعاعي، وهي بدورها تحتوي تدفق ميكانيكي  كما ويحتوي أيضا   
 .متوسط، وعدد أقل من المحلت التجاريةوالتي يغلب عليها هي الخرى محلت بيع المواد الغذائية

العلقة بين :إرتفاع المباني،مساحة المحلت التجارية، عدد المحلت التجارية، موقع المحل التجاري من (3
:المبنى

إرتفاع المباني،مساحة المحلت التجارية، عدد المحلت التجارية، موقع المحل التجاري من المبنى جدلول يوضح العلقة بين .

- يوضح العلقة بين إرتفاع المباني،مساحة المحلت التجارية، عدد المحلت التجارية، موقع المحل التجاري من1تخطيط شبكي-
.المبنى

384

0 Non réponse

24 R+1

333 RDC

3 R+2

0 R+3

surface des batiments large surface des batiments moyen surface des batiments étroit

largeur de la route large largeur de la route moyen largeur de la route étroite

le niveau d'existance RDC le niveau d'existance étage le niveau d'existance RDC+étage

R+1

RDC

R+2

large

moyen
large

moyen

étroite

RDC

étage



تطبيقيةعلى           --    دراسة الصحراوية المدينة العمرانيةعلىمورفولوجية التجارة تأثير دراسة
-- الواد  مدينة

:التحليل
           إن العدد الساحق من البنايات الموجودة في هذا القطاع ذات ارتفاع أرضي، وهي بنسبة كبيرة ذات مساحة

متوسطة، وبالتالي فإن المحلت التجارية الموجودة فيها كلها على المستوى الرضي.
 الملحظ في هذا القطاع أن أغلب المحلت التجارية المتواجدة في هذا القطاع تحتوي على مخازنملحظة:    

متواجدة على المستوى التحت أرضي.

:العلقة بين :عدد التجار في العائلة، عمر التاجر، المستوى الثقافي للتاجر، لوجود مهنة أخرى للتاجر (4

عدد التجار في العائلة، عمر التاجر، المستوى الثقافي للتاجر، لوجود مهنة أخرى للتاجر جدلول يوضح .

- يوضح العلقة بين عدد التجار في العائلة، عمر التاجر، المستوى الثقافي للتاجر، لوجود مهنة أخرى للتاجر1تخطيط شبكي- .

:التحليل

385

0 Non réponse

30 moins de 3

330 plus de 3

l'age de commersant 25-45 l'age de commersant 15-25 l'age de commersant plus de 45

le niv eaus culturel primair le niv eaus culturel colégien le niv eaus culturel univ ersitaire

le niv eaus culturel ly cien L'existance des autre prof f ession non L'existance des autre prof f ession oui

moins de 3

plus de 3

25-45

15-25

plus de 45

primair
colégien

universitaire
lycien

non

oui
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-- الواد  مدينة

المتخصصون                       الشخاص الثلث يفوق أو يساوي القطاععلىعدد العائلتفيهذا أغلب تحتوي
أعمارهممابين               تتراوح المجال بهذا يشتغلون الذين أغلب أن إلى إضافة التجارة، و 15فيممارسة

الثقافييتراوح               45 أنمستواهم إلى إضافة الشابةمنالسكان، القطاعيستقطبالفئة أن أي سنة
هذا                 القطاع، تعليمعاليلينشغلبهذا ذو التاجر يكون إن يعوق أنهل أي الثانويوالجامعي مابين

التجارة                 تشكل وبينمن آخر يملكونمنصبشغل بينمن متقاربة نسبا وجدنا أخرىفقد ومنجهة
أو                 متعلما أوصغيرا، أكانكبيرا بفطرتهسواء السوفيتاجرا أن يثبت ما وهذا الوحيد، منصبشغلهم

أول      يملكمنصبشغل ل

:العلقة بين :حالة المبنى،لوجود محلت تجارية بالمبنى، مكان لوجود المحلت، عدد المحلت التجارية (5

عدد التجار في العائلة، عمر التاجر، المستوى الثقافي للتاجر، لوجود مهنة أخرى للتاجر جدلول يوضح . 

386

0 Non réponse

9 ancien

351 nouveau

l'existance des locaux commerciax oui l'existance des locaux commerciax non

le niveau d'existance RDC le niveau d'existance étage

le niveau d'existance RDC+étage nombre des locaux commerciaux 1 locale

nombre des locaux commerciaux 2locaux nombre des locaux commerciaux 3 ou plus

ancien
nouveau

oui
non

RDC

étage

1 locale

2locaux

3 ou plus
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-- الواد  مدينة

- يوضح العلقة بين عدد التجار في العائلة، عمر التاجر، المستوى الثقافي للتاجر، لوجود مهنة أخرى للتاجر1تخطيط شبكي- .

:التحليل
 حديثة البناء، ورغم ذلك فأغلبها تحتوي على محلت تجارية، أي أن إهتمامإن أغلب المباني في هذا القطاع       

السكان بهذا المجال واضح جدا لما له من أهمية في تحريك العجلة القتصادية للمدينة، إضافة إلى أن عددا معتبرا من
 ، لكن أغلب هذهالمباني يحتوى على عدد يتراوح بين المحل التجاري الواحد و الثلث محلت تجارية أو أكثر

.المحلت إن لم نقل كلها تقع في المستوى الرضي

 

:العلقة بين :توجيه المباني،لوظيفة الشارع، الكثافة السكانية في الشارع، الكثافة العمرانية (6

: توجيه المباني،لوظيفة الشارع، الكثافة السكانية في الشارع، الكثافة العمرانية جدلول يوضح . 

387

0 Non réponse

105 nord-sud

177 est-ouest

72 nord est-sud ouest

6 nord ouest-sud est

fonctionnement de la route habitat fonctionnement de la route commerce

fonctionnement de la route habitat-commerce densité humain sur la route grand

densité humain sur la route moyen densité humain sur la route petite

densite urbain grand densite urbain moyen

densite urbain petit

nord-sudest-ouest

nord est-sud ouest

nord ouest-sud est

habitatcommercehabitat-commerce
grand

moyen

petite

grandmoyen

petit
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-- الواد  مدينة

- يوضح العلقة بين توجيه المباني،لوظيفة الشارع، الكثافة السكانية في الشارع، الكثافة العمرانية1تخطيط شبكي- . 

:التحليل
          /  : المشتركة         فيها وهيتكثر غرب، شرق توجيه القطاعهو المهيمنفيهذا الشوارع إنتوجيه

السكانية              والكثافة فيهمتوسطة، العمرانية الكثافة أخرىفإن ناحية ومن ، والسكنية التجارية
     /  : التجارية،       الوظيفة تغلبعليها والتي شمالجنوب، التوجيه ذات الشوارع ذلك بعد يليه المتوسطة،ثم
التوجيه           ذات الشوارع المتوسطة،أما السكانية الكثافة وكذلك المتوسطة، العمرانية الكثافة تسودها

         / المتوسطة،  السكانية والكثافة التجارية، السكنية الوظيفة فيغلبعليها شمالشرقجنوبغرب،
المتوسطة   العمرانية .والكثافة

العلقة بين :لوجود تساحات عامة،نوعيتها، مساحة الساحات العامة، لوظيفة الساحات العامة،أتستعماها من (7
:عدمه

لوجود تساحات عامة،نوعيتها، مساحة الساحات العامة، لوظيفة الساحات العامة،أتستعماها من عدمه جدلول يوضح . 

388

0 Non réponse

24 oui

336 non

gatégorie des espaces l ibres placette gatégorie des espaces l ibres place

gatégorie des espaces l ibres jardin surface des espaces l ibres moyenne

surface des espaces l ibres peti t surface des espaces l ibres grande

fonc tionnement des espaces libres pour se reposée(amusée) fonc tionnement des espaces libres pour le commerce

oui

non placetteplace
moyenne

petit

grande

pour se reposée(amusée)

pour le commerce
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- يوضح العلقة بين لوجود تساحات عامة،نوعيتها، مساحة الساحات العامة، لوظيفة الساحات العامة،أتستعماها من1تخطيط شبكي-
.عدمه

:التحليل
كبيرةمنمنهذه                               نسبة لكن ، العامة الساحات من عاليةجدا نسبة القطاععلى يحتويهذا

التجار                 ،أيلبعض التجارية للعمال مخصصة ذلكفهي ومع ، ما نوعا الساحاتذاتمساحةصغيرة
يسجلغياب              كما الكشاك، بعض أو ، المتنقلة الطاولت بضاعاتهمعلى يضعون الذين المتجولين

الشوارع          أوعلىمستوى العامة الساحات الخضراءسواءفي   .المساحات

:العلقة بين :عدد المحلت التجارية،نوعية المبيعات، مصدر المواد المباعة، مساحة المحل التجاري (8

عدد المحلت التجارية،نوعية المبيعات، مصدر المواد المباعة، مساحة المحل التجاري جدلول يوضح . 

389

0 Non réponse

30 large

327 moyen

3 petit

spécialité des produits artif iciel-agréculture spécialité des produits agriculture

spécialité des produits artif iciel catégorie des marchandisse alimentation générale

catégorie des marchandisse boucherie catégorie des marchandisse vètement

catégorie des marchandisse légume et f ruit catégorie des marchandisse pharmacie

catégorie des marchandisse chasseur catégorie des marchandisse librerie

catégorie des marchandisse taxi phone catégorie des marchandisse article traditionnel

catégorie des marchandisse éléctroménager catégorie des marchandisse tissu

nombre des locaux commerciaux 1 locale nombre des locaux commerciaux 2locaux

nombre des locaux commerciaux 3 ou plus

large

moyen

petit

artif iciel-agréculture

agriculture

artif iciel

alimentation générale
boucherie

vètement
légume et fruit

pharmacie

chasseur

librerie

taxi phone

article traditionnel

éléctroménager

tissu

1 locale

2locaux

3 ou plus



تطبيقيةعلى           --    دراسة الصحراوية المدينة العمرانيةعلىمورفولوجية التجارة تأثير دراسة
-- الواد  مدينة

- يوضح العلقة بين  عدد المحلت التجارية،نوعية المبيعات، مصدر المواد المباعة، مساحة المحل التجاري1تخطيط شبكي- ..

:التحليل
تتربععلىمساحاتمتوسطة                   القطاع المتواجدةعلىمستوىهذا التجارية المحلت أغلب

المواد               حيثتكثرمحلت النصفمصنعة، المواد أو المصنعة المواد على نسبيا،وهيتعتمدفيمبيعاتها
النقالة،             الهواتف ومواد العمومية الهواتف محلت تليها ثم والفواكه، الخضر أومحلت الغذائية

يملكونغيرها                المحلتبل تلك يملكون التجاريةل المحلت أصحاب أن القطاع فيهذا ايضا والملحظ
المدينة     أخرىمن  .فيمناطق

العلقة بين :شكل التحصيصة، اطول الشارع، عرض الشارع، نوعية الشارع، توجيه الشارع، التدفق (9
:الميكانيكي

390

0 Non réponse

90 large

981 moyen

9 petit

spéc iali té des produits arti fic iel-agréculture spéc ial i té des produits agriculture

spéc iali té des produits arti fic iel catégorie des marchandisse al imentation générale

catégorie des marchandisse boucherie catégorie des marchandisse vètement

catégorie des marchandisse légume et frui t catégorie des marchandisse pharmac ie

catégorie des marchandisse chasseur catégorie des marchandisse l ibrerie

catégorie des marchandisse taxi phone catégorie des marchandisse artic le traditionnel

catégorie des marchandisse éléctroménager catégorie des marchandisse tissu

nombre des locaux commerc iaux 1 locale nombre des locaux commerc iaux 2locaux

nombre des locaux commerc iaux 3 ou plus gatégorie des trassé viaire quadil lé

gatégorie des trassé viaire rayonnaire gatégorie des trassé viaire artorescent

gatégorie des trassé viaire en échaile gatégorie des trassé viaire en bouc le

gatégorie des trassé viaire l iniaire longueur de la route long

longueur de la route moyen longueur de la route courte

largeur de la route large largeur de la route moyen

largeur de la route étroite type de la route boulevard

type de la route rue type de la route ruel le

orientation de la route nord-sud orientation de la route est-ouest

orientation de la route nord est-sud ouest orientation de la route nord ouest-sud est

la flus mécanique grand la flus mécanique moyen

la flus mécanique faible la flus mécanique trés faible



تطبيقيةعلى           --    دراسة الصحراوية المدينة العمرانيةعلىمورفولوجية التجارة تأثير دراسة
-- الواد  مدينة

 .جدلول يوضح شكل التحيصة، اطول الشارع، عرض الشارع، نوعية الشارع، توجيه الشارع، التدفق الميكانيكي

        

391

large

moyen

petit

artif iciel-agréculture

agricultureartif iciel

alimentation générale
boucherievètement

légume et fruit

pharmacie
chasseur

librerie

taxi phone

article traditionnel

éléctroménager

tissu

1 locale

2locaux

3 ou plusquadillé

rayonnaire

artorescent

en échaile

long

moyen

courte

large

moyen

étroite

boulevard

rue

ruelle

nord-sud
est-ouestnord est-sud ouest

nord ouest-sud est

grand

moyen
faible



تطبيقيةعلى           --    دراسة الصحراوية المدينة العمرانيةعلىمورفولوجية التجارة تأثير دراسة
-- الواد  مدينة

- يوضح العلقة بين شكل التحيصة، اطول الشارع، عرض الشارع، نوعية الشارع، توجيه الشارع، التدفق الميكانيكي1تخطيط شبكي- .

:العلقة بين :اطول الشارع، عرض الشارع،الكثافة السكانية، الكثافة العمرانية (10

العلقة بين اطول الشارع، عرض الشارع،الكثافة السكانية، الكثافة العمرانية جدلول يوضح . 

392

0 Non réponse

129 long

189 moyen

42 courte

largeur de la route large largeur de la route moyen largeur de la route étroite

densité humain sur la route grand densité humain sur la route moyen densité humain sur la route petite

densite urbain grand densite urbain moyen densite urbain petit

long

moyen

courte

large
moyen

étroite

grand
moyen

petite

grand

moyen

petit



تطبيقيةعلى           --    دراسة الصحراوية المدينة العمرانيةعلىمورفولوجية التجارة تأثير دراسة
-- الواد  مدينة

- يوضح العلقة بين اطول الشارع، عرض الشارع،الكثافة السكانية، الكثافة العمرانية1تخطيط شبكي- .

:التحليل
أغلب الشوارع التي يتوفر عليها القطاع متوسطة الطو ل، والتي هي بدورها تتمتع         

.بعرض متوسط، وهي بذلك تتمتع بكثافة سكانية متوسطة وكذلك كثافة عمرانية متوسطة
تليها بعد ذلك بالدرجة الثانية، وبنسبة معقولة الشوارع الطويلة، والتي تتمتع بعرض          

كبير، وتتمتع بنسب متقاربة بين الكثافة السكانية الكبيرة والمتوسطة، وكذلك الحا ل بالنبة
 .للكثافة العمرانية

أما النسبة التقل فكانت للشوارع الصغير وهي تتميز بالضيق في معظم الحالت،لكن         
.مع ذلك نجد الكثافة العمرانية والسكانية متوسطة

:العلقة بين :اطول الشارع، عرض الشارع،الكثافة السكانية، التدفق الميكانيكي (12

العلقة بين اطول الشارع، عرض الشارع،الكثافة السكانية، التدفق الميكانيكي جدلول يوضح . 

393

0 Non réponse

129 long

189 moyen

42 courte

largeur de la route large largeur de la route moyen largeur de la route étroite

densité humain sur la route grand densité humain sur la route moyen densité humain sur la route petite

la f lus mécanique grand la f lus mécanique moyen la f lus mécanique faible

la f lus mécanique trés faible

long

moyen

courte

large

moyen

étroite

grand
moyen

petite

grand

moyen

faible



تطبيقيةعلى           --    دراسة الصحراوية المدينة العمرانيةعلىمورفولوجية التجارة تأثير دراسة
-- الواد  مدينة

- يوضح العلقة بين اطول الشارع، عرض الشارع،الكثافة السكانية، التدفق الميكانيكي1تخطيط شبكي- .

           

:العلقة بين : نوع المبيعات، مصدر التموين، التردد على هذا النوع من المحلت (13

العلقة بين  نوع المبيعات، مصدر التموين، التردد على هذا النوع من المحلت جدلول يوضح . 

394

0 Non réponse

74 al imentation générale

16 boucherie

8 vètement

38 légume et frui t

20 pharmacie

10 chasseur

10 librerie

28 taxi  phone

12 artic le traditionnel

22 éléc troménager

2 tissu

la source d'alimentation importation la source d'alimentation locale

la source d'alimentation importation-locale la fréquentation sur locaux chaque jour

la fréquentation sur locaux chaque semaine la fréquentation sur locaux chaque mois

la fréquentation sur locaux chaque année

alimentation générale

boucherie

vètement

légume et fruit

pharmacie

chasseur

librerie

taxi phone

article traditionnel
éléctroménager

tissu

importation

locale

importation-locale

chaque jour

chaque semaine

chaque mois

chaque année



تطبيقيةعلى           --    دراسة الصحراوية المدينة العمرانيةعلىمورفولوجية التجارة تأثير دراسة
-- الواد  مدينة

- يوضح العلقة بين نوع المبيعات، مصدر التموين، التردد على هذا النوع من المحلت1تخطيط شبكي-

395



تطبيقيةعلى           --    دراسة الصحراوية المدينة العمرانيةعلىمورفولوجية التجارة تأثير دراسة
-- الواد  مدينة

:علقة الحبكة  بنوعية التحصيصات
texture des façades 

gatégorie  de trassé parcellaire

régulier

non régulier

TOTAL

traditio
nnel

modrne TOTAL

35 83 118 

0 2 2 

35 85 120 

gatégorie  de trassé parcel laire x texture des façades

118 régulier

2 non régulier

traditionnel modrne

علقة حالة المبنى بالتحصيصة
l'état des batiments 

gatégorie  de trassé parcellaire

régulier

non régulier

TOTAL

ancien nouv
eau

TOTAL

25 93 118 

0 2 2 

25 95 120 

396

; ررررر ررر ررررر رر ررررررررر رررررررر رر ررررر......... ررررر ررر
 رررررر رررررر35 ررررر رررر ررررر ررر 118ررررر ررررر رر ررر 

.ررررر رررررررر

ررر رررررر ررررررر ررر ررررررررر ررررر رررررر رر ررر ررررررر
  ررررر رر ررر02  ررررر ررررررر رررررر رر ررر0رررررررر ررر



تطبيقيةعلى           --    دراسة الصحراوية المدينة العمرانيةعلىمورفولوجية التجارة تأثير دراسة
-- الواد  مدينة

gatégorie  de trassé parcellaire x l'état des batiments

118 régul ier

2 non régulier

ancien nouveau

:علقة نوع المبيعات بنوعية التحصيصات
gatégorie  de trassé parcellaire x catégorie des marchandisse

118 régul ier

2 non régulier

alimentation générale boucherie vètement légume et fruit pharmacie

chasseur l ibrerie taxi phone artic le traditionnel éléctroménager

tissu

catégorie des marchandisse 

gatégorie  de trassé parcellaire

régulier

non régulier

TOTAL

alimentati
on génér

ale

boucheri
e

v ètementlégume et
f ruit

pharmaci
e

chasseu
r

librerie taxi
phone

article tra
ditionnel

éléctrom
énager

tissu TOTAL

21 14 5 34 8 3 3 15 5 9 1 118 

0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 

21 15 5 35 8 3 3 15 5 9 1 120 

:علقة التردد على المحلت التجارية ب نوعية التحصيصات

ع
ل

بالشبكية    :اقةعرضالطريق
longueur de la route 

gatégorie des trassé viaire

quadillé

rayonnaire

artorescent

en échaile

en boucle

liniaire

TOTAL

long moyen courte TOTAL

25 34 1 60 

1 39 5 45 

0 10 2 12 

1 2 0 3 

0 0 0 0 

0 0 0 0 

27 85 8 120 

397

la fréquentation sur locaux 

gatégorie  de trassé parcellaire

régulier

non régulier

TOTAL

chaque
jour

chaque
semaine

chaque
mois

chaque
année

TOTAL

77 32 2 7 118 

2 0 0 0 2 

79 32 2 7 120 

gatégorie  de trassé parcellaire x la fréquentation sur locaux

118 régulier

2 non régulier

chaque jour chaque semaine chaque mois chaque année

 ررررر93  ررررر رر ررررررررر رررررررر رر ررررر......... ررررر ررر  
 ررررر ررررر رررررررر.25 ررررر رررر ررررر ررر 118ررررر رر ررر

ررر رررررر ررررررر ررر ررررررررر ررررر رررررر رر ررر ررررررر   
 ررررر رر ررر02 ررررر ررررررر رررررر رر ررر 00رررررررر ررر 

   . رررررر ررر ررررر02ررررر ررر 

 ررر رررر ررررررر رررررررر21ررررر ررررررررر رررررررر  ررر 
 رررر رررر ررررر ررررر  رررررر ررر ررررر ررررررر14رررررر

 ررررررررر ررر ررررر رررر رر رررر ررررر05رررر رررررر 
 ررررر03 رررررررر 08  رررررررر ررررر ررررررر ررر34رررررررر ر 

  ررررر ررررررر05 ررررر ررررررر 15  رررررر ر03رررر رررررررر

 رررر ررررر,ررررر رررر34 رررر رررر,25ررررر رر رررررر رررررررر 
 ررر ررررر.ر5 ررررر ر39رررر. ررر رررررررر رررر رررر رررر,

 رررررر10رررررررر رر ررررر ررر رر رررر رررر,رر ررر رررر 
ررررررر ررررررر.ررر رر ررررررر رررر رررر رررر ررررررر

.ررررررر ر رر رررر رررر رررر



تطبيقيةعلى           --    دراسة الصحراوية المدينة العمرانيةعلىمورفولوجية التجارة تأثير دراسة
-- الواد  مدينة

gatégorie des trassé viaire x longueur de la route

60 quadil lé

45 rayonnaire

12 artorescent

3 en échaile

0 en bouc le

0 liniaire

long moyen courte

:علقة عدد المحلت التجارية بالشبكية
nombre des locaux commerciaux 

gatégorie des trassé viaire

quadillé

rayonnaire

artorescent

en échaile

en boucle

liniaire

TOTAL

1 locale 2locaux 3 ou plus TOTAL

35 8 17 60 

23 8 14 45 

5 1 6 12 

1 0 2 3 

0 0 0 0 

0 0 0 0 

64 17 39 120 

gatégorie des trassé viaire x nombre des locaux commerciaux

60 quadil lé

45 rayonnaire

12 artorescent

3 en échai le

0 en boucle

0 liniaire

1 locale 2locaux 3 ou plus

:عــلقة نــوع المبيعات بالشبكية
catégorie des marchandisse 

gatégorie des trassé viaire

quadillé

ray onnaire

artorescent

en échaile

en boucle

liniaire

TOTAL

alimentati
on génér

ale

boucheri
e

v ètementlégume et
f ruit

pharmaci
e

chasseu
r

librerie taxi
phone

article tra
ditionnel

éléctrom
énager

tissu TOTAL

16 5 3 11 4 2 2 7 2 7 1 60 

4 9 2 14 4 1 1 6 3 1 0 45 

1 1 0 8 0 0 0 1 0 1 0 12 

0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 3 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

21 15 5 35 8 3 3 15 5 9 1 120 

398

  رررر رر  ررررر ررررررر77ررررر رررررر رر ررر رررررر ررر 
 رررر رررررررر رررر32رررررررر رر ررررررررر ررررررررر رررر 

. رررر118 ررررر ررررر رر ررر 7ررررر رررررر رررر 

ررر ررررررر  ررررررررر ررررر رررررر ررر رررر رررر رررررر
 رررر ررررر02ررر ررررررر رررررررر ررررر رررررر رررررر:



تطبيقيةعلى           --    دراسة الصحراوية المدينة العمرانيةعلىمورفولوجية التجارة تأثير دراسة
-- الواد  مدينة

gatégorie des trassé viai re x catégorie des marchandisse

60 quadil lé

45 rayonnaire

12 artorescent

3 en échaile

0 en bouc le

0 l iniaire

alimentation générale boucherie vètement légume et frui t

pharmac ie chasseur librerie taxi phone

artic le traditionnel éléc troménager tissu

بالشبكية     السكان تردد علقة
la fréquentation sur locaux 

gatégorie des trassé viaire

quadillé

rayonnaire

artorescent

en échaile

en boucle

liniaire

TOTAL

chaque
jour

chaque
semaine

chaque
mois

chaque
année

TOTAL

39 15 1 5 60 

28 15 1 1 45 

9 2 0 1 12 

3 0 0 0 3 

0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 

79 32 2 7 120 

gatégorie des trassé viaire x la fréquentation sur locaux

60 quadil lé

45 rayonnaire

12 artorescent

3 en échaile

0 en bouc le

0 l iniaire

chaque jour chaque semaine chaque mois chaque année

الطريقبطوله     وظيفة :علقة

399

 ررر رررر ررررررر رررررررر16ررررر رررررر رررررررر ررر 
 ررررر رررر ررررر ررررر  رررررر ررر ررررر ررررررر05رررررر 

 رررررررر ررر ررررر رررر رر رررر ررررر رررررررر03رررر رررررر 
 ررررر رررر02 رررررررر 04  رررررررر ررررر ررررررر ررر 11ر 

  ررررر ررررررر02 ررررر ررررررر 07  رررررر ر02رررررررر
 .  ررررر ررررررر رررررررررررر07رررررررررر 

 ررررر09 ررررر رررررر رررررررر رررررر 04ررر رررررر رررررررر 
 ررر رررر14 ررررر رررر ررررررر,ر02رررر ررررر ررررر رررررر 

06ررررررر رررر رررر رررر ررررررر رررررر ر 04ررررر رررررررر 

15 ررر ررررر.ر39ررررر رر رررررر رررررررر ررررر رررررر ررر  
 ررررر رر ررررر. ررر رررررررر,5ررر ررررررر رررر رررر ررررر ر

 ررررررر,رررر رررر ررررر ررررر رر ررررر.ررر15ررر ررررر,23
 ررررر ررررر,رررررر رر رر9رررررررر ررررر رررررر ررر 

ررررر,رررر رررر رر ررررر.ررر رر رر رر رررررر ررررررر,ررررررر
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تطبيقيةعلى           --    دراسة الصحراوية المدينة العمرانيةعلىمورفولوجية التجارة تأثير دراسة
-- الواد  مدينة

fonctionnement de la route 

longueur de la route

long

moyen

courte

TOTAL

habitat commerc
e

habitat-c
ommerce

TOTAL

13 6 8 27 

27 25 33 85 

1 4 3 8 

41 35 44 120 

longueur de la route x fonctionnement de la route

27 long

85 moyen

8 courte

habitat commerce habitat-commerce

الطريق       لطول بالنسبة السكانية الكثافة :علقة
densité humain sur la route 

longueur de la route

long

moyen

courte

TOTAL

grand moyen petite TOTAL

10 14 3 27 

17 56 12 85 

0 6 2 8 

27 76 17 120 

longueur de la route x densité humain sur la route

27 long

85 moyen

8 courte

grand moyen petite

الطريق       بطول التجاري المحل وضعية :علقة
le niveau d'existance 

longueur de la route

long

moyen

courte

TOTAL

Non
réponse

RDC étage RDC+é
tage

TOTAL

0 26 0 0 26 

10 76 7 0 93 

0 1 0 0 1 

10 103 7 0 120 

longueur de la route x le niveau d'existance

26 long

93 moyen

1 courte

Non réponse RDC étage RDC+étage

400

رر رررر ررررر رررررررر رررر رررر رر ررررر ررر رر ررر رررررر
13 ررررررر رررررر 120 ررر رر ررر 27ر رررر ررررررر ررررر ررررر 

 رررر08 رررر ررررررر ررررررررر06ررر ررررررر رررررررر 
.ررررررر رررررررر ررررررر رررررررر

27 ر 120 رر ررر 85ررر ررررر رررررررر ررررر ررررر رررر رررر  
 رررر33 ررررررر ررررررررر 25رررر ررررررررررررررر ر 

. ررررررر رررررررر

 ررررررر رر ررررر ررررر27 رر ررر 10ررررر ررر رررررر 
ررررررر10رررررررررررررررر رررررررر رررر ررررر رررررر: 

 ررررررر ررررررر رررررررر رررر14ررررررر رررر رررررر 
. رررررررر ررررررر رررر  ررررر3رررررررر 

120 ررررررر رر ررر 85ررر ررررر رررررررر ررررر ررررر رررر   
56 رررررررر ررررررر رررر رررررر 17ررر ررررر ررر ررر: 

رررررر رررر ررررررر ررر رر ررررررر رررررررر رر رررررر
 ررررررر رررر رررررر120 ررررررر رر ررر 26ررررررر ررررر رررر 

رررر رررر ررر ررررررر ررررررر ررر ررررررر رررررررر رر ررررر
 رر ررررررر76رررر ررر 120 رر ررر 93رررررررر ررررر ررررر رررر 
 ررررر رررررر ررر رررررر ررررررر7رررر ررر ررررررر رررررررر 

. ررررررررر ررر ررررر رررررر رررررر10ررررررر رررر رررر 



تطبيقيةعلى           --    دراسة الصحراوية المدينة العمرانيةعلىمورفولوجية التجارة تأثير دراسة
-- الواد  مدينة

الطريق      بطول التجارية المحلت :علقةعدد
nombre des locaux commerciaux 

longueur de la route

long

moyen

courte

TOTAL

1 locale 2locaux 3 ou plus TOTAL

16 3 8 27 

45 13 27 85 

3 1 4 8 

64 17 39 120 

longueur de la route x nombre des locaux commerciaux

26 long

93 moyen

1 courte

Non réponse 1 locale 2locaux 3 ou plus

: الطريق     بطول المبيعات نوع علقة
catégorie des marchandisse 

largeur de la route

large

moy en

étroite

TOTAL

alimentati
on génér

ale

boucheri
e

v ètementlégume et
f ruit

pharmaci
e

chasseu
r

librerie taxi
phone

article tra
ditionnel

éléctrom
énager

tissu TOTAL

10 4 0 7 2 1 0 3 0 1 0 28 

11 11 4 28 6 2 3 12 5 8 1 91 

0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

21 15 5 35 8 3 3 15 5 9 1 120 

largeur de la route x catégorie des marchandisse

28 large

91 moyen

1 étroite

alimentation générale boucherie vètement légume et fruit

pharmacie chasseur l ibrerie taxi phone

artic le traditionnel éléc troménager tissu

401

16 ررررر ررر 27ررررر ررر رررررر  رر رررر ررررررر ررررر ررر ر 
ررررر رررر رررر رررر رررررررررر رررر  رررررر رررر رررررر

 ررررر2 ررررر رررر رررر رررر رررررررررر رررر رررررر 3رررررر 
. ررررر  ررر رررر3 رررر رررر 8رررررر ر

 رررررررر85ررر ررررررر ررررررر رررررررر ررررر ررررر رررر    
 ررررر13 رررررررر رررررر رررر رررررر رررررر 45ررر ررررر ررر 

 رررررررر ررررر رررر27رررر رررر رررررر  ررررر   ررررررررر 
.ر ررررر ررررر3رررررر 

ررررررر ررررررر  ررررررر  رر ررر رررررر  ررر رررر ررر ررررر   
 رررر ررررررر10رررر رر رررر ررررر رررررر رررررررر رررررر 

  رررررر رررر رر ررررررر4ررررر ررررر ررررر رررررررر رررررر 
رررر ررررر رر رر  رررررررر  رررررررر ررررررررررررر رر رررر رر

رر ررررررر ررررررررررررررررر ررررررر رررررررر رررررررر
.ررررررررر.رررر رر رررر رررر  ررررررر رررررررر

ررررررر ررررررر  رررررررر ررررر  ررررر رررر  ررررررر   
 رررر ررررر رر28رررررررر رررررررر رر ررررر ررررر رررررررر ر 

ررررررر ررررررر ررررر رررررر رررررررر رررررر رررررر ررر



تطبيقيةعلى           --    دراسة الصحراوية المدينة العمرانيةعلىمورفولوجية التجارة تأثير دراسة
-- الواد  مدينة

بعرضالطريق     الميكانيكي التدفق :علقة
la flus mécanique 

largeur de la route

large

moyen

étroite

TOTAL

grand moyen faible trés
faible

TOTAL

6 22 0 0 28 

6 84 1 0 91 

0 1 0 0 1 

12 107 1 0 120 

largeur de la route x la f lus mécanique

28 large

91 moyen

1 étroite

grand moyen faible trés faible

الطريقبعرضه    :علقةوظيفة
hauteur des batiments 

largeur de la route

large

moyen

étroite

TOTAL

R+1 RDC R+2 R+3 TOTAL

3 25 0 0 28 

2 89 0 0 91 

0 1 0 0 1 

5 115 0 0 120 

largeur de la route x hauteur des batiments

28 large

91 moyen

1 étroite

R+1 RDC R+2 R+3

402
 ررررررر ررر26 رر ررر 14ررررررر رررررررر رررر رررررر   

 ررررررر ررر رررررر26 رر 12رررررر رررررررررر رررر رررر ر 
.رررررررررر رررر رررررر رررر رر رررر ررر رررر رررر

 ررررررر93ررررررر رررررررر ررررر رررررررررر ررر رر ررر  
ررر رررررر ررررر ررررر رررر رررر ررررر رررررر رر رررر



تطبيقيةعلى           --    دراسة الصحراوية المدينة العمرانيةعلىمورفولوجية التجارة تأثير دراسة
-- الواد  مدينة

المبانيبعرضالطريق     ارتفاع :علقة
hauteur des batiments 

largeur de la route

large

moyen

étroite

TOTAL

Non
réponse

R+1 RDC R+2 R+3 R+4 TOTAL

0 12 0 0 3 8 23 

9 0 7 1 24 55 96 

0 1 0 0 0 0 1 

9 13 7 1 27 63 120 

largeur de la route x hauteur des batiments

23 large

96 moyen

1 étroite

Non réponse R+1 RDC R+2 R+3 R+4

بعرضالطريق      المحلتالتجارية تواجد :علقة
le niveau d'existance 

largeur de la route

large

moyen

étroite

TOTAL

Non
réponse

RDC étage RDC+é
tage

TOTAL

0 23 0 0 23 

10 79 7 0 96 

0 1 0 0 1 

10 103 7 0 120 

largeur de la route x le niveau d'existance

23 large

96 moyen

1 étroite

Non réponse RDC étage RDC+étage

بعرضالطريق      التجارية المحلت :علقةعدد

403

ررررر ررررررر رررررررر ررررررر رر ررر رررررر ررررررررر     
3 رررر رررر ررر رررررر رررررر +رررررر رررررر ر12رررررر ررر 

 ررررر رررر رررر رررر+ررررر8ر ر3رررر ررر رررررر رررررر+
.ررررر

 ررررر07ررر ررررررر رررررررر ررررر ررر رررررر رررررر:       
 رررر رررر24رررر ررررر رررر رررر رررر رررر+رررررر رررررر 

. ررررر4رررر رررر رررر+55 رررررر 3رررر+ 

28رر ررررر ررررررر  ررررررر  رر ررر رررررر ررررر رررر    
 رررر ررررررر رررررررر ررررر15 رررررر 120ررررررر رر ررر 

. ررررررر رررررررر ررررررر رررررررر07ررررررر ررررررررر ر

120 رر 96ررر ررررررر رررررررر ررررر ررررر رررر رررررر   
 رررر ررررررر11 ررررررر ررررررررر47ررررر رررررر 
. ررررررر رررررررر ررررررر رررررررر38رررررررر ر ر

رر رررر ررررررر رررررررر رر ررررررر ررررررر ررررر رررر 18
 ررررر رررر رررررر ررررر,ر3رررررر رررر ررررر رررر رررر ررر 

. ررررر ررررر03رررررر رررر رررررر 07

 رر ررررر ررررررر46ررر ررررررر ررررررر رررررررر ررررر    
 رررر رررررر ررررر14رررررررر رررررر رررر رررررر ر

. ررررر رررررر ررررر3 رررر رررر رررررر رر 31ررررررر ر 



تطبيقيةعلى           --    دراسة الصحراوية المدينة العمرانيةعلىمورفولوجية التجارة تأثير دراسة
-- الواد  مدينة

nombre des locaux commerciaux 

largeur de la route

large

moyen

étroite

TOTAL

1 locale 2locaux 3 ou plus TOTAL

18 3 7 28 

46 14 31 91 

0 0 1 1 

64 17 39 120 

largeur de la route x nombre des locaux commerc iaux

28 large

91 moyen

1 étroite

1 locale 2locaux 3 ou plus

بعرضالطريق      التجارية المحلت :علقةعدد
catégorie des marchandisse 

largeur de la route

large

moy en

étroite

TOTAL

Non
réponse

alimentati
on génér

ale

boucheri
e

v ètementlégume et
f ruit

pharmaci
e

chasseu
r

librerie taxi
phone

article tra
ditionnel

éléctrom
énager

tissu TOTAL

0 14 1 3 3 0 0 0 1 0 1 0 23 

10 6 9 1 38 6 3 2 10 7 4 0 96 

0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

10 21 10 4 41 6 3 2 11 7 5 0 120 

largeur de la route x catégorie des marchandisse

23 large

96 moyen

1 étroite

Non réponse alimentation générale boucherie vètement

légume et fruit pharmacie chasseur l ibrerie

taxi phone artic le traditionnel éléctroménager tissu

: الميكانيكيبعرضالطريق     التدفق علقة

404

 رررر رررررر ررر ررررر ررررررر ررررررر  رر رررررر23رررررر 
.رررررر

 رررر رررررر ررر ررررر ررررررر رررررررر79ررر ررررررر   
 ررررر رررررر رر رررررر07ررررر رر رررررر ررررررر رررر 

ررررر رر ررر رررررر رر ررررررر ررررررر ررررر ررررر رررررررر. رررررررر ررر ررررر10رررررر رررر رررر 
ر رررر رررر ررررر رررررر23 ررررررر رر ررر 13رررر ررر ررر 

 . ررر رررر ررر رررر رررر23 رر ررر 10ررررررر 

 رررررر رررر رررررر3ررر ررررررر رررررررر ررررر رررررر ررر 
96رررررر ررررررر  رر ررر.92رررررر ر

 رررر رررررر14ررررر ررر رررررر رر رررررر ررررررر ررر 
 ررر رر ررررررر ررررررر رررررر ررررررررر3ررررررررر ر

ررررر رررر ررر رر ررررررر ررررررر ررررررر رررررررر ررررر
.رررررر

 رررر ررررر رررررررر ر38رررررر ررررررر رررررررر ررررر ررر 
 ررررر ررر رر رررررر6 ررررر رررررر ر9 ررررر رررر رررررر ر10



تطبيقيةعلى           --    دراسة الصحراوية المدينة العمرانيةعلىمورفولوجية التجارة تأثير دراسة
-- الواد  مدينة

la flus mécanique 

largeur de la route

large

moyen

étroite

TOTAL

grand moyen faible trés
faible

TOTAL

13 10 0 0 23 

3 92 1 0 96 

1 0 0 0 1 

17 102 1 0 120 

largeur de la route x la f lus mécanique

23 large

96 moyen

1 étroite

grand moyen faible trés faible

بوظيفتها      العمومية الساحات :علقةوجود
fonctionnement des espaces libres 

l'éxistance des espaces libres

oui

non

TOTAL

pour se r
eposée(
amusée)

pour le c
ommerce

TOTAL

3 80 83 

2 35 37 

5 115 120 

l 'éxistance des espaces l ibres x fonctionnement des espaces l ibres

83 oui

37 non

pour se reposée(amusée) pour le commerce

بعرضالطريق      التجارية المحلت :علقةعدد
le niveau d'existance 

hauteur des batiments

Non réponse

R+1

RDC

R+2

R+3

R+4

TOTAL

Non
réponse

RDC étage RDC+é
tage

TOTAL

9 0 0 0 9 

0 13 0 0 13 

0 0 7 0 7 

0 1 0 0 1 

0 27 0 0 27 

1 62 0 0 63 

10 103 7 0 120 

405



تطبيقيةعلى           --    دراسة الصحراوية المدينة العمرانيةعلىمورفولوجية التجارة تأثير دراسة
-- الواد  مدينة

hauteur des batiments x le niveau d'existance

9 Non réponse

13 R+1

7 RDC

1 R+2

27 R+3

63 R+4

Non réponse RDC étage RDC+étage

العلقة بين :التحصيصات، الشبكية، لوجود المحلت التجارية، نوع المبيعات (1

406

0 Non réponse

354 régulier

6 non régulier

gatégorie des trassé viai re quadillé gatégorie des trassé viaire rayonnaire

gatégorie des trassé viai re artorescent gatégorie des trassé viaire en échaile

gatégorie des trassé viai re en boucle gatégorie des trassé viaire l iniaire

l 'existance des locaux commerciax oui l 'existance des locaux commerciax non

spécial ité des produits artific iel-agréculture spéciali té des produits agriculture

spécial ité des produits artific iel

رر ررررررر رررررررر رررررررر رر ررر رررررر ررر ررررر ررررر
.ررر رررررر رررررررررر ررر رر رررر رررر رررررررر ررررررررر



تطبيقيةعلى           --    دراسة الصحراوية المدينة العمرانيةعلىمورفولوجية التجارة تأثير دراسة
-- الواد  مدينة

- يوضح العلقة بين :التحصيصات، الشبكية، لوجود المحلت التجارية، نوع المبيعات1جدلول- .

- يوضح العلقة بين :التحصيصات، الشبكية، لوجود المحلت التجارية، نوع المبيعات1تخطيط شبكي-
:التحليل

يتميز التخطيط التحصيصي في هذا القطاع بالنتظام ، والذي رافقه تخطيط شبكي        
شطرنجي، وما يلحظ من خل ل الستبيان أن أغلب المنباني ل تحوي محلت تجارية
فنسبة تقدر بالقليلة والتي تحوي محل تجاري واحد فيما عدا المباني الموجودة على

تقارعة الطريق، وأغلبها مخصص للمواد الغذائية ةالهواتف العمومية والمكاتب المختلفة،
ومحلت الجزارة. 

:العلقة بين : الشبكية، التدفق الميكانيكي،لوجود المحلت التجارية، تخصص المحل التجاري (2

407

régulier

non régulier

quadillé

rayonnaire

artorescent

en échaile

oui

non

artif iciel-agréculture

agriculture
artif iciel

0 Non réponse

180 quadil lé

135 rayonnaire

36 artorescent

9 en échaile

0 en bouc le

0 liniaire

nombre des locaux commerc iaux 1 locale nombre des locaux commerc iaux 2locaux

nombre des locaux commerc iaux 3 ou plus catégorie des marchandisse al imentation générale

catégorie des marchandisse boucherie catégorie des marchandisse vètement

catégorie des marchandisse légume et frui t catégorie des marchandisse pharmac ie

catégorie des marchandisse chasseur catégorie des marchandisse l ibrerie

catégorie des marchandisse taxi  phone catégorie des marchandisse artic le tradi tionnel

catégorie des marchandisse éléctroménager catégorie des marchandisse tissu

la flus mécanique grand la flus mécanique moyen

la flus mécanique faible la flus mécanique trés faible



تطبيقيةعلى           --    دراسة الصحراوية المدينة العمرانيةعلىمورفولوجية التجارة تأثير دراسة
-- الواد  مدينة

الشبكية، التدفق الميكانيكي،لوجود المحلت التجارية، تخصص المحل التجاري جدلول يوضح .

- يوضح العلقة بين : لشبكية، التدفق الميكانيكي،لوجود المحلت التجارية، تخصص المحل التجاري1تخطيط شبكي- .

 :التحليل
إن التخطيط الشبكي المميز لهذا القطاع هو التخطيط الشطرنجي والذي نلحظ           

فيه تدفق ميكانيكي كبير نوعا ما وذلك راجع للحالة الجيد ة التي تتمتع بها الطرق في
القطاع، ومع ذلك فهو ل يتمتع بعدد كاف من المحلت التجارية فيما عدا تلك المنتشرة في

.الشوارع الرئيسية التي يتضمنها القطاع

408

quadillé

rayonnaire

artorescent

en échaile

1 locale

2locaux

3 ou plus alimentation générale

boucherie

vètement

légume et fruitpharmacie

chasseur

librerietaxi phone

article traditionnel

éléctroménager

tissu

grand

moyen

faible



تطبيقيةعلى           --    دراسة الصحراوية المدينة العمرانيةعلىمورفولوجية التجارة تأثير دراسة
-- الواد  مدينة

) العلقة بين :إرتفاع المباني،مساحة المحلت التجارية، عدد المحلت التجارية، موقع المحل التجاري من03
المبنى:

إرتفاع المباني،مساحة المحلت التجارية، عدد المحلت التجارية، موقع المحل التجاري من المبنى جدلول يوضح العلقة بين .

- يوضح العلقة بين إرتفاع المباني،مساحة المحلت التجارية، عدد المحلت التجارية، موقع المحل التجاري من1تخطيط شبكي-
.المبنى

:التحليل
ل تتميز المباني هنا بالرتفاع الكبير فهي تتراوح بين الطابق الرضي والطابق الو ل،         

أما عن مساحة المحلت التجارية المنتشرة فهي تتربع على مساحات كبيرة نوعا ما مع أن
.عددها تقليل، وهي كلها متواجدة على مستوى الطابق الرضي

:العلقة بين :حالة المبنى،لوجود محلت تجارية بالمبنى، مكان لوجود المحلت، عدد المحلت التجارية (5

409

0 Non réponse

84 large

273 moyen

3 étroite

hauteur des batiments R+1 hauteur des batiments RDC hauteur des batiments R+2

hauteur des batiments R+3 surface des batiments large surface des batiments moyen

surface des batiments étroit le niveau d'existance RDC le niveau d'existance étage

le niveau d'existance RDC+étage

largemoyen

étroite

R+1
RDC largemoyen

étroit

RDC

étage



تطبيقيةعلى           --    دراسة الصحراوية المدينة العمرانيةعلىمورفولوجية التجارة تأثير دراسة
-- الواد  مدينة

عدد التجار في العائلة، عمر التاجر، المستوى الثقافي للتاجر، لوجود مهنة أخرى للتاجر جدلول يوضح . 

- يوضح العلقة بين عدد التجار في العائلة، عمر التاجر، المستوى الثقافي للتاجر، لوجود مهنة أخرى للتاجر1تخطيط شبكي- .

:التحليل
ل تحتوي العائلت المنتشرة في القطاع على عدد كبير من التجار فأغلبها تضم تاجر     

، وفيما يخص المستوى الثقافي الذي65-25واحد، أما عن أعمار التجار فهو يتراوح بين 
يتمتع به التجار فالسائد هو المستوى الثانوي، وأغلب التجار ل يملكون مهنة أخرى

.يشغلونها

410

0 Non réponse

15 moins de 3

345 plus de 3

l'age de commersant 25-45 l'age de commersant 15-25 l'age de commersant plus de 45

le niv eaus culturel primair le niv eaus culturel colégien le niv eaus culturel univ ersitaire

le niv eaus culturel ly cien L'existance des autre prof f ession non L'existance des autre prof f ession oui

moins de 3
plus de 3 25-4515-25

primair

colégien

universitaire
lycien
non

oui



تطبيقيةعلى           --    دراسة الصحراوية المدينة العمرانيةعلىمورفولوجية التجارة تأثير دراسة
-- الواد  مدينة

:العلقة بين:توجيه المباني، لوظيفة الشارع، الكثافة السكانية في الشارع، الكثافة العمرانية (6

: توجيه المباني، لوظيفة الشارع، الكثافة السكانية في الشارع، الكثافة العمرانية جدلول يوضح . 

- يوضح العلقة بين توجيه المباني، لوظيفة الشارع، الكثافة السكانية في الشارع، الكثافة العمرانية1تخطيط شبكي- . 

:التحليل
يتميز توجيه المباني بوجود إتجاههين مسيطرين هما التجاه:شرق/غرب         

والتجاه:شما ل /جنوب، أما بالنسبة لوظيفة الشارع فهو على الغلب سكني، ولتكثر فيه
 .الكثافة السكانية، ول الكثافة العمرانية

411

0 Non réponse

114 nord-sud

183 est-ouest

60 nord est-sud ouest

3 nord ouest-sud est

fonctionnement de la route habitat fonctionnement de la route commerce

fonctionnement de la route habitat-commerce densité humain sur la route grand

densité humain sur la route moyen densité humain sur la route petite

densite urbain grand densite urbain moyen

densite urbain petit

nord-sud

est-ouest

nord est-sud ouest

nord ouest-sud est
habitat

commerce

habitat-commerce

grand

moyen

petite
grand

moyen

petit



تطبيقيةعلى           --    دراسة الصحراوية المدينة العمرانيةعلىمورفولوجية التجارة تأثير دراسة
-- الواد  مدينة

العلقة بين :لوجود تساحات عامة،نوعيتها، مساحة الساحات العامة، لوظيفة الساحات العامة،أتستعمالها من (7
:عدمه

لوجود تساحات عامة،نوعيتها، مساحة الساحات العامة، لوظيفة الساحات العامة،أتستعمالها من عدمها جدلول يوضح .

- يوضح العلقة بين لوجود تساحات عامة،نوعيتها، مساحة الساحات العامة، لوظيفة الساحات العامة،أتستعماها من1تخطيط شبكي-
.عدمه

:التحليل
يتمتع هذا القطاع بقدر كا ف من الساحات العمومية المنتشرة على أرضه، أما عن نوعها فهي إما حدائق عامة       
وإما ساحات لعب أطفال، وفيما يخص مساحاتها فهي تتراوح بين التوسط والكبر، وهي موضوعة من أجل الراحة
.والتسلية ولعب الطفال،ويستعملها أغلب السكان في القطاع والملحظ أن استعمالها يتعدى إلى كل سكان المدينة

412

0 Non réponse

332 oui

148 non

gatégorie des espaces libres placette gatégorie des espaces l ibres place

gatégorie des espaces libres jardin surface des espaces l ibres moyenne

surface des espaces l ibres peti t surface des espaces l ibres grande

fonctionnement des espaces l ibres pour se reposée(amusée) fonctionnement des espaces l ibres pour le commerce

l'util isation des espaces l ibres oui l 'uti l isation des espaces libres non

oui

non

placette

place

jardin

moyenne

petit

grande

pour se reposée(amusée)

pour le commerceoui

non



تطبيقيةعلى           --    دراسة الصحراوية المدينة العمرانيةعلىمورفولوجية التجارة تأثير دراسة
-- الواد  مدينة

:العلقة بين :عدد المحلت التجارية،نوعية المبيعات، مصدر المواد المباعة، مساحة المحل التجاري (8

عدد المحلت التجارية،نوعية المبيعات، مصدر المواد المباعة، مساحة المحل التجاري جدلول يوضح . 

- يوضح العلقة بين  عدد المحلت التجارية،نوعية المبيعات، مصدر المواد المباعة، مساحة المحل التجاري1تخطيط شبكي- ..

:التحليل
يفتقر هذا القطاع للمحلت التجارية فهي ل تتوفر بنسب كافية، والموجودة تتخصص في بيع المواد الغذائية     
والخضر والفواكه، والهواتف العمومية، والمكاتب، وبالتالي فهي تختلف فيما يخص مصدر السلع المباعة بين

.الصناعية والزراعية، أما عن مساحة المحلت التجارية فهي على الغلب تتميز بمساحات شاسعة

413

0 Non réponse

27 artif iciel-agréculture

204 agriculture

129 artif iciel

catégorie des marchandisse alimentation générale catégorie des marchandisse boucherie

catégorie des marchandisse vètement catégorie des marchandisse légume et fruit

catégorie des marchandisse pharmacie catégorie des marchandisse chasseur

catégorie des marchandisse librerie catégorie des marchandisse taxi phone

catégorie des marchandisse article traditionnel catégorie des marchandisse éléctroménager

catégorie des marchandisse tissu nombre des locaux commerciaux 1 locale

nombre des locaux commerciaux 2locaux nombre des locaux commerciaux 3 ou plus

Suface locale large Suface locale moyen

Suface locale petit

artificiel-agréculture

agriculture

artificiel

alimentation générale boucherie

vètement

légume et fruit

pharmacie

chasseur

librerie
taxi phone

article traditionnel

éléctroménager

tissu

1 locale

2locaux

3 ou plus

large

moyen



تطبيقيةعلى           --    دراسة الصحراوية المدينة العمرانيةعلىمورفولوجية التجارة تأثير دراسة
-- الواد  مدينة

العلقة بين :شكل التحصيصة، اطول الشارع، عرض الشارع، نوعية الشارع، توجيه الشارع، التدفق (9
:الميكانيكي

 .جدلول يوضح شكل التحيصة، اطول الشارع، عرض الشارع، نوعية الشارع، توجيه الشارع، التدفق الميكانيكي

414

0 Non réponse

300 quadil lé

225 rayonnaire

60 artorescent

15 en échaile

0 en bouc le

0 l iniaire

longueur de la route long longueur de la route moyen

longueur de la route courte largeur de la route large

largeur de la route moyen largeur de la route étroi te

type de la route boulevard type de la route rue

type de la route ruelle orientation de la route nord-sud

orientation de la route est-ouest orientation de la route nord est-sud ouest

orientation de la route nord ouest-sud est la flus mécanique grand

la flus mécanique moyen la flus mécanique faible

la flus mécanique trés faible

quadillé

rayonnaire

artorescent

en échaile

long
moyen

courte

large
moyen

étroite

boulevard

rue

nord-sud

est-ouest

nord est-sud ouest
nord ouest-sud est

grand

moyen

faible



تطبيقيةعلى           --    دراسة الصحراوية المدينة العمرانيةعلىمورفولوجية التجارة تأثير دراسة
-- الواد  مدينة

- يوضح العلقة بين شكل التحصيصة، اطول الشارع، عرض الشارع، نوعية الشارع، توجيه الشارع، التدفق1تخطيط شبكي-
.الميكانيكي

:العلقة بين :اطول الشارع، عرض الشارع،الكثافة السكانية، الكثافة العمرانية (10

العلقة بين اطول الشارع، عرض الشارع،الكثافة السكانية، الكثافة العمرانية جدلول يوضح . 

- يوضح العلقة بين اطول الشارع، عرض الشارع،الكثافة السكانية، الكثافة العمرانية1تخطيط شبكي- .

415

0 Non réponse

81 long

255 moyen

24 courte

largeur de la route large largeur de la route moyen largeur de la route étroite

densité humain sur la route grand densité humain sur la route moyen densité humain sur la route petite

densite urbain grand densite urbain moyen densite urbain petit

long moyen

courte

large
moyen

étroite

grand

moyen

petite

grand
moyen

petit



تطبيقيةعلى           --    دراسة الصحراوية المدينة العمرانيةعلىمورفولوجية التجارة تأثير دراسة
-- الواد  مدينة

:العلقة بين :اطول الشارع، عرض الشارع،الكثافة السكانية، التدفق الميكانيكي (12

العلقة بين اطول الشارع، عرض الشارع،الكثافة السكانية، التدفق الميكانيكي جدلول يوضح . 

- يوضح العلقة بين اطول الشارع، عرض الشارع، الكثافة السكانية، التدفق الميكانيكي1تخطيط شبكي- .

:التحليل

416

0 Non réponse

84 large

273 moyen

3 étroite

longueur de la route long longueur de la route moyen longueur de la route courte

densité humain sur la route grand densité humain sur la route moyen densité humain sur la route petite

la f lus mécanique grand la f lus mécanique moyen la f lus mécanique faible

la f lus mécanique trés faible

large

moyen

étroite

long

moyen

courte

grand

moyen

petite

grand

moyen

faible



تطبيقيةعلى           --    دراسة الصحراوية المدينة العمرانيةعلىمورفولوجية التجارة تأثير دراسة
-- الواد  مدينة

تتميز الشوارع في القطاع بالطو ل الواضح بالضافة إلى عرضها النسبي والمعقو ل،      
ولكن مع ذلك فإن الكثافة السكانية متوسطة نوعا ما وكذلك هو الحا ل فيما يخص الكثافة

.العمرانية

:العلقة بين : نوع المبيعات، مصدر التموين، التردد على هذا النوع من المحلت (13

العلقة بين  نوع المبيعات، مصدر التموين، التردد على هذا النوع من المحلت جدلول يوضح . 

417

0 Non réponse

42 alimentation générale

30 boucherie

10 vètement

70 légume et fruit

16 pharmacie

6 chasseur

6 l ibrerie

30 taxi phone

10 artic le traditionnel

18 éléc troménager

2 tissu

la source d'alimentation importation la source d'alimentation locale

la source d'alimentation importation-locale la fréquentation sur locaux chaque jour

la fréquentation sur locaux chaque semaine la fréquentation sur locaux chaque mois

la fréquentation sur locaux chaque année

alimentation générale

boucherievètement

légume et fruit

pharmacie
chasseurlibrerie

taxi phone

article traditionnel

éléctroménager

tissu

importation
localechaque jour

chaque semaine

chaque mois

chaque année



تطبيقيةعلى           --    دراسة الصحراوية المدينة العمرانيةعلىمورفولوجية التجارة تأثير دراسة
-- الواد  مدينة

- يوضح العلقة بين نوع المبيعات، مصدر التموين، التردد على هذا النوع من المحلت1تخطيط شبكي- .

418



تطبيقيةعلى           --    دراسة الصحراوية المدينة العمرانيةعلىمورفولوجية التجارة تأثير دراسة
-- الواد  مدينة

:التحليل الثنائي المتغير

:علقة الحبكة  بنوعية التحصيصات
texture des façades 

gatégorie  de trassé parcellaire

régulier

non régulier

TOTAL

traditio
nnel

modrne TOTAL

0 120 120 

0 0 0 

0 120 120 

gatégorie  de trassé parcel laire x texture des façades

120 régulier

0 non régulier

traditionnel modrne

:علقة حالة المبنى بالتحصيصة
l'état des batiments 

gatégorie  de trassé parcellaire

régulier

non régulier

TOTAL

ancien nouv
eau

TOTAL

1 119 120 

0 0 0 

1 119 120 

gatégorie  de trassé parcellaire x l'état des batiments

120 régulier

0 non régul ier

ancien nouveau

419

 عينة، فيما 120 بناية ذات لواجهة حديثة من أصل 108  نلحظ أن التحصيصات المنتظمة في أحياء......... تحتوي على  
 لواجهات بنايات قديمة لوتقليدية.9تحتوي على 

 لواجهة تقليدية لوقديمة من أصل00   هذا لوتحتوي المنااطق ذات التحصيصات الغير منتظمة في ذات الحياء المذكورة على 
  بنايات ذات لواجهات حديثة.  05 عينة، في حين تحتوي على 05

 عينة، فيما تحتوي على117 بناية حديثة من أصل 107نلحظ أن التحصيصات المنتظمة في أحياء......... تحتوي على    
 بنايات قديمة لوتقليدية.10

 05 بناية تقليدية لوقديمة من أصل 0   هذا لوتحتوي المنااطق ذات التحصيصات الغير منتظمة في ذات الحياء المذكورة على 
 بنايات فقط حديثة.   05عينة، في حين تحتوي على 



تطبيقيةعلى           --    دراسة الصحراوية المدينة العمرانيةعلىمورفولوجية التجارة تأثير دراسة
-- الواد  مدينة

:علقة نوع المبيعات بنوعية التحصيصات
catégorie des marchandisse 

gatégorie  de trassé parcellaire

régulier

non régulier

TOTAL

alimentati
on génér

ale

boucheri
e

v ètementlégume et
f ruit

pharmaci
e

chasseu
r

librerie taxi
phone

article tra
ditionnel

éléctrom
énager

tissu TOTAL

22 5 0 22 18 2 2 26 3 18 2 120 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

22 5 0 22 18 2 2 26 3 18 2 120 

gatégorie  de trassé parcel laire x catégorie des marchandisse

120 régulier

0 non régul ier

alimentation générale boucherie vètement légume et fruit pharmacie

chasseur librerie taxi  phone artic le traditionnel éléctroménager

tissu

:علقة التردد على المحلت التجارية ب نوعية التحصيصات

gatégorie  de trassé parcellaire x la fréquentation sur locaux

120 régulier

0 non régulier

chaque jour chaque semaine chaque mois chaque année

 :علقة اطول الطريق بالشبكية

420

la fréquentation sur locaux 

gatégorie  de trassé parcellaire

régulier

non régulier

TOTAL

chaque
jour

chaque
semaine

chaque
mois

chaque
année

TOTAL

73 28 3 16 120 

0 0 0 0 0 

73 28 3 16 120 

longueur de la route 

gatégorie des trassé viaire

quadillé

rayonnaire

artorescent

en échaile

en boucle

liniaire

TOTAL

long moyen courte TOTAL

120 0 0 120 

0 0 0 0 

0 0 0 0 

0 0 0 0 

0 0 0 0 

0 0 0 0 

120 0 0 120 

 شراع متوتسط الطول ، لوشارع لواحد قصير، أما22 شارع اطويل لو 33نلحظ أن في التحصيصات الاطارية الشكل تحتوي على 
 شوارع قصير.05 شارع متوتسط ، كما تحتوي على 43 شارع اطويل لو01في التحصيصات الشعاعية ل تحتوي على 

 شارعا قصيرا .06 شوارع متوتسطة لو08أما التحصيصات الشجيرية فهي أيضا ل تحتوي على أي شارع اطويل لو

أما في التحصيصات السلمية لوالتي ل تكاد تذكر ففيها شارعين قصيرين لوشارع لواحد متوتسط.

 محل 32 محل من  مختلف المحلت التجارية في التحصيصات المنتظمة، لوعلى 73يتردد السكان في هذا القطاع على 
عينة.117 محلت تسنويا من أصل 08 محلت شهريا، لوعلى 4أتسبوعيا، لوعلى 

 محل يتردد 02أما بالنسبة  للتحصيصات الغير منتظمة فإن نسبة تردد السكان على المحلت التجارية تتوزع بالشكل التالي:
 محلت بصفة أتسبوعية، لكن ل يوجد لول محل للتردد الشهري لول السنوي من أصل  عينة.   03عليها بصفة يومية،



تطبيقيةعلى           --    دراسة الصحراوية المدينة العمرانيةعلىمورفولوجية التجارة تأثير دراسة
-- الواد  مدينة

gatégorie des trassé viai re x longueur de la route

120 quadil lé

0 rayonnaire

0 artorescent

0 en échaile

0 en boucle

0 liniaire

long moyen courte

علقة عدد المحلت التجارية بالشبكية
nombre des locaux commerciaux 

gatégorie des trassé viaire

quadillé

rayonnaire

artorescent

en échaile

en boucle

liniaire

TOTAL

1 locale 2locaux 3 ou plus TOTAL

120 0 0 120 

0 0 0 0 

0 0 0 0 

0 0 0 0 

0 0 0 0 

0 0 0 0 

120 0 0 120 

gatégorie des trassé viaire x nombre des locaux commerc iaux

120 quadil lé

0 rayonnaire

0 artorescent

0 en échaile

0 en boucle

0 liniaire

1 locale 2locaux 3 ou plus

علقة نوعية المبيعات بتخطيط الطرق
catégorie des marchandisse 

gatégorie des trassé viaire

quadillé

ray onnaire

artorescent

en échaile

en boucle

liniaire

TOTAL

alimentati
on génér

ale

boucheri
e

v ètementlégume et
f ruit

pharmaci
e

chasseu
r

librerie taxi
phone

article tra
ditionnel

éléctrom
énager

tissu TOTAL

22 5 0 22 18 2 2 26 3 18 2 120 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

22 5 0 22 18 2 2 26 3 18 2 120 

421

يغلب على هذا القطاع الشوارع الطويلة لوالتي أقرت الرغلبية الساحقة من الشريحة المستجابة أنها تملك محل تجاريا لواحدا.



تطبيقيةعلى           --    دراسة الصحراوية المدينة العمرانيةعلىمورفولوجية التجارة تأثير دراسة
-- الواد  مدينة

gatégorie des trassé viaire x catégorie des marchandisse

120 quadillé

0 rayonnaire

0 artorescent

0 en échaile

0 en boucle

0 l iniaire

alimentation générale boucherie vètement légume et fruit

pharmac ie chasseur librerie taxi phone

artic le traditionnel éléc troménager tissu

علقة  تردد السكان بالشبكية:
la fréquentation sur locaux 

gatégorie des trassé viaire

quadillé

rayonnaire

artorescent

en échaile

en boucle

liniaire

TOTAL

chaque
jour

chaque
semaine

chaque
mois

chaque
année

TOTAL

73 28 3 16 120 

0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 

73 28 3 16 120 

gatégorie des trassé viaire x la fréquentation sur locaux

120 quadil lé

0 rayonnaire

0 artorescent

0 en échaile

0 en bouc le

0 liniaire

chaque jour chaque semaine chaque mois chaque année

422

 محلت لبيع مختلف أنواع  اللحوم أما محلت 12 محلت خاصة بالمواد الغذائية العامة 21تحتوي التحصيصات المنتظمة  على 
 صيدليات،15 محل،كما تحتوي المنطقة على 25 محلت،أما حصة التسد كانت من نصيب الخضر لوالفواكه ب 04اللبسة فكان نصيبها 

 محلت للدلوات الكهرلومنزلية. 08 محلت لللبسة التقليدية، 05 هواتف عمومية، 23 محلت لبيع الحذية، مكتبة لواحدة، 02

 01 محلت لبيع مختلف أنواع  اللحوم ، 03 محلت خاصة بالمواد الغذائية العامة 00تحتوي التحصيصات رغير المنتظمة  على 
محلت للدلوات الكهرلومنزلية، كما نلحظ انعدام لوجود محلت تمارس أنشطة تجارية من نوع آخر. 

 محل15  محل يوميا من  مختلف المحلت التجارية في التحصيصات الاطارية، لوعلى 37يتردد السكان في هذا القطاع على 
 عينة.56 محل شهريا، لوعلى محل لواحد تسنويا من أصل 03أتسبوعيا، لوعلى 

 محل يتردد28أما بالنسبة  للتحصيصات الشعاعية فإن نسبة تردد السكان على المحلت التجارية تتوزع بالشكل التالي:
. محلت للتردد السنوي من أصل  عينة05 محل للتردد الشهري لو01 محلت بصفة أتسبوعية، 15عليها بصفة يومية،

 محل يتردد عليها08التحصيصات الشجيرية فإن نسبة تردد السكان على المحلت التجارية تتوزع بالشكل التالي:أما في 
. محلت للتردد السنوي من أصل  عينة02 محل للتردد الشهري لو00 محلت بصفة أتسبوعية، 04بصفة يومية،



تطبيقيةعلى           --    دراسة الصحراوية المدينة العمرانيةعلىمورفولوجية التجارة تأثير دراسة
-- الواد  مدينة

علقة  لوظيفة الطريق بطوله:
fonctionnement de la route 

longueur de la route

long

moyen

courte

TOTAL

habitat commerc
e

habitat-c
ommerce

TOTAL

12 75 33 120 

0 0 0 0 

0 0 0 0 

12 75 33 120 

longueur de la route x fonc tionnement de la route

120 long

0 moyen

0 courte

habitat commerce habitat-commerce

:علقة  الكثافة السكانية بالنسبة لطول الطريق
densité humain sur la route 

longueur de la route

long

moyen

courte

TOTAL

grand moyen petite TOTAL

119 1 0 120 

0 0 0 0 

0 0 0 0 

119 1 0 120 

longueur de la route x densité humain sur la route

120 long

0 moyen

0 courte

grand moyen peti te

:علقة  مجال تواجد المحل التجاري بطول الطريق
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اتستمارة الكثافة فيها18 اتستجواب من الطرق الطويلة،لوالكثافة السكانية فيها موزعة كالتي: 122 من أصل 34يحتوي هذا القطاع 
 شارع الكثافة فيها ضعيفة.02 اتستمارة الكثافة السكانية فيها متوتسطة،لو14كبيرة، 

 الكثافة62 اتستمارات الكثافة فيها كبيرة، 04 لوهي تتوزع كما يلي: 122 اتستمارة من أصل 74أما الطرق المتوتسطة الطول لوالتي تمثل 
 اتستمارة الكثافة فيها ضعيفة.08فيها متوتسطة، لو

 محل مشترك بين الطابق الرضي لوالطابق اللول.13الطابق الرضي، لو محل تجاريا على مستوى الشوارع العريضة في 17يتواجد 

 محلت تجارية في الطابق اللول.36 محل تجاريا على مستوى الشوارع المتوتسطة العرض في الطابق الرضي، لوتقع 53هذا لويتواجد 



تطبيقيةعلى           --    دراسة الصحراوية المدينة العمرانيةعلىمورفولوجية التجارة تأثير دراسة
-- الواد  مدينة

le niveau d'existance 

longueur de la route

long

moyen

courte

TOTAL

RDC étage RDC+é
tage

TOTAL

120 0 0 120 

0 0 0 0 

0 0 0 0 

120 0 0 120 

longueur de la route x le niveau d'existance

120 long

0 moyen

0 courte

RDC étage RDC+étage

:علقة عدد المحلت التجارية بطول الطريق
nombre des locaux commerciaux 

longueur de la route

long

moyen

courte

TOTAL

1 locale 2locaux 3 ou plus TOTAL

120 0 0 120 

0 0 0 0 

0 0 0 0 

120 0 0 120 

longueur de la route x nombre des locaux commerciaux

120 long

0 moyen

0 courte

1 locale 2locaux 3 ou plus

:علقة نوع المبيعات بطول الطريق
catégorie des marchandisse 

longueur de la route

long

moy en

courte

TOTAL

alimentati
on génér

ale

boucheri
e

v ètementlégume et
f ruit

pharmaci
e

chasseu
r

librerie taxi
phone

article tra
dit ionnel

éléctrom
énager

tissu TOTAL

22 5 0 22 18 2 2 26 3 18 2 120 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

22 5 0 22 18 2 2 26 3 18 2 120 

longueur de la route x catégorie des marchandisse

120 long

0 moyen

0 courte

al imentation générale boucherie vètement légume et fruit

pharmacie chasseur l ibrerie taxi phone

artic le traditionnel éléctroménager tissu
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 اتستجواب كان التدفق34 من 25 اتستجواب كان التدفق الميكانيكي فيها كبير لو 34  من الشوارع الطويلة بهذا القطاع من أصل 06
 شوارع بهم تدفق ضعيف.03الميكانيكي فيها متوتسط، فيما 

 اتستجواب كان التدفق فيهما كبير، فيما تبقى الحصة الكبر من نصيب التدفق74 إجابات من أصل 05الشوارع المتوتسطة الطول 
 إجابات بهذا النمط من الشوارع تدفقها ضعيف.03 إجابة، لو66المتوتسط ب 

 للكثافة الضعيفة.02 للكثافة المتوتسطة لو12 للكثافة الكبيرة ، 00 إتستجواب 14أما الشوارع الضيقة فكان فيها 

 محل 28 بالنسبة للشوارع  الطويلة  في هذا القطاع  فقد كانت حصة التسد فيها من نصيب محلت  الهواتف العمومية ب  
 محلت، يأتي في المرتبة التي22 محل تجاريا، تليها محلت الخضر لوالفواكه بنتيجة 22تجاريا لوبعدها المواد الغذائية بتعداد 

 محلت لللت الكهرلومنزلية .18تليها 



تطبيقيةعلى           --    دراسة الصحراوية المدينة العمرانيةعلىمورفولوجية التجارة تأثير دراسة
-- الواد  مدينة

:علقة  التدفق الميكانيكي بطول الطريق

la flus mécanique 

longueur de la route

long

moyen

courte

TOTAL

grand moyen faible trés
faible

TOTAL

6 25 3 0 34 

5 66 3 0 74 

0 12 2 0 14 

11 103 8 0 122 

longueur de la route x la f lus mécanique

120 long

0 moyen

0 courte

grand moyen faible trés faible

:علقة لوظيفة الطريق بعرضه
fonctionnement de la route 

largeur de la route

large

moyen

étroite

TOTAL

habitat commerc
e

habitat-c
ommerce

TOTAL

12 74 33 119 

0 1 0 1 

0 0 0 0 

12 75 33 120 

largeur de la route x fonc tionnement de la route

119 large

1 moyen

0 étroite

habitat commerce habi tat-commerce

:علقة التدفق السكاني بعرض الطريق
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 قالوا أنهم يملكون محلين،فيما قال12 من ملك المحلت التجارية في الشوارع العريضة قالوا أنهم يملكون محل لواحدا فقط،لو17
 محلت فأكثر.03 آخر أنه يملك 01

 آخرين يملكون محلين 26 من أصحاب المحلت التجارية يملكون محل لواحدا، لو41  أما بالنسبة للشوارع المتوتسطة العرض  ف 
 محلت تجارية فأكثر.3 قالوا أنهم يملكون من 22تجاريين ، لو



تطبيقيةعلى           --    دراسة الصحراوية المدينة العمرانيةعلىمورفولوجية التجارة تأثير دراسة
-- الواد  مدينة

densité humain sur la route 

largeur de la route

large

moyen

étroite

TOTAL

grand moyen petite TOTAL

118 1 0 119 

1 0 0 1 

0 0 0 0 

119 1 0 120 

largeur de la route x densité humain sur la route

119 large

1 moyen

0 étroi te

grand moyen petite

:علقة ارتفاع المباني  بعرض الطريق
hauteur des batiments 

largeur de la route

large

moyen

étroite

TOTAL

R+1 RDC R+2 R+3 TOTAL

2 117 0 0 119 

0 1 0 0 1 

0 0 0 0 0 

2 118 0 0 120 

largeur de la route x hauteur des batiments

119 large

1 moyen

0 étroite

R+1 RDC R+2 R+3

:علقة تواجد المحلت التجارية بعرض الطريق
le niveau d'existance 

largeur de la route

large

moyen

étroite

TOTAL

RDC étage RDC+é
tage

TOTAL

119 0 0 119 

1 0 0 1 

0 0 0 0 

120 0 0 120 
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 اتستجواب بهذا القطاع122 اتستجواب من أصل 34النسبة لهذه العلقة نجد أن المحلت التجارية في الطرق الطويلة لوالتي تمثل ب
 مشتركة بين الطابق الرضي لواللول . أما المحلت التجارية في الطرق المتوتسطة الطول 15 توجد على المستوى الرضي، لو19

 محل  مشترك بين الرضي لوالطابق 32 من المحلت فيها على المستوى الرضي،لو 42،حيث كان 122 من أصل 74لوالتي تمثل 
اللول.

 محلت مشتركة بين 05 محلت لو على مستوى الطابق اللول لو09 اتستجواب في الطرق القصيرة فوجد فيها 14   هذا لوكان 
الطابق الرضي لواللول..    

 اتستجواب.01 أخرى متوتسطة التدفق، فيما التدفق الضعيف كان فيه 12 اتستجواب بها تدفق كبير، لو17الشوارع العريضة كان بها 

 اتستجواب  نجد فيها11 إلى تدفق متوتسط، لو 73 اتستجوابات منها تشير إلى تدفق كبير، 05أما الشوارع المتوتسطة العرض فكانت 
التدفق ضعيف.

 09 منها للوظيفة السكنية، لو20،فكانت 122 أتستجواب من أصل 30   إن لوظيفة الشوارع  العريضة  في هذا القطاع لوالتي مثلت 
 للوظيفة المختلطة السكنية التجارية.01للوظيفة التجارية، لو

 منها للوظيفة 36 للوظيفة السكنية،لو09 فجاءت نسبتها 122 من 89   أما الشوارع المتوتسطة العرض لوالتي كانت نسبتها 
 للوظيفة المشتركة السكنية التجارية.44التجارية ، لو



تطبيقيةعلى           --    دراسة الصحراوية المدينة العمرانيةعلىمورفولوجية التجارة تأثير دراسة
-- الواد  مدينة

largeur de la route x le niveau d'existance

119 large

1 moyen

0 étroite

RDC étage RDC+étage

:علقة عدد المحلت التجارية بعرض الطريق

largeur de la route x nombre des locaux commerc iaux

119 large

1 moyen

0 étroite

1 locale 2locaux 3 ou plus

:علقة نوعية المحلت التجارية بعرض الطريق
catégorie des marchandisse 

largeur de la route

large

moy en

étroite

TOTAL

alimentati
on génér

ale

boucheri
e

v ètementlégume et
f ruit

pharmaci
e

chasseu
r

librerie taxi
phone

article tra
ditionnel

éléctrom
énager

tissu TOTAL

22 5 0 22 18 1 2 26 3 18 2 119 

0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

22 5 0 22 18 2 2 26 3 18 2 120 

largeur de la route x catégorie des marchandisse

119 large

1 moyen

0 étroite

alimentation générale boucherie vètement légume et fruit

pharmacie chasseur l ibrerie taxi  phone

artic le traditionnel éléc troménager tissu
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nombre des locaux commerciaux 

largeur de la route

large

moyen

étroite

TOTAL

1 locale 2locaux 3 ou plus TOTAL

119 0 0 119 

1 0 0 1 

0 0 0 0 

120 0 0 120 

 مستجوب فالو أنهم يملكون محل تجاريا لواحدا، أما في119لحظنا أنه لومن خلل التستبيان المنجز أنه في الشوارع العريضة 
الشوارع المتوتسطة العرض فمستجوبا لواحدا لوجدناه يملك محل تجاريا لواحدا من هنا نستنتج أن أن الشوارع في هذا القطاع

تمتاز بالعرض لولكنها ل تنتشر بها الحركة التجارية بصفة كبيرة

 محلت هواتف عمومية05 لوالخضر لوالفواكه، لو 05 محل للمواد الغذائية،08يحتوي هذا القطاع في شوارعه الواتسعة على 
 محلت للجزارة.06، 

 هاتف 18 محلت لكل من الخضر لوالفواكه لو20 محل المواد الغذائية لو 12لوتحتوي الشوارع المتوتسطة العرض على 
 محلت لللبسة 03 محل لواحد للحذية، لو4 محلت أدلوات كهر منزلية، 09 صيدليات، 10 محلت جزارة، لو09عمومي، لو

الجاهزة.



تطبيقيةعلى           --    دراسة الصحراوية المدينة العمرانيةعلىمورفولوجية التجارة تأثير دراسة
-- الواد  مدينة

:علقة التدفق الميكانيكي بعرض الطريق
la flus mécanique 

largeur de la route

large

moyen

étroite

TOTAL

grand moyen faible trés
faible

TOTAL

119 0 0 0 119 

1 0 0 0 1 

0 0 0 0 0 

120 0 0 0 120 

largeur de la route x la f lus mécanique

119 large

1 moyen

0 étroite

grand moyen faible trés faible

:التحليل ثلثي المتغير
) العلقة بين :التحصيصات، الشبكية، لوجود المحلت التجارية، نوع المبيعات:01
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 إتستجوابات ، فيما كانت نتيجة التدفق 05لوجدنا في هذا القطاع أن الشوارع الواتسعة تتميز بتدفق ميكانيكي كبير حيث مثل 
 تدفق ضعيف. 03، لو30 من أصل 22المتوتسط 

 05، لو 89 للتدفق المتوتسط  من أصل78 إجابات لصالح التدفق الكبير لو06أما الشوارع المتوتسطة العرض فوجدنا بها 
إجابات للتدفق الضعيف.

.07 للتدفق المتوتسط  من أصل03أما الشوارع الضيقة فكانت بها 



تطبيقيةعلى           --    دراسة الصحراوية المدينة العمرانيةعلىمورفولوجية التجارة تأثير دراسة
-- الواد  مدينة

0 Non réponse

249 régulier

48 non régulier

gatégorie des trassé viaire quadillé gatégorie des trassé viaire rayonnaire

gatégorie des trassé viaire artorescent gatégorie des trassé viaire en échaile

gatégorie des trassé viaire en boucle gatégorie des trassé viaire l iniaire

l'existance des locaux commerc iax oui l'existance des locaux commerciax non

spéc iali té des produits Non réponse spécial ité des produits artific iel-agréculture

spéc iali té des produits agriculture spécial ité des produits artific iel

- يوضح العلقة بين :التحصيصات، الشبكية، لوجود المحلت التجارية، نوع المبيعات1جدلول-

- يوضح العلقة بين :التحصيصات، الشبكية، لوجود المحلت التجارية، نوع  المبيعات1تخطيط شبكي- .
:التحليل

تتميز التحصيصات بالتخطيط المنتظم، الذي تطبعه أشكال هندسية منتظمة، وكذلك هو الحال بالنسبة لشبكة الطرق    
التي تتميز بالتخطيط الشطرنجي بالدرجة الولى، وتكثر المحلت التجارية بشكل لفت في القطاع، وهي تتخصص

.في بيع السلع الزراعية الصناعية

.العلقة بين : الشبكية، التدفق الميكانيكي،لوجود المحلت التجارية، تخصص المحل التجاري (2
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régulier

non régulier

quadillé

rayonnaire
oui

non

artif iciel-agréculture

agriculture

artif iciel



تطبيقيةعلى           --    دراسة الصحراوية المدينة العمرانيةعلىمورفولوجية التجارة تأثير دراسة
-- الواد  مدينة

الشبكية، التدفق الميكانيكي، لوجود المحلت التجارية، تخصص المحل التجاري جدلول يوضح .

:التحليل
كما سبق وذكرنا أن الشبكية في هذا القطاع تتميز بالتخطيط الشطرنجي، والتي يكثر       

فيها التدفق الميكانيكي بشكل لفت، وكذلك هو الحا ل بالنسبة للمحلت التجارية التي
نجدها تنتشر بأعداد كبيرة وتتخصص في مختلف المبيعات التي تتصدرها الدوات التقليدية

 وتليها الدوات الكهرومنزلية واللبسة  والحذية والصيدليات .....إلخ
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0 Non réponse

249 quadillé

48 rayonnaire

0 artorescent

0 en échaile

0 en boucle

0 liniaire

nombre des locaux commerciaux Non réponse nombre des locaux commerciaux 1 locale

nombre des locaux commerciaux 2locaux nombre des locaux commerciaux 3 ou plus

catégorie des marchandisse Non réponse catégorie des marchandisse alimentation générale

catégorie des marchandisse boucherie catégorie des marchandisse vètement

catégorie des marchandisse légume et f ruit catégorie des marchandisse pharmacie

catégorie des marchandisse chasseur catégorie des marchandisse librerie

catégorie des marchandisse taxi phone catégorie des marchandisse article traditionnel

catégorie des marchandisse éléctroménager catégorie des marchandisse tissu

la flus mécanique grand la f lus mécanique moyen

la flus mécanique faible la f lus mécanique trés faible

quadillé
rayonnaire

artorescenten échaile

grand

moyen

faible

1 locale

2locaux

3 ou plus

alimentation générale

boucherie

vètementlégume et fruit

pharmacie

chasseur

librerie

taxi phone
article traditionnel éléctroménager

tissu



تطبيقيةعلى           --    دراسة الصحراوية المدينة العمرانيةعلىمورفولوجية التجارة تأثير دراسة
-- الواد  مدينة

العلقة بين :إرتفاع المباني،مساحة المحلت التجارية، عدد المحلت التجارية، موقع المحل التجاري من (03
:المبنى

إرتفاع المباني،مساحة المحلت التجارية، عدد المحلت التجارية، موقع المحل التجاري من المبنى جدلول يوضح العلقة بين .

- يوضح العلقة بين ارتفاع المباني،مساحة المحلت التجارية، عدد المحلت التجارية، موقع المحل التجاري من1تخطيط شبكي-
.المبنى

:التحليل
يتراوح ارتفاع المباني في القطاع بين الطابق الو ل والطابق الثالث،  أي أنها تتميز          

بالرتفاع نوعا ما ، أما فيما يخص مساحة المحلت التجارية فهي تتميز بالتساع وبكثرة
أعدادها، وبالنسبة لموتقعها فهي تتواجد على مستوى الطابق الرضي لكن توجد هناك

 .نسبة ل بأس بها التي تمتد إلى الطابق الو ل
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0 Non réponse

162 large

78 moyen

57 étroite

hauteur des batiments R+1 hauteur des batiments RDC hauteur des batiments R+2

hauteur des batiments R+3 surface des batiments large surface des batiments moyen

surface des batiments étroit le niveau d'existance Non réponse le niveau d'existance RDC

le niveau d'existance étage le niveau d'existance RDC+étage

large

moyen

étroite

R+1

RDC

R+2

R+3

large

moyen

étroit

RDC

étage

RDC+étage



تطبيقيةعلى           --    دراسة الصحراوية المدينة العمرانيةعلىمورفولوجية التجارة تأثير دراسة
-- الواد  مدينة

:العلقة بين :عدد التجار في العائلة، عمر التاجر، المستوى الثقافي للتاجر، لوجود مهنة أخرى للتاجر (4

عدد التجار في العائلة، عمر التاجر، المستوى الثقافي للتاجر، لوجود مهنة أخرى للتاجر جدلول يوضح .

- يوضح العلقة بين عدد التجار في العائلة، عمر التاجر، المستوى الثقافي للتاجر، لوجود مهنة أخرى للتاجر1تخطيط شبكي- .

:التحليل
 تجار في العائلة وبين من يقولون أنه03هناك تقارب في الستبيان المنجز بين من يقولون أنه يوجد اكثر من         

 سنة، أما فيما يخص المستوى الثقافي45-25 تجار، أما عن أعمارهم فهي غالبا ما تتراوح بين 03يوجد أقل من 
للتجار فهو يتأرجح بين البتدائي والمتوسطي والثانوي وحتى الجامعي، أي أن جميع الفئات يمكنها أن تمتهن

.التجارة،وهناك أيضا توافق وتقارب بين من يملكون مهنة أخرى وبين من ل يملكونها

432

0 Non réponse

168 moins de 3

129 plus de 3

l 'age de commersant Non réponse l'age de commersant 25-45

l'age de commersant 15-25 l'age de commersant plus de 45

le niveaus culturel Non réponse le niveaus culturel primair

le niveaus culturel colégien le niveaus culturel universitaire

le niveaus culturel lyc ien L'existance des autre proffession Non réponse

L'existance des autre proffession non L'existance des autre proffession oui

moins de 3
plus de 325-45

15-25

plus de 45

primair

colégien

universitaire
lycien

non
oui



تطبيقيةعلى           --    دراسة الصحراوية المدينة العمرانيةعلىمورفولوجية التجارة تأثير دراسة
-- الواد  مدينة

:العلقة بين:توجيه المباني، لوظيفة الشارع، الكثافة السكانية في الشارع، الكثافة العمرانية (5

: توجيه المباني، لوظيفة الشارع، الكثافة السكانية في الشارع، الكثافة العمرانية جدلول يوضح . 

- يوضح العلقة بين توجيه المباني، لوظيفة الشارع، الكثافة السكانية في الشارع، الكثافة العمرانية1تخطيط شبكي- . 

 :التحليل
يغلب على المباني التجاه: شمال/جنوب ، رثم تليه باقي التجاهات بنسب متقاربة، أما عن وظيفة الشوارع فهي         

 .وظيفة سكنية بالدرجة الولى، تجارية بالدرجة الثانية، وفيما يخص الكثافة العمرانية والسكانية فهي كبيرة ومميزة

433

0 Non réponse

147 nord-sud

72 est-ouest

45 nord est-sud ouest

33 nord ouest-sud est

fonctionnement de la route habitat fonctionnement de la route commerce

fonctionnement de la route habitat-commerce densité humain sur la route grand

densité humain sur la route moyen densité humain sur la route petite

densite urbain grand densite urbain moyen

densite urbain petit

nord-sud

est-ouest

nord est-sud ouest

nord ouest-sud est

habitat

commerce

habitat-commerce

grand

moyen

petite

grand

moyen

petit



تطبيقيةعلى           --    دراسة الصحراوية المدينة العمرانيةعلىمورفولوجية التجارة تأثير دراسة
-- الواد  مدينة

العلقة بين :لوجود تساحات عامة،نوعيتها، مساحة الساحات العامة، لوظيفة الساحات العامة،أتستعمالها من (6
:عدمه

لوجود تساحات عامة،نوعيتها، مساحة الساحات العامة، لوظيفة الساحات العامة،أتستعمالها من عدمها جدلول يوضح .

- يوضح العلقة بين لوجود تساحات عامة، نوعيتها، مساحة الساحات العامة، لوظيفة الساحات العامة، أتستعمالها من1تخطيط شبكي-
.عدمه

 :التحليل
يحتوي هذا القطاع على نسبة كبيرة من الساحات العامة المخصص بعضها للتجارة والبعض الخر التنزه          

.والتسلية ولعب الطفال، وهي عبارة عن مساحات صغيرة بعضها مؤرثث ومهيء والبعض الخر فارغ

434

0 Non réponse

276 oui

120 non

gatégorie des espaces l ibres Non réponse gatégorie des espaces l ibres placette

gatégorie des espaces l ibres place gatégorie des espaces l ibres jardin

surface des espaces l ibres Non réponse surface des espaces l ibres moyenne

surface des espaces l ibres petit surface des espaces l ibres grande

fonctionnement des espaces l ibres Non réponse fonc tionnement des espaces l ibres pour se reposée(amusée)

fonctionnement des espaces l ibres pour le commerce l'util isation des espaces l ibres Non réponse

l'uti lisation des espaces l ibres oui l 'util isation des espaces l ibres non

oui

non
placette

place

jardin

moyenne

petit

grande

pour se reposée(amusée)

pour le commerce

oui

non



تطبيقيةعلى           --    دراسة الصحراوية المدينة العمرانيةعلىمورفولوجية التجارة تأثير دراسة
-- الواد  مدينة

:العلقة بين :عدد المحلت التجارية،نوعية المبيعات، مصدر المواد المباعة، مساحة المحل التجاري (7

عدد المحلت التجارية،نوعية المبيعات، مصدر المواد المباعة، مساحة المحل التجاري جدلول يوضح . 

- يوضح العلقة بين عدد المحلت التجارية، نوعية المبيعات، مصدر المواد المباعة، مساحة المحل التجاري1تخطيط شبكي- ..

 :التحليل

435

3 Non réponse

171 1 locale

81 2locaux

42 3 ou plus

catégorie des marchandisse Non réponse catégorie des marchandisse alimentation générale

catégorie des marchandisse boucherie catégorie des marchandisse vètement

catégorie des marchandisse légume et fruit catégorie des marchandisse pharmacie

catégorie des marchandisse chasseur catégorie des marchandisse l ibrerie

catégorie des marchandisse taxi phone catégorie des marchandisse artic le tradi tionnel

catégorie des marchandisse éléctroménager catégorie des marchandisse tissu

spécialité des produits Non réponse spécialité des produits artific iel-agréculture

spécialité des produits agriculture spécialité des produits artific iel

Suface locale Non réponse Suface locale large

Suface locale moyen Suface locale petit

1 locale

2locaux

3 ou plus

alimentation générale

boucherie

vètement

légume et fruit

pharmaciechasseur

librerie

taxi phone

article traditionnel
éléctroménagertissu

artif iciel-agréculture

agriculture

artif iciel

large

moyen

petit



تطبيقيةعلى           --    دراسة الصحراوية المدينة العمرانيةعلىمورفولوجية التجارة تأثير دراسة
-- الواد  مدينة

يتميز القطاع بوجود عدد كا ف من المحلت التجارية، التي تتاجر في عدة أنواع من السلع والمبيعات التي تخص    
الستعمال اليومي أو الموسمي، وهي متعددة المصادر بين الصناعي والفلحي والمشترك، وهذه المحلت تتمتع

.بمساحات كبيرة

العلقة بين :شكل التحصيصة، اطول الشارع، عرض الشارع، نوعية الشارع، توجيه الشارع، التدفق (8
:الميكانيكي

.جدلول يوضح شكل التحيصة، اطول الشارع، عرض الشارع، نوعية الشارع، توجيه الشارع، التدفق الميكانيكي
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0 Non réponse

415 quadillé

80 rayonnaire

0 artorescent

0 en échaile

0 en boucle

0 liniaire

longueur de la route long longueur de la route moyen

longueur de la route courte largeur de la route large

largeur de la route moyen largeur de la route étroite

type de la route boulevard type de la route rue

type de la route ruelle orientation de la route nord-sud

orientation de la route est-ouest orientation de la route nord est-sud ouest

orientation de la route nord ouest-sud est la f lus mécanique grand

la f lus mécanique moyen la f lus mécanique faible

la f lus mécanique trés faible

quadillé

rayonnairelong
moyen

courte

large
moyen

étroite

boulevard

rue

ruelle

nord-sud
est-ouest

nord est-sud ouest

nord ouest-sud est

grand

moyen

faible

trés faible



تطبيقيةعلى           --    دراسة الصحراوية المدينة العمرانيةعلىمورفولوجية التجارة تأثير دراسة
-- الواد  مدينة

- يوضح العلقة بين شكل التحصيصة، اطول الشارع، عرض الشارع، نوعية الشارع، توجيه الشارع، التدفق1تخطيط شبكي-
.الميكانيكي

:العلقة بين :اطول الشارع، عرض الشارع،الكثافة السكانية، الكثافة العمرانية (9

العلقة بين اطول الشارع، عرض الشارع،الكثافة السكانية، الكثافة العمرانية جدلول يوضح . 

- يوضح العلقة بين اطول الشارع، عرض الشارع، الكثافة السكانية، الكثافة العمرانية1تخطيط شبكي- .

 :التحليل
.يتميز القطاع بوجود شوارع اطويلة لوعريضة لوذات كثافة تسكانية لوعمرانية كبيرة

437

long

moyen

courte

large

moyen

étroite

grand

moyen

petite

grand

moyen

petit

0 Non réponse

159 long

78 moyen

60 courte

largeur de la route large largeur de la route moyen largeur de la route étroite

densité humain sur la route grand densité humain sur la route moyen densité humain sur la route petite

densite urbain grand densite urbain moyen densite urbain petit
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-- الواد  مدينة

:العلقة بين :اطول الشارع، عرض الشارع،الكثافة السكانية، التدفق الميكانيكي (10

العلقة بين اطول الشارع، عرض الشارع،الكثافة السكانية، التدفق الميكانيكي جدلول يوضح . 

- يوضح العلقة بين اطول الشارع، عرض الشارع، الكثافة السكانية، التدفق الميكانيكي1تخطيط شبكي- .

 :التحليل
.يتميز القطاع بوجود شوارع اطويلة لوعريضة لوذات كثافة تسكانية كبيرة لوكذلك هو الحال بالنسبة للتدفق الميكانيكي

438

0 Non réponse

159 long

78 moyen

60 courte

largeur de la route large largeur de la route moyen largeur de la route étroite

densité humain sur la route grand densité humain sur la route moyen densité humain sur la route petite

la f lus mécanique grand la f lus mécanique moyen la f lus mécanique faible

la f lus mécanique trés faible

long

moyen

courte

large

moyen

étroite

grand

moyen

petite

grand

moyen

faible

trés faible
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-- الواد  مدينة

:العلقة بين : نوع المبيعات، مصدر التموين، التردد على هذا النوع من المحلت (11

العلقة بين  نوع المبيعات، مصدر التموين، التردد على هذا النوع من المحلت جدلول يوضح . 

- يوضح العلقة بين نوع المبيعات، مصدر التموين، التردد على هذا النوع من المحلت1تخطيط شبكي- .

439

2 Non réponse

70 alimentation générale

32 boucherie

8 vètement

22 légume et fruit

6 pharmacie

10 chasseur

6 librerie

12 taxi phone

10 article traditionnel

8 éléctroménager

12 tissu

la source d'alimentation Non réponse la source d'alimentation importation

la source d'alimentation locale la source d'alimentation importation-locale

la fréquentation sur locaux Non réponse la fréquentation sur locaux chaque jour

la fréquentation sur locaux chaque semaine la fréquentation sur locaux chaque mois

la fréquentation sur locaux chaque année

alimentation générale

boucherie

vètement
légume et fruit

pharmacie

chasseur

librerie

taxi phone

article traditionnel

éléctroménagertissuimportation

locale

importation-locale
chaque jour

chaque semaine

chaque mois
chaque année
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تطبيقيةعلى           --    دراسة الصحراوية المدينة العمرانيةعلىمورفولوجية التجارة تأثير دراسة
-- الواد  مدينة

العامة  :النتائج
من البواب السابقة يمكن اتستخلص النتائج العامة للبحث لوالمتمثلة في أتسس التصميم الحضري للتجارة         

في المدينة القديمة لوما يمكن تطبيقه منها عند تصميم الشوارع التجارية المعاصرة ، كذلك المشاكل المعاصرة
.للشوارع التجارية لوالعوامل المؤثرة على تطويرها لومختلف النماط التجارية

1: السوفية-     للعمارة التخطيطية والمعالجات النماط
ًا للبيئة الحضارية ًا صادتق       إن النماط المعمارية على مر العصور كانت دائما انعكاس

التي كانت تسود كل مرحلة من المراحل التاريخية المتلحقة، ومن تقديم الزمان أتقيمت
مدن على أطراف الصحراء حيث ساعدت البيئة الحارة بظروفها الطبيعية والجتماعية
على خلق نمط معين متلئم معها، وهكذا كانت مدينة وادي سوف فقد ساعدت البيئة

الحارة على توجيه النسان إلى الداخل سواء كان للحي أو المسكن أو في المدينة ككل
حتى يتوفر عامل الحماية من الظروف المناخية.

    ولقد ظهرت التشكيلت المعمارية على مستوى التخطيط بصوره عضوية وتلقائية دون
الرتباط المسبق باعتبارات تشكيلية أو معمارية معينة، وبذلك أصبحت العمارة التقليدية

في مدينة وادي سوف تعبر بصدق عن الوظيفة والبيئة الطبيعية والثقافية والجتماعية
السائدة، وتقد استطاعت هذه العمارة التوصل إلى حلو ل معمارية سليمة كفيلة بتحقيق

الحماية من العوامل الجوية شديدة القسوة، فظهرت المباني الملتحمة أو شبه الملتحمة
في نسيج عشوائي وتلتف حو ل الفراغات الداخلية لفنيتها مما يوفر أكبر مساحة مظللة،
ويعتبر تكامل الفراغات وتداخلها من أهم القيم التخطيطية والتصميمية للعمارة التقليدية

وخاصة في المباني السكنية، ويعمل هذا التخطيط العضوي على الحد من تعرض مكوناته
المختلفة كالمسكن والشوارع والممرات إلى تقدر كبير من المؤثرات البيئية الخارجية

كأشعة الشمس المباشرة أو الحرارة المنقولة بالشعاع أو التربة المحمولة في الهواء،
ولذلك يكون النسب في البيئة ذات المناخ الحار الجاف السائد بشكل عام هو اللجوء إلى

 وذلك بهدف التقليل بقدرCompactالنماط التخطيطية المدمجة أوالنسيج المتضام 
المكان من التعرض للظروف المناخية الخارجية، لكن وعلوة على ذلك  هناك ما يميز

هذه المدينة  عن غيرها من المدن الصحراوية وهو النسيج الخطي  والذي يسير في خط
مواز للطرق الوطنية.

      1 - 1-: المتضام    أو المدمج التخطـيـط
  هذا التخطيط يميز الحياء القديمة في مدينة وادي سوف كالعشاش  حيث تتصف

بتقارب مباني المدينة بعضها من بعض حيث تتكتل وتتراص في صفوف متلصقة، في مثل
ًء وكذلك ًا وشتا هذه البيئة الصحراوية الجافة يكون التفاوت كبير بين درجة الحرارة صيف

بين الليل والنهار، مما يوجب معه استخدام التخطيط المتضام المتلحم، لتوفير أكبر تقدر
من الظل ل التي تسقطها المباني على بعضها البعض والناتجة عن اختلف الرتفاعات
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والبروزات في الجدران الخارجية ، بحيث ل يتعرض لشعة الشمس سوى أتقل مساحة من
الواجهات والسطح، ومن ثم تكون الطاتقة النافذة أو المتسربة إلى المباني في أضيق

الحدود.
      ومن سمات هذا التخطيط أن عروض الشوارع ضيقة وملتوية لتقليل المساحات

المعرضة للشمس مما يعمل على الستقرار الحراري والحفاظ على ركود الهواء البارد
أسفل الشوارع، مع مراعاة أن تكون متعامدة على اتجاه الرياح السائدة بسبب احتما ل

هبوب الرياح المحملة بالرما ل والتربة، التي تؤدي إلى رفع درجة الحرارة داخل المباني،
أما الشوارع الضيقة (الممرات) داخل التجمعات السكنية ذات التخطيط الغير متضام فإنها

تظل تقاصرة في الستقرار الحراري حيث ترتفع درجة حرارة الهواء في هذه الشوارع،
وهذا راجع إلى سقوط أشعة الشمس المباشرة عليها وحرارة الرض وانعكاس الشعاع

الشمسي من الجدران المجاورة لها وعدم تهويتها بالشكل الجيد أو توجيهها في اتجاه
الهواء السائدة وهذه السباب مجتمعة تجعل من هذه الشوارع الضيقة مخزن للحرارة،

مما ينقل هذه الحرارة للقشرة الخارجية للمبنى عن طريق خاصية التوصيل الحراري، أما
في الشوارع المتسعة والتي تعد من العناصر السلبية كونها تزيد من الكسب الحراري نجد

أن اتساع هذه الشوارع وتحرك الهواء فيها بشكل سريع مع تشجيرها يمكن من خلله
التقليل من الكسب الحراري.

:   - الخارجية       الفراغات أ
      تؤثر البيئة الصحراوية  لمدينة وادي سوف على الفراغات الخارجية فنجدها غير

متسعة، لن أشعة الشمس القوية تمنع استغل ل مثل هذه الفراغات الخارجية المكشوفة
في ممارسة النشطة المختلفة، إل إذا ظللت كلها أو أجزاء منها بواسطة البنية أو صفوف
الشجار، واستخدام النباتات المتسلقة لتغطية الممرات وأماكن انتظار السيارات، ويقتصر
ًا على مناطق الفصل بين الحياء ومناطق المراكز الرئيسية مع وجود الفراغات الكبر نسبي

استخدام وسائل تظليل مناسبة لهذه الفراغات.
    :     - المتعرجة         المشاة وممرات الشوارع ب

        إن اللجوء ل تباع الحل المتضام في النسيج العمراني للمدينة القديمة في وادي
سوف أدى بالتبعية بأن تكون شوارع المدينة ضيقة، حيث يؤدي ذلك إلى تعرضها لتقل تقدر

ممكن من الشعاع الشمسي المباشر، إلى جانب أن ضيق الشوارع كان يتناسب مع
وسائل النتقا ل في ذلك الوتقت (الدواب والعربات التي تجرها الدواب) والتي لم تكن

تتطلب شوارع ذات عروض أكبر، وهذا ل يعني أن بعض المدن التقليدية لم تعرف شوارع
عريضة، ولقد كان لكل من الشوارع والزتقة والممرات في المدينة القديمة وعرض خاص

م،3-2م، أما الحارات فتتراوح عرضها بين 4فالشارع والطريق وصل عرضه إلى حوالي 
م أما عن الوظيفة فكلها تتميز  بالنشطة التجارية2-1.5أما الزتقة فتتراوح عرضها بين 

البحتة، وتقد كان لرتفاع المباني على جانب الشارع أثره الواضح في تحقيق نسبة ظل
2:1معقولة في هذه الشوارع، فقد كانت نسبة ارتفاع المباني إلى عرض الشارع فيها

4:1 أو3:1وأحيانا
       وبالنسبة لتوجيه الممرات والشوارع في المدينة القديمة فإن غالبيتها أخذ التجاه
الشمالي الجنوبي؛ لن ذلك يساعد على عدم تعرض الطرق وواجهات البيوت المطلة
عليها فترة طويلة للشمس، وحتى تكون عمودية مع حركة الشمس الظاهرية وهذا ما

يجعل الشوارع تكتسب ظل ل طوا ل النهار، بالضافة إلى اكتسابه الرياح الشمالية التي
تساعد على استمرار برودتها أطو ل فترة ممكنه لوجود نسبة التظليل العالية في هذه

الشوارع، ولكي تكون ممرات المشاة متوافقة مع البيئة الصحراوية يجب أن تكون اتقصر
ًا وعودة في أثناء النهار، وتكون ما يمكن لكي تحقق مسافة السير القصوى للفرد ذهاب
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ضيقة ما أمكن ومتعرجة في تكوين متضام، ويكون المقياس النساني هو الحاكم، لذلك
نجد أن الكتلة البنائية هي المسيطرة على شبكة الطرق وتتكون من مجموعة من

القطاعات السكنية، وكل تقطاع يتكون من مجموعة من المساكن المتراكبة. 
1 - 2: السوفية-      للعمارة التقليدية التصميمية والمعالجات النماط

       إن ملمح أنماط العملية التصميمية أو صياغة الشكا ل في النتاج التقليدي ليس
مجرد مجموعة من العوامل بل هو نظرة للحياة، وموتقف للنسان من الوجود ومن ثم

أسلوب للبداع والصياغة تنبع من تراكم جهد وإسهامات واجتماع ثقافة وحضارة الشعوب
لجيا ل متعددة تصب في نفسية الحرفي المصمم فتضطرب نفسه وتتحرك يداه معلنة

ظهور النهج التصميمي، وبالتالي فهي تمثل اجتماع تجارب وخبرات أجيا ل متعددة تتواصل
في استمراريتها عبر السنين خل ل توحد الطار العام للرؤى أو المنطق والمفاهيم للوجود
والحياة بصورة عامة، ويمثل الجزء التالي دراسة النماط التصميمية التقليدية للعمارة في
المناطق الصحراوية ومن خللها يتم الوتقوف على أهم المفردات التصميمية وذلك بهدف

تقليل تعرض النسيج العمراني للظروف المناخية الخارجية.
1 - 2 - 1 -: للداخل  التوجيه

بسبب توجيه الفراغات الداخلية إلى الداخل ظهر الفناء، والذي يعرف على أنه حوش
داخلي يترك في وسط مسطح المبنى لضاءة وتهوية وحدات المبنى الداخلية،ويوضع على

كل المساحة المخصصة للحوش تراب ذهبي صاف حيث لما يرش الرمل بالماء فهو
يضمن تلطيف الحرارة المرتفعة داخل المنز ل ويكزن عوضا عن المكيفات المستحدثة،

ًا بوحدات المبنى من أربعة جوانب (منور مغلق)، أومن ثلثة وتقد يكون الحوش محاط
جوانب أو جانبين، ولقد استند الفكر التصميمي للمسكن التقليدي السوفي على استخدام

الفناء الوسطي كنقطة مركزية لتحقيق مبدأ التوجيه نحو الداخل، واستخدام الفناء
الوسطي كان أحد أهم المبادئ التصميمية في عمارة مختلف الحضارات في العالم رغم

التباين في البيئات الحضارية والطبيعية، وهذا نابع من تقدرة البناء ذي الفناء الوسطي على
التكيف مع مختلف الظروف من حيث تحقيق الكثير من المتطلبات البيئية والحضارية

والجمالة والجتماعية مثل الخصوصية والتوجيه للداخل والحماية سواء من الخطار
الخارجية أو البيئة القاسية خاصة في مناطق المناخ الحار.

وتجدر الشارة إلى أن الفناء الداخلي كأحد أهم الحلو ل المناخية فقد تم استخدامه في
اغلب الحضارات المعمارية لمميزات عديدة منها:

- توفير أكبر تقدر من الظل ل عن طريق الشجار، وهذا يحمى مساحات كبيرة من
الواجهات من التعرض للشمس المباشرة، ووجود المل الندي بالماء أو نافورة أو سلسبيل

للمياه ترطب الهواء، هذا كله يساعد على خفض درجة الحرارة وخلق جو مناسب لراحة
النسان داخل المبنى.

- الخصوصية الذي يوفرها الفناء الداخلي تعطى حرية أكبر لستخدام الفناء في الحركة
الفقية والراسية والنشطة المنزلية من جلوس أو استقبا ل الضيوف.

         مما ل شك فيه أن وجود الفناء داخل المبنى يحسن من البيئة المناخية الداخلية
للفراغات المطلة عليه، توصل عدد من الباحثين إلى خلصة وهي: أن المبنى ذو الفناء

ًا حيث ًا حراري يعتبر أفضل المباني استخداما في المناطق الصحراوية ويعتبر الفناء منظم
يعمل على تلطيف درجة الحرارة داخل المبنى مستفيدا من الفرق الكبير في درجة

الحرارة مابين الليل والنهار وتكوين أماكن ضغط متباينة مابين الشوارع الضيقة المظللة
والفناء الوسطي المفتوح. حيث الفناء يقوم بدور المنظم الحراري للمسكن من خل ل

دورة التبريد التي تتكون أثناء الليل والنهار والتي تبدأ من ترسيب الهواء البارد في الفناء
والغرف المحيطة به ليل إلى ظهيرة اليوم التالي عندما تسخن السطح المعرضة
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للشمس.
ًل كما ًا بالهواء البارد الذي اكتسبه لي         فأثناء النهار يكون الفناء الوسطي مازا ل محتفظ

يكون كله أو جزء منه مظلل مما يوفر مكان مريحا للستخدام من تقبل الساكنين، وعند
ارتفاع زاوية سقوط الشمس وزيادة درجة الحرارة أثناء النهار، ونظرا لكون مواد إنهاء

الفناء الوسطي تكتسب الحرارة بسرعة، يصبح الفناء الوسطي أشبه بالمدخنة الحرارية
إل أن الزتقة المظللة تكون في هذه الفترة محتفظة بالبرودة وبالتالي ستكون أماكن

ضغط مرتفع فيتحرك الهواء البارد عبر الفتحات في جدران المسكن من الزتقة إلى الفناء
الوسطي عبر الفضاءات الداخلية التي مازالت محتفظة بالبرودة بسبب خاصية التخلف

الزمني التي تتسم بها مواد البناء الكتلية والتي تؤخر وصو ل درجة الحرارة العالية حوالي
 ساعة. 10-12

أما فترة المساء والليل فيستخدم الساكنون السطح للجلوس والنوم حيث يبدأ الفناء
والجدران السميكة بإشعاع الحرارة المختزنة طوا ل النهار إلى السماء الصافية ومع

النسمات الولى للفجر يبدأ الهواء البارد بالهبوط تدريجيا إلى السفل ويتجمع في الفناء
الوسطي ليحل محل الهواء الدافئ الذي كان داخل الفناء حيث أن الهواء البارد أثقل كثافة

من الهواء الدافئ وهذا ما يطلق علية التفريغ الليلي.
1 - 2 - 2 -: والفتحات  النوافذ

     تطلق كلمة نافذة على الفتحة التي تخترق جدار بأغراض ثلثة: هى (التهوية والضاءة
والرؤية)، وكان أهم ما يميز المباني السوفية القديمة هو استخدام فتحات خارجية محددة

ونسبتها صغيرة بالواجهة الخارجية بينما الفتحات الكبيرة بالواجهة تفتح على الفناء
الداخلي، وتكون النوافذ ضيقة من الداخل واسعة من الخارج لتوسيع زاوية الرؤية من جهة
وتخفيف كمية النور ومنع الشعة المباشرة من الدخو ل، وكان لذلك أكبر الثر في الحفاظ
على درجات الحرارة الداخلية وتقليل الحمل الحراري النافذ من هذه الفتحات الخارجية،
وعند الضطرار لتصميم الفتحات الواسعة فيتم معالجتها بالعناصر التي تعمل على تفتيت

المساحة الواسعة للفتحات كالمشربيات.
          وعموما يجب الهتمام بالتوجيه المناسب لفراغات المبنى والفتحات الخارجية

لتحقيق ثلثة أغراض.
 بالنسبة للتهوية الطبيعية: و تحقق أيضا من خل ل استخدام ملتقف الهواء والتوجيهأول:

المناسب للفراغات في المباني ويفضل إيجاد فتحات متقابلة في التوجيه، وأيضا تكون
هناك فتحات صغيرة في الحوائط المواجهة للرياح وفتحات كبيرة في الحائط المقابل، لن

فرق الضغط بين اتجاه الرياح والتجاه المضاد للهواء يؤثر على كمية حركة الهواء داخل
المبنى، فكلما زادت نسبة فتحة خروج الهواء عن فتحة دخوله كلما زادت سرعة حركة

الهواء داخل الفراغ وتحققت التهوية الطبيعية، وبذلك نجد أن تقلة الفتحات الخارجية تمثل
ًء أو التسرب ًل أو شتا حل مناخيا لمشكلة التسرب الحراري من الداخل نحو الخارج لي

ًا.  ًا ونهار الحراري نحو الداخل من الخارج صيف
 بالنسبة للضاءة الطبيعية: بالنسبة لتوفير دخو ل الضاءة الطبيعية فتكون من اتجاهثانيا:

الشما ل للستفادة من الضوء الخالي من أشعة الشمس، وتكون هذه الفتحات صغيرة إذا
كانت موجودة بأي واجهة أخرى غير الشمالية للحماية من الشمس المتوهجة بالخارج، أو

تكون هذه الشبابيك محمية من الخارج بالمشربيات للتحكم في درجة الضاءة الطبيعية
المناسبة. 

 بالنسبة للرؤية: فالمشربيات توفرها من الداخل إلى الخارج وتحجبها من الخارجثالثا:
إلى داخل لتحقيق الخصوصية وبذلك تكون الفتحات متوافقة مناخيا.

1 - 2 - المشربيات:- 3
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       من خصائص المشربية أنها تمتص بعض الرطوبة من الهواء المار خللها، حيث أن
اللياف العضوية مثل ألياف الخشب خاصية امتصاص الرطوبة التي ل تلبث أن تتبخر من

حركة الهواء المستمرة فيبرد الهواء، وبذلك فالمشربية معالجة معمارية تسمح بدخو ل
الهواء الملطفة ول تسمح بدخو ل أشعة الشمس، كما وأن عناصر المشربية من القطع

الخشبية تلقي الظل ل فوق بعضها ثم مرور الهواء فوق الظل ل يعطي نسيم بارد من
الهواء من خل ل خفض درجة حرارته، وللمناخ دور هام في ظهور المشربية في العمارة

العربية بالضافة إلى عوامل أخري دينية واجتماعية.
       وتعتبر المشربية من أنجح الحلو ل التي اتبعها السوفي في معالجة الفتحات، وهى

بالضافة إلى كونها تحجب أشعة الشمس في مختلف أوضاعها إل أن تدرج أتساع فتحاتها,
حيث تضيق هذه الفتحات عند مستوى النظر وتتسع بالتدريج إلى أعلى، فلقد أدى ذلك إلى

التدرج في كمية الضاءة النافذة وهذا المر يحقق راحة العين.
وادي-       2 مدينة في التجارية للوظيفة الحضري التصميم أسس

سـوف:
تتحقق في شوارع المدينة السوفية القديمة (السواق الشريطية) الكثير من أسس
التصميم البيئي والتي يمكن الستفادة منها في التصميم الحضري للشوارع التجارية

المعاصرة ، وتتلخص هذه السس في :-
- تحقيق الشعور بالمقياس النساني بمراعاة نسبة عرض الشارع إلى ارتفاع المباني1

على جانبيه .
- تنويع الفراغ باختلف نسبة عرض الشارع إلى ارتفاع المباني على جانبيه مما يقضى2

على الشعور بالملل .
- توفير الضاءة الطبيعية العلوية للشوارع المغطاة .3
- استعما ل بعض العناصر المعمارية التي تقطع فراغ الشارع لعدم الشعور بالملل مثل4

العقود والبوابات المغطاة .
- تلحم الحوائط الخارجية للمباني بدون مسافات بينها مع ترك الفراغات إلى الخلف أو5

في الفنية وبذلك تظهر فراغات الشارع أكثر تحديدا وبالتالي تزيد درجة تحديد الفراغ.
- تجانس طبيعة مواد البناء المحلية يوفر التجانس التشكيلي لفراغات الشارع6

2 - في-        1 التجارية المناطق منها تعاني التي المعاصرة المشاكل
-  : السوفية  المدينة

يمكن تصنيف المشاكل المعاصرة التي تعانى منها المناطق التجارية  في مدينة وادي
سوف إلى: مشاكل تخطيطية ومشاكل تصميمية ، والتي من شأنها تقليل كفاءة المنطقة

التجارية من حيث تحويل عملية التسوق إلى مجرد عملية روتينية ثقيلة خالية من أي
متعة .

2 - 1 - 1-: التخطيطية-    المشاكل
وهى المشاكل التي تشتمل على مشاكل الموتقع واختياره وتدرجه والعملية المرورية فيه .

: الموقع)   وهى المشاكل التي تنتج عن سوء اختيار موتقع المنطقة التجارية في المدينةأ
مما تقد يؤثر على القوة الشرائية .. وتتمثل في التي :-

ًل فتفقد1       ًا مث ًا شرياني -عدم ملئمة الموتقع للنشاط التجاري فل يفضل أن يكون شارع
المنطقة التجارية شخصيتها وسط المرور اللي المخترق للمنطقة  الطريقين الوطنيين

رتقم       و       .
-عدم مركزية المنطقة التجارية فل تخدم أكبر عدد ممكن من السكان (حي2      

لعشاش) .
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-عدم توافق تكوين المنطقة التجارية مع التكوين العام للمدينة ، فالمدينة  السوفية3      
شريطية والمنطقة التجارية مركزية وبالتالي فإن  مجا ل التأثير والخدمة غير متجانس .

التدرج)  :- ـب وهى المشاكل الناتجة من عدم التدرج الهرمي للمنطقة التجارية والتي 
تتمثل غالبا في عدم كفاية المنطقة التجارية لمتطلبات السكان ، وتكون :-

           عدم وجود التدرج الهرمي في المركز التجاري ابتداء من مركز المدينة وانتهاء
بمركز المجاورة مما أدى إلى وجود ضغط على المركز الموجود بقلب المدينة .

           عدم كفاية منطقة المركز لحتياجات السكان نتيجة لفتقاد التدرج الهرمي .
المرورية)   المشاكل :-ـج وهى المشاكل التي تواجه المشاة والسيارات على حد سواء 

وتتمثل في التي :-
-عدم وجود مناطق كافية لنتظار السيارات لخدمة الشوارع التجارية .1                 
- استخدام الشوارع التجارية أحيانا في المرور العابر مما يزيد من التكدس2                 

.
- عدم ملءمة الشوارع التجارية لستيعاب كل هذا العدد من المشاة3                 
والسيارات .

- عدم وجود شوارع للخدمة أدى إلى وجود اختناتقات نتيجة لنتظار4                 
السيارات الخاصة بالشحن والتفريغ .

- التداخل بين حركة المشاة والمرور اللي يجعل النتقا ل إلى الرصيف5                 
المقابل عملية صعبة .

2 - 2 - 1: التصميمية-    المشاكل
       وهي المشاكل التي تختص بالتصميم الحضري للشوارع التجارية ، وتختص بدراسة

الشارع التجاري من ناحية الفراغات، الكتل ، خط السماء ، النشطة المرئية ، التفاصيل .
: أ -وتقد لحظنا في المناطق التجارية  في مدينة وادي سوف مايليالفراغات)    :

- افتقاد الشوارع التجارية للمقياس النساني الذي كان يحكم الشوارع1                 
التجارية في المدن العربية تقديما.

- عدم تحقيق درجات الحتواء المناسبة للشوارع التجارية والتي تشترك2                  
مع مقياس الشارع في سهولة إدراك المشاة لبعاد الفراغ .

- عدم كفاية حجم الفراغ لستيعاب النشاط التجاري الموجود به .3                 
 : والجدران)   الكتل وهى المشاكل التي تختص بالمباني التي تمثل جدران الفراغـب

التجاري، وتقد لحظنا من المشاكل التصميمية للكتل مايلي: 
-عدم الهتمام بصيانة وشكل الواجهات الخارجية للمباني المطلة على1                   

الشارع التجاري .
-عدم استمرارية اتصا ل الكتل المكونة للفراغ ؛ فتكثر التقاطعات مما2                   

يفقد تتابع عملية التسوق .
-افتقاد الطابع المعماري المميز للشوارع التجارية من حيث معالجة3                   

الواجهات .
- عدم وجود أي محددات لمعالجة واجهات المحلت التجارية سواء من4                   

حيث اللوان أو المواد المستخدمة مما أفقد المناطق التجارية شخصيتها .
 -: الرضيات)   ولحظنا ما يلي: ـج

- عدم الهتمام بدراسة وتصميم الرصيف .1                   
- عدم كفاية عرض الرصيف لمتطلبات المشاة .2                   
- عدم الهتمام بالرصيف سواء من ناحية التبليط المستخدم وعدم تحمله3                   

أو استخدام نوعيات رديئة غير جذابة .
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- عدم صيانة الرضيات وتغيير التالف منها .4                   
- عدم تصميم الرصيف بما يتناسب مع ظروف المعوتقين .5                   
- عدم وجود ميو ل في الشارع لتجميع وصرف مياه المطر التي تحو ل6                   

الشارع إلى بركة موحلة تحو ل دون السير.
المرئية)    النـشطة :-هـ

- تداخل حركة المشاة مع المرور اللي .1                            
- عدم توفير فراغات حضرية (عقد) تصلح لتقامة النشطة2                            

الترفيهية أو الثقافية … الخ .
- الضوضاء والتلوث السمعي في آلت التنبيه والزعاج الناتج عن3                            

الباعة الجائلين والضوضاء الصادرة من السيارات ... الخ .
- انتشار الباعة الجائلين في أغلب المناطق التجارية في مدينة4                             

وادي سوف. 
-: الفراغ)    تفاصيل ـو

                  عدم توفير عناصر التأثيث العمراني اللزمة لحتياجات المشاة من مقاعد
وصناديق للقمامة وأكشاك للهاتف ونافورات للشرب .

-عدم الهتمام بتوفير مظلت تقي المشاة من التقلبات الجوية .1                    
- عدم الهتمام بالتشجير كأحد العناصر التي تضفي البهجة على المناطق2                    

التجارية .
-عدم توفير الضاءة الكافية والعتماد في أغلب الحيان على الضاءة3                    

المنبعثة من المحلت التجارية .
-عدم إنارة الشوارع الجانبية الضاءة الكافية مما تقد يجعلها مكانا تنتشر4                    

فيه الجريمة . 
- تقلة العلمات الرشادية التي توجه تقائدي السيارات أو المشاة إلى5                    

طريقهم وعدم الهتمام بعلمات المرور .
-عدم خضوع اللوحات العلنية لي تنظيم أو تقيود مفروضة سواء من6                    

ناحية الحجم أو المكان أو طريقة الكتابة أو المادة المستخدمة من تقماش أو ورق أو
بلستيك ... الخ .
-عدم الهتمام بتصميم اللوحات العلنية مما يشكل تلوثا بصريا في7                    
أغلب الحيان .

- تقلة أماكن الجذب البصري والمتمثلة في البؤر البصرية والمطلت8                    
والعلمات المميزة .

-عدم توفير حنفيات الحريق .9                    
-عدم توفير شبكات صرف مياه المطر .10                    

: التالي      الجدول ندرج ماسبق لكل وكتلخيص
التجاري   المورفولوـجـي  البعد المرحلة البعد
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بسيطة-    تجارية محلت
رحبة-    على كبر العتماد

السوـق 
التجارية-  المبادلت

- والكتفاء      البسيطة
الفلحية  بالمنتجات
اليدوية-  والحرف
التقليدية 

-تعتمد المدينة على المركزية في
بناءها.

-مجالت عمرانية بسيطة وغير
مخططة وتعتمد على المواد

المحلية والطرق التقليدية
البسيطة.

-التركيز على الحرمة والتدرج في
في المجالت من العام الى

الخاص. 

التعمير  مرحلة
حول  المتركز

قبل:   1النواة 8 9 0

رحبة    علـى العتماد بقـي
بـعـض    وجود مع السوـق

الخاصة   التجارية المحـلت
. بالمستعمـر

من-   العديد ظهور
عـن   الجديدة المرافق

كالفنادق  المدينة
والثكنات  والمتاـحـف
العسكرية 

-النتقا ل من الشكل الغير منتظم 
إلى الشكل المنتظم.

تموتقع بالقرب من مركز المدينة
تاركا شارعا يفصل المدينة العتيقة

عن الحي الستعماري الذي أدى
إلى توسع محيطا بالمركز القديم 

المرحلة
من:  اـلستعمارية

1 8 9 1إلى  0 9 6 2 

العتماد-   كان دائما
. السـوـق    رحبة علـى الكبر

من-      به باس ل عدد وجود
التي   التجارية المحـلت

ذات   بالسلع تتاجر
 . فـقـط   اليوـمـي القتناء

-امتداد البناء العفوي و الغير
 وذلك حسب)Informel(مخطط

المحاور.
-التوسعات الغير مخططة و التي

ل تحترم أية تقواعد عمرانية ول
تقنية للبناء و العامل الوحيد في

تخطيطها هو معرفة البناء و
الحرفي ومساحة الرضية

الموجودة 

التعمير  مرحلة
من: العشوائي

1 9 6 1إلى 2 9 7 0 

التجارية-   المحلت إنتشار
. الجديدة   الحياء في

جديدة-   أسواق ظهور
تخفيف   في ساعدت
السوق   عـن الضـغـط

الرئيـسـي.
التجارية-   المحلت توضع

الطريق   طـوـل عـلى
بسكرة   الواد الوطـنـي

-عرفت المدينة نمو متكامل من
ناحية، فوضوي وغير مهيكل من

ناحية أخرى في جميع التجاهات،
وخاصة مع إنشاء منطقة

النشاطات التي التهمت مساحة
شاسعة وتوسع عمراني كبير ناتج

عن ترتقية المدينة، إلى مركز ولية
جديدة . 

مرحلة
التخطيطات

من: العمرانية
1 9 7 1إلى0 9 9 0 
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وقوي   كثـيـف إنتشار
التجارية  للمحـلت

. ـسريعـة   نمو وبوتيرة
8توضع-  من 0 بالمئة

عـلى   التجارية المحـلت
. الوطنـي   الطريق طـوـل

نمو   وزيادة إزدهار
وإرتفاع   المركزي السوـق

نشاطه.

-توسع متكامل ومنظم من ناحية
(نسيج عمراني بطابع فردي

مبرمج ومنظم في مجموعات
متصلة متموتقع في شما ل شرق

وجنوب غرب المدينة).
إنشاء مساحات كبيرة ومتخصصة

الوظائف مثل المنطقة السكنية
في) ZHUN(الحضرية الجديدة 

جنوب غرب المدينة - 

التطور  مرحلة
من: العمراني

1 9 9 يومنا 0 إلى
هذا 

: توصياتالبحث 
البينية                التجارة عمليات من المزيد تحقيق إلى الحاجة هدفا أصبحت

للميزات           نظرا سهولة بكل به القيام سـوـف وادي لولية يمكن استراتيجيا
الثروات            إلى التجاريين سكانها طبيعة من الولية هذه بها تتمتع التي الكبيرة

وجب            وعليه به تتمتع الذي المهم الحدودي الموقع إلى تملكها التي الطبيعية
الصورة         وتحسين فيها التجاري بالقطاع للنهوـض إسترتيجيات وضع علينا

بالمناطق            الدولة طرـف من اهمية بايلء ال يتم ل كله وهذا العمرانية
التنمية         ونظريات اـسـس على المختصين وباعتماد جهة من الصحراوية

 : التالي       البيان في مراحلها لخصنا التي المستدامة

التي …          وتشـمـل التجارية الشوارع تصميم عـلى المؤثرة العوامل دراسة :- أول

)1-: الوظيفية)    العوامل
-يعتبر المرور اللي من أهم العوامل المؤثرة على تطوير الشارع1                  

التجاري ، وتقد وجد أن هناك عدة محددات أساسية يجب أخذها في العتبار عند دراسة
المرور اللي كأحد المؤشرات الساسية في تحديد نوع التطوير الكثر ملءمة لظروف

الحالة المعنية بالدراسة وهي :-
• خط سير السيارات المارة من المنطقة (نقاط انطلتقها ونقاط وصولها) ، وبالتالي يمكن

تحديد مدى أهمية المنطقة المعنية بالدراسة كشريان حركة رئيسي ، والبدائل المتاحة
كمسارات حركة .
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      •المعد ل اليومي لمرور السيارات ، وبالتالي يمكن تقياس ضغط المرور اللي على
المنطقة وإمكانية تحويل المرور اللي إلى مسارات بديلة من عدمه .

     •مسار المواصلت العامة وعلتقتها بالمنطقة .
    • ساعات الذروة بالنسبة للمرور اللي ودراسة الحلو ل المتاحة لتنظيم حركة المرور

اللي منعا لتكدسها بالمنطقة .
     •نوعية السيارات ووسائل النقل المستخدمة .

- تعتبر حركة المشاة من أهم المحددات الساسية في عملية تطوير2                    
الشارع التجاري ، ويعتبر تلبية احتياجات المشاة الساسية من توفير المان والراحة

وتحقيق المتاع والجذب البصري من أهم أهداف عملية التطوير ، ولتحقيق هذا يجب
دراسة العناصر التية :-

     •أنماط مستخدمي الفراغ التجاري من المشاة واحتياجات كل نمط على حده.
     •الغرض من السير داخل المنطقة ، ومحاولة تشجيع الرحلت الترويحية إلى

المنطقة .
     •الماكن التي تشكل مصدرا للتزاحم بالمنطقة ، ومحاولة التغلب على هذا التزاحم

بتوفير مسارات آمنة مخصصة للمشاة تستوعب هذه العداد .
     •درجة إحساس المشاة بالمان ، والذي يعد مطلبا أساسيا للمشاة أثناء سيرهم في

الفراغ التجاري ، لذلك يجب دراسة أماكن عبور المشاة خاصة عند التقاطعات ؛ ومحاولة
تهدئة المرور اللي المخترق للمنطقة .

     •ملءمة الرصيف واستيعابه لحركة المشاة .
- تعتبر سهولة التخديم على المحلت التجارية أحد المؤشرات الرئيسية3                    

لنجاح المنطقة التجارية .
    • وسائل نقل البضائع للمحلت التجارية .

     •معدلت نقل البضائع للمحلت التجارية (يومي ، أسبوعي ، شهري) .
     •طرق الشحن والتفريغ .

      •وسائل التخزين .
- يعتبر توفير أماكن لنتظار السيارات من أهم الهداف الهامة عند تطوير4                   

الشوارع التجارية ويجب أل تزيد المسافة بين أماكن انتظار السيارات والمنطقة التجارية
حتى ل تصبح عبئا على تقائدي السيارات فينصرفوا عن هذه المنطقة .

- توفير مسارات مخصصة لسيارات الطوارئ مع مراعاة عدم وجود5                   
عوائق تحو ل دون وصو ل سيارات الطوارئ لهدفها ، كما يجب تزويد المنطقة بحنفيات

الحريق اللزمة مع إجراء الصيانة المستمرة لها لضمان عملها .
- الهتمام بالبنية الساسية واستكما ل اللزم من شبكات للمياه والصرف6                    

الصحي والتليفونات والكهرباء …الخ .
-الهتمام بحالة المباني ومراعاة تناسق الواجهات من ناحية اللوان7                     

والخامات والطرز المعمارية .
-إجراء الصيانة الدورية لعناصر الفراغ التجاري لضمان عملها بكفاءة .8                     

)2-: الطبيعية)    العوامل
-يؤثر المناخ على راحة مستخدمي الفراغ وتقدرتهم على مزاولة1                    

أنشطتهم إما بالسلب أو باليجاب لذا يجب دراسة المؤثرات التية :-
        •استقبا ل الشعاع الشمسي .

         •التحكم في حركة الهواء داخل الفراغات .
       •الموازنة في درجة رطوبة الجو .
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-تؤثر نوعية التربة ومنسوب المياه الجوفية على تصميم الشارع التجاري .2                  
- تؤثر طبوغرافية الرض على تصميم الشارع ؛ فيمكن الستفادة منها في3                

عمل مناسيب مختلفة وخاصة إذا كانت المنطقة التجارية مخصصة للمشاة فقط .
والقتصادية)    3( الجتماعية .العوامل

-تعتبر عملية تحليل السواق من أهم المؤشرات الدالة على مدى نجاح1               
الشارع التجاري ومدى إتقبا ل الجمهور على المنطقة التجارية مستقبل ، لذا يجب الهتمام

بالنقاط التية :-
• النسيج الجتماعي لمستخدمي الفراغ .

• القوة الشرائية .
• القوة التنافسية .

-تعتبر النسبة بين التكاليف والربح هي المؤشر الساسي لنجاح المنطقة2              
التجارية من وجهة النظر التقتصادية ، لذا يجب إعداد دراسة جدوى اتقتصادية تشمل

التكاليف المتوتقعة والرباح المرجوة ، وبالتالي يمكن تحديد مدى ربحية التطوير .
-يعتبر توفير العتمادات المالية والتمويل اللزم من أهم الخطوات الساسية3              

تقبل البدء في عرض مشروع التطوير المقترح ومصادر التمويل المقترحة يمكن أن تكون:-
• تمويل حكومي .

• المؤسسات التقتصادية الكبرى كنوع من الستثمار الطويل الجل .
• الشركات التجارية كنوع من الدعاية .

• حصيلة الضرائب والرسوم التي يتم جمعها من أصحاب المحلت بالمنطقة .
)4-: والقانونية)     السياسية العوامل

-دراسة المشروع من الناحية القانونية دراسة وافية ومحاولة التغلب على1                
ما يستجد من تجاوزات تعوق المشروع .

-التنسيق بين القيادات السياسية والتنفيذية وبين السكان  لعرض المشروع2               
على الجمهور ومحاولة حل أي مشاكل تقد تواجه بعض المتضررين من المشروع .

للمنطقة …      الملئم التطوير نوعية اختيار  :-ثانيا
يتم تصنيف أنواع المناطق التجارية طبقا لعلتقة المشاة والسيارات ببعضهم البعض وكذلك

علتقتهم بالمنطقة التجارية نفسها .
وهى تقسم إلى ثلثة أنواع طبقا لمكانية الفصل بين المشاة والسيارات وهى 

فـقـط)      للـمشاة المـخـصصة التجارية المنطقة  أ
 عند تخصيص الشارع للمشاة فقط ومنع المرور اللي نهائياFull Mallوينشأ ما يعرف بالـ 

إل في حالة سيارات الطوارئ (إسعاف -مطافى - ....الخ) وفى هذه الحالة يمكن تطوير
الشارع بما يتفق مع احتياجات المشاة من إضافة أرضيات جديدة وأشجار ومقاعد

ووحدات إضاءة ... الخ.

العامة)        المواصـلت وـوسائل للـمشاة المخـصصة التجارية المنطقة  ـب
وفى هذا النوع يتم منع المرور العابر في المنطقة نهائيا والسماح بالمواصلت العامة فقط

مع المشاة ، ويمنع انتظار السيارات نهائيا ويتم زيادة عرض الرصيف وإضافة العناصر
الجمالية المكملة لحركة المشاة .

والسيارا)      للـمشاة المـخـصصة التجارية المنطقة  Semi Mallت ـج
وفى هذا النوع يتم السماح للمرور اللي باختراق المنطقة التجارية مع محاولة تقليل

السيارات بقدر المكان وتقليل النتظار في نهر الشارع ومحاولة زيادة المكان المخصص
للمشاة لتهدئة المرور اللي في المنطقة التجارية .
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-: التطبيقية   الدراسات
بعد تحديد نوع التطوير الملئم للمنطقة من خل ل دراسة العوامل المؤثرة عليه ، فإن

الخطوة التي تلي ذلك هو البدء في تنفيذ المشروع من خل ل المحاور التية :-
-إعداد المشروع البتدائي الخاص بتطوير المنطقة واختيار عناصر التصميم1             

الحضري المناسبة لكل نمط ، وإعداد دراسة اتقتصادية تتضمن التكلفة المبدئية للمشروع .
- توفير مصادر التمويل اللزمة .2              
-عرض المشروع على الجمهور والرد على استفساراتهم ، وعمل توعية3              

للجمهور عن طريق وسائل العلم المحلية توضح لهم الغرض من المشروع وفوائده ، ثم
تلفي العتراضات الخاصة بالجمهور في التصميم المقترح .

- وضع خطة زمنية للتطوير بحيث ل تعوق حركة المشاة والمرور اللي .4              
ويمكن إيجاز المراحل الخاصة بتنفيذ المشروع كالتي :-

 استكما ل تنفيذ خطوط شبكات البنية الساسية ( أعما ل تغذية وصرف ، كهرباء ،أ-
تليفونات ... الخ ) .

- تقليل عدد السيارات المخترتقة للمنطقة عن طريق زيادة عرض الرصيف وتقليلب
عرض الحارات المخصصة للسيارات .

 تحويل المرور في الشارع إلى مرور في اتجاه واحد .جـ-
 تغيير نوع الرضيات الخاصة بالمشاة بما يتفق مع التصميم المقترح ، مع الخذ فيد-

العتبار الميو ل الخاصة بصرف مياه المطر .
 تغيير أرضية الحارات المخصصة للسيارات إلى الرضيات المخصصة لسياراتهـ-

الطوارئ .
 إضافة عناصر الفرش اللزمة في المنطقة مثل التشجير وأعمدة النارة والمقاعدو-

والعلمات الرشادية .

الخـــاتمة:

    في رحاب جولتنا هذه التي نتمنى أن نكون تقد أحطنا بأهم المعالم البارزة 
المنصب عليها مجهودنا المتواضع هذا، والذي تضمن محاولة في هيكلة وتنظيم 
مدينة الواد، تركيزا على أهم مشاكلها خاصة منها التصميمية أو التقتصادية، 
التي يعاني منها مجالعا العمراني.
    وفي الخير نأمل أن تكون هذه المساهمة، بداية لثراء الدراسات  العمرانية
والتي تراعي العلتقة الوثيقة بين شكل النسيج العمراني وإتقتصاده في المدن 
الصحراوية  وما لذلك من إمكانية في تحسين المجا ل المعيشي للسكان وكذا 
النهوض بإتقتصادهم، أو أن تكون نفضا خفيفا لغبار طالما علق بها.
    وفي الخير نأمل بمحاولتنا المتواضعة هذه التي ل تعبر إل عن غيض من 
فيض  أن نكون تقد ضربنا لكم موعدا  في بحر غسمه الصحراء موجه الرما ل 
الذهبية، سفينته الجمل، عمقه الماضي، سطحه الحاضر والمستقبل، تقلبه 
التاريخ و شاطئه مدينة الواد.
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تطبيقيةعلى           --    دراسة الصحراوية المدينة العمرانيةعلىمورفولوجية التجارة تأثير دراسة
-- الواد  مدينة

:ملـخـص
ًا للبيئة الحضارية ًا صادتق        إن النماط المعمارية على مر العصور كانت دائما انعكاس

التي كانت تسود كل مرحلة من المراحل التاريخية المتلحقة، ومن تقديم الزمان أتقيمت
مدن على أطراف الصحراء حيث ساعدت البيئة الحارة بظروفها الطبيعية والجتماعية
على خلق نمط معين متلئم معها، فقد ساعدت البيئة الحارة على توجيه النسان إلى
الداخل سواء كان للحي أو المسكن أو في المدينة ككل حتى يتوفر عامل الحماية من

الظروف المناخية.
        أما عن أهم التخصصات التي تتميز بها العديففد مففن المففدن  الصففحراوية ، هففي التجففارة ،فمنففذ آل ف السففنين تففم
افتتاح مسففيرة حضففارات عففبر مسففارات ودروب الصففحراء،حيففث الجنففوب السففطوري، و دواخففل القففارة الفريقيففة
بكنوزها وعوالمها الساحرة، التي ظلت مسيطرة على مخيلففة العففالم لفففترات طويلففة مففن التاريففخ، وتؤكففد البحففاث أن

 .افتتاح مسارات عبر أدى إلى اكتشا ف المحيط الطلسي بعدما كان يعر ف ببحر الظلمات

ومنذ القدم اعتبر النسان السوفي تجاريا بطبعه نتيجة غياب ما يمكن إنتاجه في تلك المنطقة الصحراوية القاحلة       
فقد اعتمد السوفي الول الذي عمر تلك المنطقة على التبادلت التجارية والمقايضة وتطورت هذه الفكرة فيه فنجده

يشتغل بالتجارة في أي منطقة يحل بها هذا وقد عرفت  مدينة الوادي تزايدا ملحوظا في الهياكل التجارية، خاصة في
العشرية الخيرة ، والذي جاء كنتيجة لموقعها الحدودي المتميز الذي يمثل منذ الزل نقطة عبور وطنية ودولية

بالضافة إلى النمو السكاني السريع الذي رافقه تزايد الطلب على مختلف الخدمات خاصة التجارية منها، التي تساهم
 . في جلب المستهلك من جميع أنحاء المدينة
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