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 ص:خلامل
- 1984تة ما بنيالل الفنطقة ختناولت الدراسة تتبع التوسع العمراين والفاقد من األراضي الزراعية ابمل  

التغريات  ليراقبة وحتلمل املعلومات اجلغرافية،تقنية االستشعار عن بعد، ونظم ستخدام ، وذلك اب2018
 تتاليةمزمنية  فتاتلاحلاصلة يف استخدامات األرض ابلفرع، حيث متت معاجلة أربع مرئيات فضائية 

خدام بعض أدوات وأساليب التحليل املكاين اليت توفرها (، واست2018 -2006 –1995 -1984)
و ع مساحات النموتتب ،ديالبل اهات حماور منو العمران ابلفرعتقنية نظم املعلومات اجلغرافية لتحديد اجت

مكانياً و عية زمانيًا ي الزراألراضاالعمراين احلاصل ابملنطقة وحتديد أمناط توزيعه، واستنباط حجم الفاقد من 
 ضيألر حلقت اباليت أ اخلسائرو  العمراين حجم التوسعيف تباين  ، وتوصلت الدراسة إىل وجودالدراسة مبنطقة

 .مكانياً بني احملالت العمرانية وزمانياً حسب فتات الدراسة الزراعية
 ظم املعلومات اجلغرافية.ن -ر عن بعداالستشعا -ت األرضاستخداما -التوسع احلضري الكلمات الدالة:

Assessment of the development of urban expansion on agricultural lands 

in the municipal branch of Tomina during the period (1984 -2018) using 

remote sensing and geographic information systems 
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Abstract:  

The study dealt with tracking urban expansion and agricultural land losses 

in the region during the period between 1984-2018, using remote sensing 

technology and geographic information systems, to monitor and analyze 

changes in land uses in the branch, where four satellite visuals were 

processed for successive periods of time (1984-1995-2006-2018), and using 

some of the tools and methods of spatial analysis provided by GIS 
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technology to determine the trends of urban growth axes in the municipal 

branch, track the areas of urban growth that occurred in the region, determine 

its distribution patterns, and elicit the size of wastage of agricultural lands 

temporally and spatially in the study area.  Variation in the size of urban 

expansion and the losses inflicted on agricultural land, spatially between 

urban and temporal areas, according to the study periods. 

 املقدمة:
عي أن يزداد ن الطبيابلتايل متعد الدول النامية من الدول اليت يتزايد عدد سكاهنا مبعدالت مرتفعة، و      

وليبيا بشكل  شكل عاممية بالبيئية اليت تواجه الدول الناالطلب على السكن، ومن هنا تظهر أهم املشكالت 
 يفليم املشاهبة ن األقامغريه كوهي ظاهرة التوسع العمراين على حساب األراضي الزراعية، وإقليم مصراتة   خاص،

ين مراذلك النمو العلضحيًة  اعيةليبيا شهد منوًا عمرانيًا ملحوظًا يف السنوات األخرية، وأصبحت األراضي الزر 
مستمر  ي يقابله تقلصة، والذضريالناتج عن الزايدة املستمرة يف النمو السكاين، وذلك ابالتساع يف املراكز احل

 يف األراضي الزراعية. 
ال أن هذه دية مصراتة، إبة ببلع الت يعد الفرع البلدي طمينة من املناطق الزراعية اليت كانت تتميز أبجود أنوا 

وسع الوحدات انية لتد إمكوسع احلضري؛ كونه حيد جنوب مصراتة املركز وال توجاألراضي مهددة مبشكلة الت
ايت اليت إن معظم التعدفلتايل ه، واببالعمرانية احلضرية ملصراتة املركز جنواًب إال على األرض الزراعية احمليطة 

ستصالح ااصة أن خويضها، طمينة من الصعب تعالبلدي فرع لميكن أن تتم على األراضي الزراعية اخلصبة اب
على  ب تسليط الضوءه يستوج فإناألراضي غري الزراعية مبحاصيل متنوعة ال ميكن أن تكون بدياًل هلا، وابلتايل

 راين. العم ما تتعرض له مساحة األرض الزراعية ابلفرع، وحتول استخدامها من الزراعي إىل
طمينة  البلدي فرعلاب حلاصلسع العمراين اومن هذا املنطلق جاءت هذه الدارسة اليت هتدف إىل تتبع التو 

شعار عن ن خالل صور األقمار الصناعية اليت توفرها تقنية االست، وذلك م2018- 1984خالل الفتة 
خالل فتات  التغري ورصد بعد، حيث تعد تقنية االستشعار عن بعد من التقنيات املتطورة يف جمال اكتشاف

تعرف على حجم اضي؛ للاألر  مات اجلغرافية الستنباط خرائط استخداماتزمنية خمتلفة، واستخدام نظم املعلو 
بنتائج  وذلك للخروج ؛ملنطقةعية اب، وحتديد حجم الفاقد من األراضي الزرامنوه التوسع العمراين واجتاهات حماور

 راعية. ي الز قد تفيد متخذي القرار يف التعرف على حجم املشكلة ومحاية ما تبقى من األراض
من نقص مساحة األراضي الزراعية من سنة ألخرى بسبب  طمينة الفرع البلديعاين ي الدراسة: مشكلة

التوسع العمراين الذي تشهده املنطقة، والذي كان من أسبابه النمو احلضري املمتد من مصراتة املدينة على 
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لة الدراسة يف حساب املناطق الريفية اجملاورة، والزايدة املطردة للسكان، لذلك ميكن صياغة مشك
 التساؤالت اآلتية: 

 لدراسة مكانياً نطقة امبزراعية هل يوجد تباين يف معدالت التوسع العمراين واجتاهاته على حساب األراضي ال-1
 وزمانيا؟ 

 شكلة؟  قم هبا املوماهي املناطق اليت تتفا ؟ما حجم اخلسارة اليت أحلقت ابألرض الزراعية -2
 : اآليتكمن أجل حتقيق أهداف الدراسة مت وضع عدد من الفرضيات وهي  : الدراسة فرضيات

 زمانياً. سة مكانياً و راة الدمبنطق ساب األراضي الزراعيةتتباين معدالت التوسع العمراين واجتاهاته على ح-1
 األراضي الزراعية يف تناقص مستمر يف منطقة الدراسة.  -2

دين تعلى  وأثرهاين ف العمر الزحلت الدراسة يف كوهنا من الدراسات اليت تناو تكمن أمهية هذه  :ة الدراسةأمهيـ
الزراعية  تنمية املواردو  ،طويروت ،ةيف معاجل ى نتائجهاميكن االستناد علوابلتايل ، نتاج الزراعياالستثمار واإل

   ابملنطقة مستقباًل.
 تسعى هذه الدراسة إىل حتقيق األهداف اآلتية: : الدراسة أهداف

ضي لى حساب األراهبا ع ليت نشطاوحتديد الفتات الزمنية  ،مراحل تطور التوسع العمراين واجتاهاته حتليل-1
 .الزراعية

 .سةراة الدمساحة الفاقد منها خالل فت الوضع احلايل لألراضي الزراعية، وحساب  قييمت -2

 ميكن حصر األدوات اليت اعتمدت عليها الدراسة يف اآليت:  أدواهتا:

 وضوع الدراسة،القة مبا ع: مت مجع البياانت واملعلومات من الكتب والدراسات اليت هلاجلانب املكتيب -1
ومات، حيث مت واملعل ياانت)اإلنتنت( يف احلصول على الب إضافة إىل استخدام شبكة املعلومات الدولية

ئة املساحة ع هي( من موق2018-2006 -1995 -1984) حتميل مرئيات منطقة الدراسة للفتات
، واليت مت مت 30ضوح مكانية و ( وبدرجة -8،5،4Land Sat)ة الصناعي قمارألامللتقطة اباألمريكية 

 مت.  15معاجلتها إىل درجة وضوح 
ت قارنة البياانميها مت وف ،اعتمدت الدراسة يف جزء من بياانهتا على العمل امليداين: اجلانب امليداين -2

 املستخلصة من املرئيات الفضائية مع ما هو موجود ابلواقع على األرض.
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من  لية يف الدراسة، واليت( يف معظم التطبيقات اآلArc Map 10.8: مت االعتماد على برانمج )الربامج -3
احلاصلة يف  لتغرياتاتتبع لجراء العديد من عمليات املعاجلة على املرئيات الفضائية للمنطقة؛ إأمهها 

تحليل دوات الأ خدامخالل فتات الدراسة، إضافة إىل استالبلدي طمينة  استخدامات األرض ابلفرع
لى للتعرف ع ((Arc Toolsاملتوفرة يف واجهة  Spatial Statistics Tools اإلحصائي املكاين

ة املختلفة لفتات الزمنيخالل ا نطقةمنط توزيع العمران واالجتاهات األكثر جاذبية لنمو الكتلة العمرانية ابمل
 للدراسة. 

 : متثلت يف اجلداول والتمثيل الكارتوجرايف.وسائل عرض البياانت -3
 تتمثل جماالت الدراسة يف اآليت: :جماالهتا

زء اجلنويب يف اجل واقعطمينة الالبلدي فرع ال يفهو ذلك احليز املكاين الذي يتمثل  اجملال املكاين:-1
شرقًا ودائريت  )°15' 8" 40و°14' 59" 25) بني خطي طول قع فلكياً وي ،الشرقي من بلدية مصراتة

ركز مشمال الغريب من جهة الشمال واله حيد، وجغرافيًا مشاالً  (°32' 19" 35و° 32' 5" 27ض)عر 
ومن  ي فرع الزروق،ل الشرقالشماو ، وحيده من الشرق (رأس الطوبة، ومصراتة املركز)املدينة املتمثل يف فرعي 

 .(1)ريطةاخل ،الغرب واجلنوب الغريب فرع الغريان ،وحيده من اجلنوب الشرقي سبخة اتورغاء
 طمينــــة( موقـع الفــــــرع البلدي 1ريطة )اخل

 
 ( استناداً إىل: Arc Map 10.8ابستخدام برانمج ) الباحثان املصدر: من عمل

 (.7/4/2021) بتاريخزايرة  "بياانت غري منشورة"،وحدة نظم املعلومات اجلغرافية، اجمللس البلدي، مصراتة، 
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 منطقة يفاألرض  عماالتركزت الدراسة على رصد وتتبع التغريات احلاصلة يف است اجملال الزمين: -2
 ،دام العمرايناالستخ لة يفالدراسة خاصة املتعلقة ابلتوسع احلضري على حساب األراضي الزراعية املتمث

 .2018-1984واالستخدام الزراعي، خالل الفتة 
املنهج التحليلي؛ وذلك لوصف البياانت ، و هج التارخيياملنمت اتباع املنهج الوصفي، و : ة الدراسةمنهجي

عن بعد، ونظم املعلومات  استخدم تقنية االستشعارواملعلومات املتعلقة مبوضوع الدراسة، هذا إىل جانب 
اجلغرافية، للّتعرف على تطور استخدامات األرض، ودراسة اجتاهات وحماور منو وتطور الكتلة العمرانية، وما 

استخدمت بعض  كما  ،2018-1984الفتة يتبعها من زحف على األراضي الزراعية يف املنطقة خالل 
 Arc، املتوفرة يف واجهة )Spatial Statistics Tools)مقاييس أدوات التحليل اإلحصائي )

Toolbox واليت هلا عالقة وطيدة بتحديد مركز جتمع الكتل العمرانية ابلفرع، واملتمثلة يف أداة حتليل )
 central)(، وأداة حتليل املركز املتوسط االفتاضي املثايل )mean centralاملركز املتوسط الفعلي )

feature  ، القطاع الناقص املعياري )استخدام أداة حتليل كما مت(Standard Deviational 
Ellipseمت معاجلة بياانت الكتل كما ،  للتعرف على اجتاه امتداد الكتل العمرانية ابملنطقة بشكل عام ؛

(، وحتويل 2018-2006-1995-1984العمرانية املستخرجة من مرئيات منطقة الدراسة للسنوات)
 Nearestقياس صلة اجلوار )وقياسها مب، إىل طبقة معلوماتية نقطيةطبقة العمران املعلوماتية املساحية 

Neighbor)وأتشتت امل وأتباعد للتعرف على طبيعة توزيع العمران ابملنطقة هل هو أيخذ التوزيع امل ؛ 
 . تجمعامل

 ة:حلاليامن بني الدراسات السابقة اليت اعتمدت عليها الدراسة  الدراسات السابقة:
انوي قليم الثلى أمناط استعماالت األرض يف اإلالتوسع احلضري وأثره عبعنوان:  (2011، زايددراسة ) -1

ة إىل حتديد اآلاثر املتتبة على نزوح السكان هدفت الدراس ،2010-1998لينت يف الفتة ما بني ز -اخلمس
ص أدى إىل تناق وائيلعشاضري من املدن الرئيسية إىل أطرافها وضواحيها، وتوصلت الدراسة إىل أن التوسع احل

  األراضي الزراعية يف املنطقة املمتدة بني اخلمس غرابً وزلينت شرقاً. 

 الزحف العمراين على األراضي الزراعية يف مركز كفر شكر يف الفتة من( بعنوان: 2018 ،دارسة )السيد-2
، هدفت الد راسة إىل التعرف على مشكلة تناقص األرض الزراعية وحتليل أسباهبا، (2015 -1983)

وذلك ابالستعانة بتقنية االستشعار عن بعد، وبرامج نظم املعلومات اجلغرافية، وتوصلت الدراسة إىل أن من 
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ت وتفتيت احليازا ،رض الزراعية هو زايدة عدد السكانأهم املشكالت اليت ساعدت على تناقص األ
  ة.الزراعية، وأن معدالت النمو العمراين اختلفت من فتة إىل أخرى، لتباين ظروف وأحداث كل فت 

 طمينة:البلدي فرع الالسكان يف  -
 تطور حجم السكان ومنوهم: -1

 للبشرية ل حتداي هاماإذ ميث حلديثايعد النمو السكاين من أبرز الظواهر الدميوغرافية املميزة يف العصر      
ادية تنمية االقتصد يف اللتزايخاصة ابلنسبة للشعوب النامية اليت يتزايد عدد سكاهنا مبعدل يفوق معدل ا 

السكان يف  حجم ( يتبني أن1) (، والشكل1) ، وبدراسة  اجلدول(239، ص2002فيها )السعدي،
نسمة سنة  12211 حيث ارتفع من، 1995-1984 تطورًا خالل الفتةقد شهد  طمينةالبلدي فرع ال

%، 28.5درها نسبة زايدة قوب ،نسمة 3480، بزايدة قدرها 1995سنة  ،نسمة 15691، إىل1984
من إمجايل  %2.2بلغ  %، وهو معدل مرتفع مقارنة مبعدل النمو ببلدية مصراتة الذي2.31ومعدل منو 

تعد تة، كما مصراية لدببو  ،وضاع االقتصادية يف ليبيا بشكل عاموهذا راجع إىل حتسن األ ؛عدد السكان
واليد وزايدة تفاع عدد املد يف ار ا ساعمن املناطق الريفية اليت تنشر هبا عادة الزواج املبكر، مم منطقة الدراسة

 معدل النمو مقارنة ببلدية مصراتة.
 2018-1984لفرتة بسكان بلدية مصراتة ل السكان يف منطقة الدراسة ومعدل منوهم مقارنة( 1دول )اجل

 السنة

 سكان بلدية مصراتة سكان فرع طمينة

 عدد السكان

معدل 
النمو 

السنوي 
% 

 مقدار الزايدة 
نسبة 
الزايدة 

% 
معدل النمو  عدد السكان

 السنوي%
 مقدار
 الزايدة 

نسبة 
الزايدة 

% 

)1(1984 12211 - - - 166151 - - - 
)2(1995 15691 2.31 3480 28.5 211263 2.2 45112 27.2 
)3(2006 20851 2.62 5160 32.9 271300 2.3 60037 28.4 
)4(2018 33020 3.91 12169 58.4 377450 2.8 106150 39.1 

استناداً إىل:  باحثاناملصدر من حساب ال  
 .69 - 68(، ص1) ، جدول1984)بلدية مصراتة(،  مصلحة اإلحصاء والتعداد، نتائج التعداد العام للسكان -1
 .95(، ص4 -13) ول، جد1995ة(، )منطقة مصرات والتوثيق، النتائج النهائية للتعداد العام للسكاناهليئة الوطنية للمعلومات  -2
 .20(، ص4 -10) ل، جدو 2006(، )شعبية مصراتة اهليئة العامة للمعلومات واإلحصاء، النتائج النهائية للتعداد العام لسكان -3
 (.19/11/2019) خ، بياانت "غري منشورة"، زايرة بتاري2018السجل املدين طمينة، إحصاءات سكان )فرع طمينة(،  -4
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ىل عدد السكان، نسمة إ 5160، ليضيف 2006يف سنة  زايدةً  حجم السكان مبنطقة الدراسةشهد 
و سنوي مننسمة، مبعدل  20851ليصل إىل  1995%، عما كانت عليه سنة 32.9بنسبة زايدة 

ارتفاعًا طفيف، كما  ،1995-1984 ابلفتة السابقةارتفع هذا املعدل عما كان عليه حيث %، 2.6
رتفاع زايدة ومرد هذا اال %،2.3يعد هذا املعدل مرتفع مقارنة مبعدل منو بلدية مصراتة الذي وصل إىل 

ر عد رفع احلصالبالد بيف ا معدالت الزايدة الطبيعية واهلجرة الوافدة، بسبب حتسن األوضاع االقتصادية
 ية.لية واألجنبملة احملالعا ها، واستئناف املشاريع الزراعية اليت تطلبت األيدياالقتصادي املفروض علي

سنة ، نسمة 33020 صل إىللي ،2018-2006 حجم السكان خالل الفتة اعارتف واستمر
 %، وهو معدل3.9%، ومبعدل منو 58.4نسمة، بنسبة زايدة قدرها  12169، بزايدة قدرها 2018

ه الزايدة يف هذ ويعود السبب % يف نفس الفتة،2.8يف بلدية مصراتة الذي بلغ مرتفع مقارنة مبعدل النمو 
كة النزوح ضافة إىل حر سة، ابإلالدرا ر املغتبني من خارج البالد واستقرارهم يف منطقةس  أ  إىل عودة العديد من 

حيث  زايدة عدد السكانكرب يف ، اليت كان هلا األثر األ2011فرباير سنة  17اليت شهدهتا البالد بعد ثورة 
اورة، وذلك ت اجمللبلدايأصبحت املنطقة مقر استقبال ووجهة للعديد من األسر النازحة من املناطق وا

العديد من  ، وتوفردينةا اخنفاض سعر األرض، وإجيار املسكن مقارنة أبسعارها مبركز املهألسباب أمه
 وغرهبا.  البالد  شرقساحلي الذي يربط بنياخلدمات الضرورية للسكان ابإلضافة إىل وجود الطريق ال

 
 2018 -1984 ( تطور عدد سكان فرع طمينة للفرتة1) شكلال

 (1)  استناداً إىل بياانت اجلدولني: من عمل الباحثاملصدر

 :2018 سنة اإلدارية حسب احملالت يف منطقة الدراسة  للسكانالتوزيع اجلغرايف-2
 ،دي طمينةفرع البلابل عطي منط توزيع السكان صورة مباشرة وواضحة عن مناطق اجلذب واالستقراري  
  اآليت: (2) ( واخلريطة2اجلدول ) الحظ منيث يح

حازت على أكثر من  فقد ،مساحةً البلدي طمينة أكرب احملالت العمرانية ابلفرع من  حملة الكرارميتعد      
% من إمجايل 51.4أي ما يعادل  2كم  112بلغت حوايل  حيثنصف إمجايل مساحة منطقة الدراسة، 
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كوهنا    %،7.3 ، إال أهنا حوت على أقل عدد من السكان مبعدل2كم  218نسبة مساحة الفرع البالغة 
احملالت العمرانية  أصغر ليتمث يف حنيمن املناطق الزراعية ولبعدها عن احلدود اإلدارية ملركز املدينة، 

)الغريقة، والقرضابية، وصالح الدين( حيث تبلغ  مساحاهتا  دون املتوسط العام،  يف البلدي طمينة ابلفرع
، إال أن رغم صغر إمجايل مساحة هذه احملالت % من إمجايل مساحة منطقة الدراسة6.4أي ما نسبته 

كان إذ يقدر جمموع نسبة عدد السكان هبذه احملالت، جمتمعة فهي حتوي على أعلى نسبة من عدد الس
 1543% من إمجايل عدد السكان ابلفرع؛ كما بلغت الكثافة السكانية هبذه احملالت 65.5حوايل 
 ويرجع ذلك لقرهبا من مركز املدينة حيث تتوفر اخلدمات. 2كمنسمة/  

 2018 سنة طمينةالبلدي فرع اليف  اإلدارية لسكان حسب احملالتا( توزيع 2) دولاجل
 )%( املساحة )*(2املساحة/ كم )%( السكان عدد السكان احملالت
 51.4 112 7.3 2416 الكرارمي

 25.7 56 14.8 4900 غرب طمينة
 16.5 36 12.4 4098 شرق طمينة

 2.8 6 21.4 7054 الغريقة
 1.8 4 18.9 6247 القرضابية

 1.8 4 25.2 8305 صالح الدين ) كرزاز(
 100 218 100 33020 اإلمجايل

ية زايرة ميدان منشورة"، ياانت غري"بوحدة نظم املعلومات اجلغرافية ابجمللس البلدي مصراتة، استنادًا إىل:  الباحثنياملصدر من حساب 
 (.7/4/2021بتاريخ)

 2018الفرع البلدي طمينة سنة اإلدارية يف  ( توزيع السكان حسب احملالت2ريطة )اخل

 
 (2) اجلدول استنادا إىل بياانت نياملصدر: من عمل الباحث
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  :مشروع التنمية الزراعية واملخطط العمراين ابلفرع البلدي طمينة -
 اعيتني كما هوطقتني زر قسمت منطقة الدراسة إىل من ناطق مشروع التنمية الزراعية يف منطقة الدراسة:م-1

 ( ومها كاآليت: 3) موضح ابخلريطة
طمينة، حيث  نة وغربرق طميشوحتديداً يف حمليت  ،: ميتد يف اجلزء األوسط من منطقة الدراسةطمينةمشروع  .أ

ساحة املشروع بلغت م وقد ،يقطع الطريق الساحلي املشروع يف أقصى اجلزء الشرقي ليشق املنطقة إىل قسمني
 . هكتار 4236الزراعي بطمينة 

مساحة  د بلغت إمجايلوق ،رميلكراا: ميتد يف اجلزء اجلنويب من منطقة الدراسة حتديدًا يف حملة مشروع الكرارمي .ب
    .هكتار 5496احليازات الزراعية ابملشروع حوايل 

 ( مناطق مشروع التنمية الزراعية ابلفرع البلدي طمينة3) ريطةاخل

 
يدانية، زايرة م "،"بياانت غري منشورةصراتة،استناداً إىل: جملس التنمية الزراعية، م( Arc Map 10.8برانمج ) ابستخدام باحثنياملصدر من عمل ال

12/4/2020.  

 :2000( سنة لكرارمي، واوزيع العمران املقرتح يف املخططات العامة لألقسام التخطيطية )طمينةت -2
( بناء على احتياجات السكان، وقد توقع أن )طمينة، والكرارمي خطط لتطوير القسمني التخطيطيني

، يف حني توقع أن 2000نسمة حىت سنة  1000يصل عدد السكان يف القسم التخطيطي طمينة إىل 
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، 2008املنتصر، ) ،2000نسمة حبلول سنة  1500يصل عدد السكان يف القسم التخطيطي الكرارمي إىل 
 (، يتبني اآليت:5) (،4) ، واخلريطتني(3) وبدراسة اجلدول (.268، ص265ص

 لواقع ابلفرعارارمي( مينة، والكيالحظ أن إمجايل املساحة احلضرية املقتحة يف القسمني التخطيطيني)ط     
وىل رتبة األة املقتحة املستخدامات السكنيالكتار، احتلت هبا إمجايل اه 79البلدي طمينة بلغت حوايل 

كنية تخدامات الساحلضرية، حيث توقع أن تصل االس% من إمجايل االستخدامات 35.2لتصل نسبتها 
تمثلة مهكتار،  18ل إىل هكتار، ويف القسم التخطيطي الكرارمي تص 9.8التخطيطي طمينة إىل القسم  يف

 لسكان،رتفاع عدد اتبعاً التها و يف املساكن املخصصة للمزارعني ابألراضي الزراعية لغرض االستثمار يف زراع
هكتار، بنسبة  15.3رض للرايضة والتفيه ومناطق احلماية لتبلغ مساحتها وتليها استخدامات األ

الزراعية  ألراضييط ابحتلألشجار املزروعة اليت  %، وتتمثل مناطق احلماية يف املساحة املخصصة19.4
 وتفصل بني استخدامات األراضي املختلفة. 

 2000والكرارمي( سنة ( أنواع استخدامات األرض يف خمططات )طمينة، 3) دولاجل

 نوع االستخدام
 الكرارمي طمينة

املساحة  نسبة كل استخدام إمجايل االستخدام
 ابهلكتار

املساحة  %
 ابهلكتار

% 

 35.2 27.8 57.1 18.0 20.6 9.8 سكين

 2.2 1.7 2.2 0.7 2.1 1.0 جتاري

 2.3 1.8 2.5 0.8 2.1 1.0 صناعي

 13.0 10.3 7.3 2.3 16.8 8.0 تعليمي

 0.9 0.7 0.6 0.2 1.1 0.5 خدمات صحية وضمان اجتماعي

 3.4 2.7 4.1 1.3 2.9 1.4 املرافق الدينية والثقافية

 1.8 1.4 1.6 0.5 1.9 0.9 اإلدارة واخلدمات العامة

 19.4 15.3 3.8 1.2 29.7 14.1 الرايضة والرتفيه، مناطق احلماية

 3.9 3.1 2.9 0.9 4.6 2.2 اخلدمات الزراعية

 17.5 13.8 17.1 5.4 17.7 8.4 النقل واملواصالت

 0.5 0.4 0.6 0.2 0.4 0.2 املنافع العامة

 100 79 100 31.5 100 47.5 اجملموع

 (.268 -265صص ، 2008استناداً إىل: )املنتصر،  الباحثنياملصدر بتصرف من 
املخططون بتطوير شبكة الطرق لتأيت ابملرتبة الثالثة يف استخدامات األرض احلضرية  هتم  اكما   

% من إمجايل 17.5هكتار أي ما نسبته  13.8صصت هلا مساحة تقدر حبوايل وخابملخططني، 
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هكتار خمصصة  17.1هكتارًا خمصصة لشبكات طرق طمينة و 8.4ستخدامات احلضرية، منها اال
عملية االتصال بينها وبني  ملنطقة من شبكات احلركة، وتسهللتفي ابحتياجات الشبكات طرق الكرارمي، 

 املدينة.
 2000( توزيع العمران املقرتح يف خمطط طمينة سنة 4) ريطةاخل

 
 (.141، ص 2013إىل: )أبومحرة،  ( استناداً Arc Map 10.8 ابستخدام برانمج )نياملصدر من عمل الباحث

 2000( توزيع العمران املقرتح يف خمطط الكرارمي سنة5) ريطةاخل

 
 (.140، ص 2013( استنادا إىل: )أبومحرة، Arc Map 10.8ابستخدام برانمج ) الباحثنياملصدر من عمل 

 :2018-1984 تطور استخدامات األرض يف فرع طمينة خالل الفرتة -
 ارتفاعاً  أن هناك ،2018-1984من خالل دراسة عنصر السكان يف منطقة الدراسة للفتة ل وحظ   
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دة يف حجم السكان %، ومن الطبيعي أن يرافق الزاي58.4يف حجم سكاهنا حيث بلغت نسبة زايدهتم  
ور اهات وحمااسة اجتض، ودر نفصل تطور استخدامات األر زايدة يف منو وتوسع الكتلة العمرانية للمنطقة، 

 يت:اآليف ، 2018-1984وتطور الكتلة العمرانية للفتة  ،منو
ايل استخدامات إمج(، تبني أن 6) ( واخلريطة4) : بدراسة اجلدول1984استخدامات األرض سنة -1

% من إمجايل 4.8ه ، أي تشكل ما نسبت2كم10.4ال تتعدى مساحتها ، 1984سنة  األراضي العمرانية
متداد رع حبيث تشكل ا، تتكز معظمها يف أقصى اجلزء الشمايل من الف2كم  218مساحة الفرع البالغ 

رانية يف شكل ن الكتلة العملباقي مزء اللكتلة العمرانية لفرع مصراتة املركز، وفرع رأس الطوبة، بينما يتوزع اجل
 ويفلي ق الساحلطريامساكن بسيطة وبعض مرافق اخلدمات واحملالت الصغرية حبيث تنتشر على جانيب 

  الزراعية. احليازات
 2018-1984 فرتةللطمينة  البلدي فرعالاستخدامات األراضي يف تطور ( 4) دولاجل

 االستخدام
 2018سنة  2006سنة  1995سنة  1984سنة 

 2املساحة/كم
)%( من 

 2املساحة/كم فرع المساحة 
)%( من 

 2كم/املساحة فرع المساحة 
)%( من 

 2املساحة/كم فرع المساحة 
)%( من 

 فرع المساحة 
 46.1 100.6 42.8 93.2 51.8 113 54.6 119.1 فضاء
 20.9 45.6 11.7 25.4 6.2 13.6 4.8 10.4 عمران
 0.9 1.9 1.1 2.3 1.0 2.1 1.3 2.8 سبخة
 32.1 69.9 44.5 97.1 41.0 89.3 39.3 85.7 زراعي
 46.1 218 100 218 100 218 100 218 اإلمجايل

 ( 6)  استناداً إىل بياانت اخلريطةنيحساب الباحث واملساحات منالنسب املصدر: 
% من إمجايل 39.3، أي ما نسبته 2كم  85.7بلغت مساحة االستخدام الزراعي حوايل يف حني 

مساحة الفرع، ومرد ذلك إىل حتسن األوضاع االقتصادية يف ليبيا بتلك الفتة، نتيجة زايدة صادرات النفط، 
 ،تقدمي العديد من التسهيالت لقطاع الزراعة من خالل متويل اجلمعيات التعاونية الزراعيةمما ترتب عليه 

ومنح القروض االستثمارية من املصارف الزراعية، لغرض تنمية املشروعات الزراعية واستصالح األراضي 
يت ساعدت يف زايدة واآلالت الزراعية ال ،وتوفري البذور احملسنة ،ومد شبكات الطرق وحفر اآلابر ،وتطويرها

إنتاجية املنطقة، إضافة إىل متليك األراضي الزراعية للمزارعني، اليت كانت يف األساس مشروع استيطاين 
كافة   شركة التسويق الزراعي على تسويق إيطايل زراعي يغطي منطقيت )طمينة والكرارمي(، كما ساعد وجود
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يف احملافظة على خصوصية الطابع الزراعي الذي متيزت املنتجات الزراعية ابلفرع، األمر الذي حفز السكان 
 به املنطقة بتلك الفتة.

مات األراضي استخدا ا يفكما تتوفر ابملنطقة مساحات واسعة من األراضي الفضاء اليت ميكن استغالهل
%، 54.6 ، وهي تعادل أكثر من نصف مساحة الفرع2كم  119.1املختلفة حيث بلغت مساحتها 

هي تشكل عائق % من إمجايل مساحة الفرع، و 1.3، مبعدل 2كم  2.8مساحة قدرها وشكلت السبخات 
 يف سبيل استغالهلا لالستخدامات العمرانية والزراعية.

املساحة املستخدمة  يفزايدة (، وجود 6) ( واخلريطة4) اجلدول يظهر :1995استخدامات األرض سنة  -2
 مرانية ابملنطقة إىل حوايللتصل مساحة الكتل الع ،2كم  3.2، إبضافة قدرها الفتة السابقةللعمران عن 

مساحة  ، كما زادتالبلدي طمينة % من إمجايل مساحة الفرع6.2، أي ما نسبته 2كم13.6
 االستخدامات 

 2018-1984لفرتة لطمينة البلدي فرع ال( استخدامات األراضي يف 6) ريطةاخل

  
  ،منطقة الدراسة ات( استنادا إىل: مرئيArc Map 10.8ابستخدام برانمج ) باحثنياملصدر من عمل ال 

 .11/10/2021 موقع هيئة املساحة األمريكية، اتريخ دخول املوقع (،2018-2006-1995-1984) للسنوات
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ن إمجايل مساحة % م41، أي ما يعادل 2كم  89.3، لتصبح 2كم3.6 الزراعي زايدة بسيطة مل تتعدى
ة خاص  املدينة،دمية يفة واخلعمال اإلداريالعديد من املزارعني إىل األويرجع ذلك لتوجه  ؛منطقة الدراسة

دي العاملة ينقص األو  ،اعيةمصنع احلديد والصلب، إضافة إىل ارتفاع أسعار املستلزمات الزر افتتاح بعد 
 ةلقروض الزراعينسبة ا راجعالوافدة؛ نتيجة للحصار الذي فرض على البالد بتلك الفتة، هذا إىل جانب ت

حة ني اخنفضت مساحية، يف لزراعامهال التوسع يف استثمار األراضي إمقارنة بفتة الثمانينات، مما أدى إىل 
هذا االستخدام  ، رغم اخنفاض مساحة2كم113، لتصبح مساحتها 2كم1.078الفضاء مبقدار  األراضي

خنفضت مساحة ا %، كما51.6بنسبة  منطقة الدراسةال أنه ال يزال يشكل أكثر من نصف مساحة إ
 ع ذلك لعمليات الردم، ويرجنطقة% من إمجايل مساحة امل1األراضي السبخية لتصبح نسبتها ما يعادل 
 . هبا اليت نفذت على األراضي السبخية املوجودة

 مساحة عا ارتف(، تبني 6) ( واخلريطة4) حتليل اجلدولني ب :2006رض سنة استخدامات األ-3
، لتغطي 2كم  11.8ها عن الفتة السابقة مبعدل زايدة  قدر  2006سنة ستخدامات األرض العمرانية ا

، نطقة الدراسةم% من إمجايل مساحة 11.7، أي ما يعادل ما نسبته  2كم25.4مساحة تبلغ حوايل 
درها قدار زايدة قراعي مبام الز ، كما زادت مساحة االستخدابملنطقةويرجع ذلك إىل التزايد السكاين احلاصل 

، نتيجة لتحسن ةليمجااإلساحة امل% من 44.5، أي ما يعادل نسبة 2كم  97.1لتبلغ حوايل ، 2كم  7.8
ديد من ولة العت الداألوضاع االقتصادية ابملنطقة بعد فك احلصار املفروض على البالد، وقد قدم

شار وانت ،املياه ت جتميعزاانخوإنشاء  ،التسهيالت الستغالل األراضي الزراعية ابملنطقة، منها حفر اآلابر
وحتول  ،نطقةاعي ابملم الزر مساحة االستخدا ةمما أدى إىل التوسع األفقي وزايد ،طرق الري بواسطة الرش

كرب ا ساعد قرب أعام، كمار الالعديد من األراضي الزراعية إىل أراضي إروائية تزرع هبا احملاصيل على مد
رع الغريان في الواقع يف التجار  ريقياتمثل يف مركز أفاملراكز التسويقية يف بلدية مصراتة من منطقة الدراسة امل

سواق األ تجات يفاملن على تسويق املنتجات الزراعية للمزارعني ابجلملة، هذا إىل جانب تسويق بعض
، يف حني روع اجملاورةية ابلفسبوعسواق األاملوجود مبنطقة الدراسة، واأل األربعاءواليت منها سوق  ،األسبوعية

، 2006نة ، لتصل مساحته س2كم  19.8، مبعدل 1995األراضي الفضاء عن سنة  اخنفضت مساحة
بعضًا منها يف  ، الستصالحنطقة% من إمجايل مساحة امل42.8، أي ما يعادل 2كم  93.2حوايل  ىلإ

، أي 2كم  2.3، لتصبح 2مك  0.2الزراعة والنمو العمراين، يف حني زادت مساحة األراضي السبخية مبعدل 
 .ة للمنطقةمجالياملساحة اإل% من 1.1ما نسبته 
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 رتفاع يف مساحة(، يتضح وجود ا6) ( واخلريطة4) وبدراسة اجلدول :2018رض سنة استخدامات األ-4
سنة  2مك  25.4من مساحة هذا االستخدام  حيث ارتفعت ،بشكل مضاعف االستخدام العمراين

من إمجايل  %20.9، أي ما نسبته 2كم  20.2، مبقدار زايدة 2018، سنة 2كم  45.6، إىل 2006
نسمة سنة  33020  ، ومرد ذلك ارتفاع حجم السكان ابملنطقة الذي وصل إىلمنطقة الدراسةمساحة 
انتقال ايدة إىل ، ويعود السبب يف هذه الز 2006%، عن سنة 58.4، أي بنسبة زايدة قدرها 2018

ة دة حجم مساحان، وزايد السكرب يف زايدة عداليت كان هلا األثر األكبعض السكان من املدينة إىل الريف 
 اننتشر العمر ادمات، فر اخلكز املدينة حيث تتوفاالستخدام العمراين ابملنطقة، خاصة أهنا قريبة من مر 

ا همهأ وذلك ألسباب حول شبكات الطرق بشكل مبعثر بال أية ضوابط،العشوائي ابألراضي الزراعية و 
فراد األسر ع عدد أارتفا  مقارنة أبسعارها مبركز املدينة، كما أدىاخنفاض إجيار املسكن وسعر األرض 

ساب حيدة على جدن وبناء مساك فقيالذين كانوا يسكنون يف مسكن واحد إىل التوسع األ ،ابملنطقة
ة شبك ان لتنفيذ، كما كراعيةوذلك لعدم امتالكهم ألراضي سكنية غري هذه األراضي الز  ؛األراضي الزراعية

طاق نمتداد وتركز ور يف اداورة واملدينة والفروع اجمل ،منطقة الدراسة وربطها ابلطريق الساحليالطرق داخل 
 ور منو عمراينخلق حماو  ،ااالستخدام العمراين حول الطريق الساحلي املمتد من مشال املنطقة إىل جنوهب

 ة.عثر جديدة تتوغل زاحفًة على األراضي الزراعية غرابً على هيئة كتل عمرانية مب
ص مساحة وحظ تقلحيث ل تبني من الدراسة أن الزراعة ابملنطقة قد انلت نصيبها من التدهوركما 

، أي ما نسبته 2كم  69.9واليت بلغت مساحتها  ،2كم  27.2بنحو  2006األراضي الزراعية مقارنة بسنة 
لى علعمران ازحف و  ،%، من إمجايل مساحة منطقة الدراسة؛ نتيجة لتاجع املساحات الزراعية32.1

ارسة مهنة مم لىع نطقةاعتاض الكثري من سكان امل :أسباب منها ةلعد لكحساب هذه األراضي، ويرجع ذ
جليش اوع للعمل يف ىل التطإنطقة الزراعة والتوجه للعمل يف األنشطة اخلدمية، كما اجته العديد من شباب امل

رتفاع قيمة ااعد يف ساعية على شراء األراضي الزر  والشرطة الرتفاع مستوى الدخل، كما أن زايدة الطلب
 ة أنشطة أخرى ممارسيفمنها سعرها مما شجع املزارعني مالكي األراضي على بيع أجزاء منها لالستنفاع بث

ألراضي شراء ا عمليةلتنظيمية  وقوانني عدم وجود قواعدويرجع ذلك لحتسن من أوضاعهم االقتصادية؛ 
 ارية.ة أو جتيات حتويل استخدامات األراضي الزراعية إىل سكنيعمل تقوم إبيقافالزراعية 

أما ابلنسبة لألراضي الفضاء فقد أظهرت خريطة استخدامات األراضي وجود مساحات فضاء 
وهي تشكل أكثر من ثلث مساحة منطقة  ،جرداء قاحلة خيتفي هبا النبات وغري مستغلة يف النمو العمراين
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تبلغ حوايل ، ل2006عن سنة  2كم  7.4ا قد ارتفعت مبعدل زايدة قدرها الدراسة، وقد تبني أن مساحته
، وهي تنتشر 2018% من املساحة اإلمجالية ملنطقة الدراسة سنة 46.1أي ما نسبته  2كم  100.6

بشكل واسع يف اجلزء اجلنويب من املنطقة وحول بعض الكتل العمرانية وحول شبكة الطرق، وعلى الرغم من 
إال أن أغلبها مل تكن مستثمرة كما  ،األراضي الفضاء يفمساحة واسعة صاحلة لالستثمار امتالك املنطقة 

، لتبلغ مساحتها 2006عن سنة  0.4جيب، أما ابلنسبة لألراضي السبخية تبني أهنا تقلصت مبقدار 
%، من إمجايل مساحة املنطقة، وهي توجد يف اجلزء اجلنويب من املنطقة 0.9، بنسبة 2كم  1.9حوايل 

  .ابلقرب من احلدود الشرقية اليت حتدها بفرع الزروق واتورغاء
 يةزراعمراحل النمو العمراين واجتاهاته بفرع طمينة والفاقد من األراضي ال -
 :2018-1984 اجتاهات النمو العمراين يف فرع طمينة للفرتة-1

لكتلة اذبية لنمو األكثر جهات ااالجتاهتدف دراسة اجتاهات منو الكتلة العمرانية وحماورها إىل معرفة أي 
ة كتل العمرانيلنمو الاور اواليت حصل هبا زحف على األراضي الزراعية، ولدراسة اجتاهات حم ،العمرانية

، دمة ابلدراسةاملستخ ضائيةالفمبنطقة الدراسة، مت التطبيق على طبقات العمران املستخرجة من املرئيات 
 ( ما أييت:7) للخريطةوأظهرت نتائج التحليل البصري 

 2018-1984 لفرتةل طمينة ديالبل فرعال( املركز املتوسط والقطاع الناقص لتوزيع العمران يف 7) ريطةاخل

 
 (6) استنادا إىل بياانت اخلريطة، (Arc Map 10.8ابستخدام برانمج ) باحثنياملصدر من عمل ال
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، 1995-1984 سنيتلعمران ومركز منو ال ،املثايلتبني أن املركز املتوسط الفعلي واملركز املتوسط 
قع يف العمرانية ي ع للكتل جتم، مما يدل على أن أكربالبلدي طمينة مجيعها تقع يف الربع الشمايل من الفرع

ة حيث تتوفر املدين مركز النصف الشمايل من املنطقة بتلك الفتة؛ لرغبة السكان يف السكن ابلقرب من
 ملنطقة، حيثابلعمران وزيع ايبتعد املركز املتوسط الفعلي لثقل الفرع عن مراكز تقل تاخلدمات، يف حني 

ن ابملنطقة كا لعمراينانمو لاينخفض انتشار الكتل العمرانية يف اجلزء اجلنويب الشرقي من املنطقة، كون 
 هم. عية مصدر عيشزرام الراضيهأالكتساب املنطقة الطابع الزراعي، ولرغبة السكان يف احملافظة على  اضعيفً 

، يقتابن 2018، 2006 يتان سنولوحظ أن املركز املتوسط الفعلي واملركز املتوسط املثايل لتوزيع العمر 
و منو جنوب مركز تجها حنقة ليمن بعضهما يف الربع الشمايل من املنطقة، ويتغري موقعهما عن الفتة الساب

ثقل لتوسط الفعلي ركز املر من املموقعهما السابق، ويقتاب أكثوغرب البلدي طمينة الكتلة العمرانية ابلفرع 
ذه هي خالل ة بشكل تدرجيويرجع ذلك التساع دائرة النمو العمراين ابملنطق ؛2018الفرع خاصة يف سنة 

طقة عينة من املنم جهات يفكز حيث كان يت  ،من التوازن االفتة، وهذا يدل على أن منو العمران أصبح قريبً 
   منتشراً يف مجيع اجلهات ابآلونة األخرية.وأصبح 

 Standard Deviational)أما ابلنسبة لنتائج حتليل مقياس أداة القطاع الناقص املعياري )
Ellipse قة فتات الدراسة، أيخذ نفس اجتاه امتداد منطمجيع ، تبني أن االجتاه العام لتوزيع العمران خالل

  .اجلنويب( -الدراسة وهو االجتاه )الشمايل
 :2018-1984خالل الفرتة منط توزيع العمران يف فرع طمينة -2

ن شكل منط يعرب ع ، حيثيوضح معامل صلة اجلوار منط التوزيع واالنتشار املكاين للظواهر النقطية
 اجلوار بقيم امل صلةمة معالتوزيع هلذه الظواهر هل هي منتظمة أو عشوائية أو متجمعة، ويتم تصنيف قي

( 1أقل من  -0عرب قيمة معامل صلة اجلوار اليت تتاوح ما بني )(، حيث ت2.15-0ة تتاوح ما بني )تباث
ط التوزيع عشوائي، أما إذا  ( يكون من1)= أن منط التوزيع منط متجمع، وإذا كانت قيمة معامل صلة اجلوار 

منط التوزيع متباعد،  ( فأن2.5وأقل من  -1)أكرب من  كانت قيمة معامل صلة اجلوار تتاوح ما بني
 (. 38، ص2019)داود، 

اجلوار  ياس صلةام مقللتعرف على منط توزيع العمران وشكل انتشاره مبنطقة الدراسة، مت استخدو 
(Nearest Neighbor لقياس مدى ميل الظاهرة حنو التباعد ،)طبيق مت تو جمع، الت وأالتشتت  وأ

 يت:( ما أي2) شكل نتائج حتليل الرسم البياين وأظهرت، على كافة مرئيات الدراسة قياسا املهذ



Scientific Journal of Faculty of Education, Misurata University-Libya, Vol. 8, No. 20, Sep. 2022 

Published online in September 
 2220 بتمرس ،ونعشرال العدد ،ثامنال مجلدة، السنة الثامنال ليبيا، مصراتة، جامعة التربية، لكلية العلمية المجلة

Issn :2710- 4141 

 26/10/2022تاريخ النشر                                                         17/09/2022تاريخ االستالم 

  

439 

 

تل العمرانية بفرع ( لتوزيع الكNearest Neighbor Ratioأن قيمة معامل اجلار األقرب )تبني 
 تتجاوز الواحد الصحيح حيث بلغت مل، (2018-2006-1995-1984طمينة خالل السنوات )

ط توزيع العمران قد جتمع نتيجة وهذا يعين أن من ،توايل( على ال0.77-0.74 -0.69 -0.65)
 سافات فاصلةن بعض مبضها عللصدفة العشوائية، أي مبعىن أن منط الكتل العمرانية منط متجمع يتباعد بع

  غري منتظمة يف مجيع فتات الدراسة.

 
 2018-1984 ةلفرت لينة طمالبلدي فرع ال( نتائج حتليل صلة اجلوار لتوزيع العمران يف 2شكل )ال

 (7) ( استنادا إىل بياانت اخلريطةArc Map 10.8ابستخدام برانمج ) باحثنيمن عمل الاملصدر 

 :2018 -1984 ياس أطوال حماور النمو العمراين يف فرع طمينة خالل الفرتةق-3
اة دأمت استخدام  ثانوية،ة والاألصلية والفرعي لقياس أطوال اجتاهات حماور النمو العمراين بفرع طمينة

ت ملنطقة منان أى اعتبار ، ومت حتديد اجتاهات حماور النمو العمراين علMeasure Lineقياس املسافات 
من و  ،قدميلاوسوق طمينة  ينة،ومدرسة طم ،واجلمعية الزراعية ،حول مركزها املتمثلة يف مسجد طمينة القدمي

 :اآليتيتبني  (،4) ، والشكل(5) اجلدول
 ، كانت يف نطاق االجتاهات1995-1984 ن أغلب حماور النمو والتوسع العمراين خالل الفتة منإ

واليت أييت يف مقدمتها وجود  ،ذلك نتيجة للعديد من حمفزات النمو العمراين ؛الغربية الفرعية منها والثانوية
ركز، إضافة لوجود مصادر املياه شبكة من الطرق تفصل بني األراضي الزراعية وتصل املنطقة مبصراتة امل

وبناء مساكنهم ابلقرب من  ،اجلوفية املصدر الرئيس لنجاح الزراعة، مما حفز السكان يف التوطن ابملنطقة
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والرعي، ابإلضافة إىل وجود بعض االستخدامات غري السكنية  وممارسة مهنة الزراعة ،أراضيهم الزراعية
تضح أن النمو العمراين جاء أبنواعها، يف حني ي ا توفر اخلدماتهواحملفزة لنمو حماور العمران ابلفرع واليت أمه

 على طول نطاقات ابقي االجتاهات الشمالية والشرقية الفرعية منها والثانوية، لوجود معوقات النمو اضعيفً 
 ،ن حماور النمو ازدادت يف التوسع بشكل مساحيإدارية الفاصلة للفرع وابلتايل فاملتمثلة يف احلدود اإل

 وتوقفت عن النمو بشكل طويل. 
 2018 -1984 فرتةللة طمينالبلدي فرع ال( املسافة العمرانية على طول اجتاهات النمو يف 5) دولاجل

سنة
ال

جتاه 
اال
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 ق

 ج
ج 
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 غ
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 غ
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 غ

19
84

 

املسافة  
 كم

4.6 9.3 5.3 6.3 5.1 4.4 4.5 6.6 18.2 2.8 4.4 3.3 2.5 3.5 4.5 5.1 

% 5.1 10.3 5.9 7.0 5.6 4.9 5.0 7.3 20.1 3.1 4.9 3.7 2.8 3.9 5.0 5.6 

19
95

 

املسافة  
 كم

4.6 9.3 5.3 6.3 5.1 4.4 5.0 7.4 18.3 3.0 4.7 4.5 3.1 3.7 4.6 5.3 

% 4.9 9.8 5.6 6.7 5.4 4.7 5.3 7.8 19.3 3.2 5.0 4.8 3.3 3.9 4.9 5.6 

20
06

 

املسافة  
 كم

4.6 9.3 5.3 6.5 5.3 4.8 5.8 8.3 18.3 10.3 8.2 5.8 4.8 4.2 4.8 5.3 

% 4.9 9.8 5.6 6.7 5.4 4.7 5.3 7.8 19.3 3.2 5.0 4.8 3.3 3.9 4.9 5.6 

20
18

 

املسافة  
 كم

4.6 9.3 5.3 6.5 5.3 4.8 5.8 8.3 18.3 12.6 11.9 6.6 6 5.5 5.3 5.7 

% 4.9 9.8 5.6 6.7 5.4 4.7 5.3 7.8 19.3 3.2 5.0 4.8 3.3 3.9 4.9 5.6 

)ش،  دولاملوجودة ابجلد ابحلروف يقصاستناداً إىل مرئيات منطقة الدراسة  ،(Arc Map 10.8 ابستخدام برانمج )نياملصدر: من حساب الباحث
 ق، ج، غ...، االختصارات املتعارف عليها لالجتاهات األصلية، والفرعية، والثانوية(

ة الل الفت خل واضح ة بشكازدادت أطوال حماور النمو يف االجتاهات الغربية الفرعية منها والثانوي
فة لغريب من مسا، حيث  يتضح منو العمران بشكل كبري على حمور جنوب اجلنوب ا2018- 2006
نويب الغريب من ، إضافة إىل منو احملور اجل2018كم، سنة   12.6ليصل إىل ، 2006كم، سنة  10.3
جتاه شكل طويل يف ابكم، يف حني توقفت حماور النمو يف االمتداد   11.9كم، ليصل إىل   8.2مسافة 

هناية  الثانوية منهو لفرعية اهات اإضافة إىل اجتاه الغرب واالجت ،الشمال واالجتاهات الفرعية والثانوية منه
يت  حدارية للفرع دود اإلد احلابجتاه اجلنوب، مجيع هذه احملاور توقفت هبا معدالت النمو بشكل طويل لوجو 

 كان النمو ميتد هبا بشكل مساحي.
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 2018-1984 لفرتةلطمينة البلدي فرع ال( اجتاهات حماور النمو العمراين يف 3شكل)ال

 (.5) (، واجلدول7) بياانت اخلريطة استناداً إىل نيالباحث عملمن املصدر: 

 :(2018 -1984طمينة خالل الفرتة )البلدي فرع المعدل النمو العمراين يف -4
 ( أن إمجايل6) اجلدول حظ منتباين النمو العمراين للمنطقة عرب الزمن بني العشوائية والتخطيط، ويال

لعمراين حيث ا، وزادت مساحة االستخدام 1984سنة  2كم  10.4املساحة العمرانية بلغت حوايل 
%، 30.8رها، بنسبة زايدة قد2كم  3.2، بزايدة قدرها 1995سنة  2كم  13.6وصلت إىل حوايل 
 1984ة لفت لملنطقة %، وهو معدل منخفض مقارنة مبعدالت النمو العمراين اب2.47ومعدل منو سنوي 

قتصادي صار االلسيئة اليت مرت هبا البالد بسبب احلالقتصادية اا، ويعزى ذلك إىل الظروف 2018 –
 سكانية.الذي فرض عليها، وتوقت املشاريع التنموية واإل

% 8.86، بنسبة زايدة بلغت 2كم  11.8لتضيف ، 2006وارتفعت املساحة العمرانية يف سنة  
ة لى زايد% وهي أع5.84، مبعدل منو سنوي 2كم  25.4لتصل إىل ، 1995عما كانت عليه سنة 

هذا االرتفاع يف  يرجعو  ؛2018 – 1984شهدهتا املنطقة يف معدالت النمو العمراين طوال فتة الدراسة 
لبالد، اوض على املفر  حتسن األوضاع االقتصادية ابملنطقة بعد فك احلصار بسببمعدل النمو السنوي 

 . غريهاسكانية والصناعية... و والتعمري يف املشاريع اإل ،واستئناف عمليات البناء
، سنة 2كم  45.6لتصل إىل ،2018 – 2006ارتفع حجم املساحة العمرانية خالل الفتة كما 

% وهو من املعدالت 5% ومعدل منو سنوي 79.5، ونسبة زايدة2كم  20.2بزايدة قدرها 2018
ية املوضوعة يف اجتاه احملالت املرتفعة، حيت امتدد اهليكل العمراين ملصراتة املدينة خارج احلدود اإلدار 

وصالح الدين، يف  ،والقرضابية ،العمرانية بفرع طمينة ليتالحم بعضها مع البعض اآلخر كما يف حملة الغريقة
حني منت الكتل العمرانية يف احملالت الباقية يف شكل مبعثر بني األراضي الزراعية، ويالحظ على النمو 
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انقالابً  2011فرباير  17 حب ثورةألحداث السياسية للدولة، حيث صاالعمراين خالل هذه الفتة أتثره اب
وغياب الرقابة احلكومية على محاية األراضي الزراعية من االعتداء عليها، وقد استغل األهايل ذلك يف  ،منياً أ

بناء مساكنهم العشوائية كما نشط سوق العقارات، وأصبحت مشكلة أتكل األرض الزراعية وتناقصها 
 واحدة من أهم الظواهر السلبية النامجة عن أحداث الثورة.

 2018-1984لفرتة لطمينة البلدي فرع الو العمراين يف ( معدل النم6دول )اجل

 السنة
 االستخدام العمراين

 نسبة الزايدة % مقدار الزايدة  معدل النمو السنوي% 2املساحة كم
1984 10.4 - - - 
1995 13.6 2.47 3.2 30.8 
2006 25.4 5.84 11.8 86.8 
2018 45.6 5 20.2 79.5 

 استناداً إىل بياانت مرئيات منطقة الدراسة باحثنياملصدر: من حساب ال

 :2018-1984 رتةلفلطمينة حسب احملالت البلدي فرع الاملساحة العمرانية املضافة يف  -5
 عمرانية من حيث اإلضافة(، ميكن تقسيم احملالت ال4) (، والشكل8) (، واخلريطة7) من حتليل اجلدول

 إىل ثالثة فئات:
 2018-1984 لفرتةلت حسب احملال طمينةالبلدي فرع ال( توزيع املساحة العمرانية املضافة يف 7) دولاجل

 احمللة

املساحة 
 العمرانية

 سنة
1984 

% من 
عمران 
 الفرع

املساحة 
 العمرانية

 سنة
1995 

% من 
عمران 
 الفرع

املساحة 
 العمرانية

 سنة
2006 

% من 
عمران 
 الفرع

املساحة 
 العمرانية

 سنة
2018 

% من 
عمران 
 الفرع

املساحة 
املضافة  

 2كم

 % 
خالل 
 الفرتة

 2.0 0.4 7.0 3.2 11.0 2.8 11.0 1.5 12.5 1.3 القرضابية
 6.4 1.3 9.2 4.2 11.4 2.9 10.3 1.4 7.7 0.8 الغريقة

 5.4 1.1 6.1 2.8 6.7 1.7 5.9 0.8 4.8 0.5 صالح الدين
 28.2 5.7 25.0 11.4 22.4 5.7 26.5 3.6 29.8 3.1 شرق طمينة
 30.7 6.2 28.7 13.1 27.2 6.9 25.0 3.4 24.0 2.5 غرب طمينة

 27.2 5.5 23.9 10.9 21.3 5.4 21.3 2.9 21.2 2.2 الكرارمي
 100 20.2 100 45.6 100 25.4 100 13.6 100 10.4 اإلمجايل

 استناداً إىل بياانت مرئيات منطقة الدراسة الباحثنياملصدر: من حساب 
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 2018 -1984 لفرتةل طمينة حسب احملالتالبلدي رع الف( توزيع املساحة العمرانية املضافة يف 4شكل)ال

 (8) استناداً إىل بياانت اخلريطة باحثنيعداد الإاملصدر: من 

 %(:19الفئة األوىل: مساحة اإلضافة العمرانية هبا )أقل من  -
 لغريقة(، حيثلدين، االح االقرضابية، صوهي ) ،وتشمل هذه الفئة حمالت اإلضافة العمرانية املنخفضة

% 13.8، ومتثل نسبة على التتيب 2كم(1.3، 1.1، 0.4بلغ مقدار اإلضافة العمرانية هلذه احملالت )
لباقية، ااحة احملالت رنة مبست مقامن املساحة العمرانية املضافة خالل الفتة، نظراً لصغر مساحة هذه احملال
اف منو نطاق طر أشكل هي تو  ،هذا إىل جانب ارتفاع الكثافة السكانية هبا،  كوهنا ظهري ملصراتة املركز

ضافة مساحة سمح  إبيت ال كز، وابلتايل هناك ضغط عمراين هبذه احملالالعمران املمتد من مصراتة املر 
ن حمالت مل حملة ان بكعمرانية جديدة أوسع مقارنة ابحملالت اآلخرى، حيث يشكل  نسبة مساحة العمر 

 % من إمجايل70بة % من إمجايل مساحة حملة القرضابية، ونس80م، ما نسبته 2018هذه الفئة سنة 
 % من إمجايل مساحة حملة الغريقة.70الدين، ومساحة حملة صالح 

 %(: 20-29الفئة الثانية: مساحة اإلضافة العمرانية هبا ) -
وحملة الكرارمي،  ،تشمل حملة شرق طمينة :وهي ،تضم هذه الفئة احملالت متوسطة اإلضافة العمرانية

ب، ومتثل هذه احملالت ما على التتي 2( كم5.5 -5.7حيث بلغ مقدار اإلضافة العمرانية هلذه احملالت )
% من إمجايل املساحة العمرانية املضافة خالل هذه الفتة، وميكن تفسري ذلك كوهنا مناطق 55.4نسبته 

زراعية مفتوحة ال توجد هبا موانع طبيعية أو عوائق بشرية، خاصة مع اخنفاض أسعر األراضي على األطراف 
يف  يملصراتة املركز، هذا إىل جانب امتداد الطريق الساحل هبذه املناطق مقارنة ابحملالت األخرى املالصقة

يف منو العمران ودفع األهايل إىل  واضح   اخلية ابملنطقة الذي كان له دور  هاتني احمللتني وربطه ابلطرق الد
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وبعض  ،تشييد املباين على جانيب الطريق الساحلي والطرق املتفرعة منه، حيث تتوفر شبكة الكهرابء
 وبعض املرافق العامة. ،والزراعية ،والصحية ،اخلدمات منها التعليمية

 2018 -1984 ةفرت للت ة حسب احملالطمينالبلدي  فرع ال( التوزيع اجلغرايف للمساحة العمرانية املضافة يف 8) ريطةاخل

 
 اسةمرئيات منطقة الدر  استناداً إىل بياانت، (Arc Map 10.8ابستخدام برانمج ) باحثنياملصدر: من عمل ال

 فأكثر(:  30الفئة الثالثة: مساحة اإلضافة العمرانية هبا )% -
املساحة  ةلحيث بلغت مج تضم هذه الفئة حملة غرب طمينة اليت شهدت أعلى إضافة عمرانية ابملنطقة،

حمللة، ان ابلفرع يف هذه %، ومربر هذا وجود مركز ثقل منو العمرا30.6، بنسبة 2كم  6.2املضافة حوايل 
من اخلدمات  العديد د هبافهي شكلت النواة اليت انطلقت منها حماور النمو العمراين ابلفرع، حيث يوج

رافق مبعض من و عيب، وسوق طمينة الش ،ومركز الشرطة ،منها مكتب الفرع، والسجل املدين، والربيد
 انب قرهبا منجا إىل هبرض األ اخلدمات الصحية والتعليمية، إضافة لقرهبا من مصراتة املركز، ولرخص سعر

 مطار مصراتة الدويل. 
 لفرتةلها اقد منالت والفطمينة حسب احملالبلدي فرع الالتوزيع اجلغرايف لألراضي الزراعية يف -6

1984- 2018:  
، هي من أفضل السنوات اليت 2006(، تبني أن سنة 9) ( واخلريطة5) ( والشكل8) بدراسة اجلدول

، حيث بلغت إمجايل مساحة األراضي الزراعية 2018 -1984ازدهرت هبا الزراعة ابملنطقة خالل الفتة 
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% من إمجايل مساحة الفرع، يف حني اخنفضت مساحة األراضي  44.5، أي ما نسبته 2كم  97.1حوايل 
بلغت إمجايل مساحة األراضي الزراعية و م، 2018هتا سنة دىن مستوايأالزراعية ابملنطقة لتسجل 

% من إمجايل مساحة الفرع، وقد تبني من خالل الدراسة أن 32.1، أي ما نسبته 2كم  69.9حوايل
، وهي تشكل ما 2كم  27.2بلغت حوايل  ،2018 -1984مجلت املساحة املتعدي عليها خالل الفتة 

، ولدراسة حجم اخلسارة اليت أحلقت ابألراضي 2كم  218بالغة % من إمجايل مساحة الفرع ال12.5نسبته 
الزراعية خالل فتة الدراسة مت تقسيم احملالت العمرانية ابلفرع من حيث نسبة التعدي على األراضي الزراعية 

 إىل ثالثة فئات:
تعدايت ذه الفئة حمالت الهوتشمل  %(:30الفئة األوىل: حمالت عمرانية نسبة التعدايت هبا )أقل من  -

 اعيةراضي الزر من األ لفاقدا)القرضابية، صالح الدين، الغريقة(، حيث بلغ مقدار مساحة  :وهي ،املنخفضة
%( من 4.4، %1.8، %0.7) على التتيب، أي ما نسبته 2( كم1.2، 0.5، 0.2هلذه احملالت )

ية راضي الزراعساحة األصغر ملخالل الفتة، نظرًا  إمجايل التعدايت على األراضي الزراعية يف فرع طمينة
 الت الباقية. ملقامة ابحملالواسعة ااعية املنتشرة بني الكتل العمرانية هبذه احملالت مقارنة مبساحة املشاريع الزر 

 2018 -1984 رتةفللقد منها طمينة حسب احملالت والفاالبلدي فرع ال( مساحة األراضي الزراعية  يف 8) دولاجل

 احمللة

املساحة 
الزراعية/  

 2كم
 سنة

1984 

% من 
األرضي 
 الزراعية

املساحة 
الزراعية/  

 2كم
 سنة

1995 

% من 
األرضي 
 الزراعية

املساحة 
 2الزراعية/ كم

 سنة
2006 

% من 
األرضي 
 الزراعية

املساحة 
 2الزراعية/ كم

 سنة
2018 

% من 
األرضي 
 الزراعية

 الفاقد من
مساحة 
األراضي 
الزراعية /  

 2كم

من  %
مساحة 
 التعدايت

 0.7 0.2 0.9 0.6 0.8 0.8 1.8 1.6 2.7 2.3 القرضابية
 4.4 1.2 2.3 1.6 2.9 2.8 4.0 3.6 4.4 3.8 الغريقة

 1.8 0.5 1.3 0.9 1.4 1.4 2.1 1.9 2.7 2.3 صالح الدين
 33.8 9.2 21.3 14.9 24.8 24.1 26.4 23.6 31.4 26.9 شرق طمينة
 35.3 9.6 44.5 31.1 41.9 40.7 39.6 35.4 34.8 29.8 غرب طمينة

 23.9 6.5 29.8 20.8 28.1 27.3 26.0 23.2 24.0 20.6 الكرارمي
 100 27.2 100 69.9 100 97.1 100 89.3 100 85.7 اإلمجايل

 (9) استناداً إىل بياانت اخلريطة الباحثنياملصدر: من حساب 
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 2018 -1984 ةطمينة حسب احملالت خالل الفرت ( توزيع مساحة االستخدام الزراعي يف فرع 5شكل)ال

 (8)جلدولاستناداً إىل بياانت ا باحثنيعداد الإاملصدر: من 

تضم هذه الفئة احملالت متوسطة  %(: 34 -31الفئة الثانية: حمالت عمرانية نسبة التعدايت هبا ) -
، 6.5وايل)حة هبما لزراعيا، بلغت مساحة اخلسارة من األراضي )الكرارمي، وشرق طمينة(: التعدايت ومها

راضي الزراعية يف %( من إمجايل الفاقد من األ33.8%، 23.9على التتيب، أي ما نسبته )2(كم9.2
شاريع زارعني يف امليها املد علاليت يعتم ،ابرمنطقة الدراسة، نظرًا الخنفاض منسوب املياه اجلوفية يف اآل

طقة لنبايت ابملنلغطاء ااحة اهم، مما أدى إىل اخنفاض مسالزراعية املقامة هبما بشكل رئيسي يف ري مزارع
اليت  طوب اإلمسنيتصانع الوم ،ةواحملالت التجاري ،وجتريف التبة هبا واستغالهلا يف بناء بعض من املساكن

 تنتشر على جانيب الطريق الساحلي وشبكات الطرق املتفرعة منه.

مبحلة غرب طمينة أعلى  سجلت % فأكثر(: 35) الفئة الثالثة: حمالت عمرانية نسبة التعدايت هبا -
، حيث بلغت إمجايل مساحة 2018-1984 خالل الفتة البلدي طمينة نسبة مساحة مزروعة ابلفرع

ع ضمن املشروع الزراعي راعية تق زحيازات  2كم  25.2منها  2كم  31.1األراضي الزراعية ابحمللة حوايل 
راضي الزراعية إمجايل األ % من44.5ما نسبته  ، وابلتايل فهي تشكل حوايل2018 املنفذ ابحمللة حىت سنة

درها ساحة قمبة ابلفرع، ، كما سجلت فيها أعلى نسبة خسارة أحلقت ابألرضي الزراعي2018ابملنطقة سنة 
ت تلليت احا نفس احمللة ا%، من إمجايل التعدايت يف فرع طمينة، كوهن35.3، أي متثل ما نسبته 2كم  9.6

 .2018سة سنة لدراااملرتبة األوىل من حيث حجم اإلضافة العمرانية ابلفرع وفقا  ملرئية منطقة 
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 2018-1984 ةلفرت لالت طمينة حسب احملالبلدي فرع ال( التوزيع اجلغرايف لالستخدام الزراعي يف 9) ريطةاخل

 
 اسةاستناداً إىل بياانت مرئيات منطقة الدر ، (Arc Map 10.8ابستخدام برانمج ) باحثنياملصدر: من عمل ال

 :والتوصيات النتائج
 توصلت الدراسة جملموعة من النتائج أمهها ما أييت: أواًل: النتائج:

، مبعدل منو 2018-2006بينت الدراسة أن أعلى معدل منو سكاين شهدته املنطقة كان خالل الفتة  -1
 لك إىل عودةذ%، ويرجع 58.4نسمة، وبنسبة زايدة قدرها  12169%، وزايدة قدرها 3.9سنوي 

هدهتا لنزوح اليت شحركة ا افة إىلاملغتبني من خارج البالد واستقرارهم يف منطقة الدراسة، ابإلضآس ر  بعض
سة، ينة إىل منطقة الدراإىل جانب انتقال بعض من سكان املد، 2011ير سنة افرب  17البالد بعد ثورة 

    ن.، وابلتايل زايدة الطلب على السكابملنطقة ايدة عدد السكانز مما أدى إىل 
لغ معدل ، حيث ب2018 -2006سجلت أعلى إضافة عمرانية سنوية مبنطقة الدراسة خالل الفتة  -2

 ان ابملنطقة.ارتفاع عدد السكإىل ذلك  ويرجع ؛2كم  20.2اإلضافة السنوية للعمران حوايل 
مبنطقة الدراسة زمانيًا خالل فتة الدراسة، حيث سجلت أعلى معدالت تباينت معدالت منو العمران  -3

 لكذ يرجع%، و 5.84مبعدل قدره حوايل  2006 -1995 مبنطقة الدراسة يف الفتة النمو العمراين
حتسن األوضاع االقتصادية ابملنطقة بعد فك احلصار املفروض على البالد، واستئناف بسبب االرتفاع 
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ويرجع االختالف يف معدالت النمو العمراين من فتة إىل ، عمري يف املشاريع اإلسكانيةعمليات البناء والت
 أخرى لتباين ظروف وأحداث كل فتة. 

اإلضافة  ت نسبةث قسمتباينت معدالت التوسع العمراين مبنطقة الدراسة مكانيًا حسب احملالت، حي -4
لة حماملرتفعة يف  مرانيةفة الع)منخفضة، ومتوسطة، ومرتفعة(، ومتثلت فئة اإلضا العمرانية إىل ثالث فئات

ا حوايل هبضافة حة املغرب طمينة اليت شهدت أعلى إضافة عمرانية ابملنطقة، حيث بلغت مجلة املسا
ض هبا عر األر رخص سويرجع ذلك لوجود مركز ثقل منو العمران ابلفرع يف هذه احمللة، ول ؛2كم6.2

 نب قرهبا من مطار مصراتة الدويل.ابملدينة، إىل جا مقارنة
عمران جتاه امتداد الأن ا ،لفرعابأظهرت نتائج حتليل مقياس القطاع الناقص املعياري الجتاه توزيع العمران  -5

 نويب( خالل مجيع فتات الدراسة. ج –ابملنطقة أيخذ اجتاه )مشايل 
ط توزيع الكتل ، أن من2018 -1984 مينة خالل الفتةتبني من التحليل املكاين لتوزيع العمران بفرع ط -6

   منط متجمع يتباعد بعضها عن بعض مبسافات فاصلة غري منتظمة.هو العمرانية 
، أن املركز املتوسط الفعلي 1995-1984 لفتةبينت نتائج تطبيق مقاييس التحليل املكاين للعمران ل -7

تلك بة كان ضعيفًا ملنطقابراين عن مراكز تقل توزيع العمران ابملنطقة، كون النمو العم يبتعد لثقل الفرع
زراعية مصدر يهم الى أراضولرغبة السكان يف احملافظة عل الفتة، الكتساب املنطقة الطابع الزراعي،

 -2006ة ل الفت خال طقة،مركز منو العمران ابملنو  ،أن املركز املتوسط الفعليتبني  ، يف حنيمعيشه
 التساع دائرة جع ذلكوير  ؛، يتجهان حنو اجلنوب ويقتابن من املركز املتوسط الفعلي لثقل الفرع2018

 النمو العمراين ابملنطقة.   
ات يفوق االجتاه ارانيً ا عمتبني من دراسة حماور اجتاهات النمو العمراين أن بعض االجتاهات شهدت منوً  -8

الت من حعوقات وجود ملعن االستمرار  عاجزاً األخرى، وقد وقف النمو العمراين يف بعض االجتاهات 
مرت هبا ليت لنمو ااراحل امتداده، كما اختلف مسافات حماور النمو العمراين من مرحلة ألخرى خالل م

 منطقة الدراسة. 
حيث  ، مساحة األرض الزراعية ابملنطقةراسة تناقص يفترتب على التوسع العمراين احلاصل مبنطقة الد -9

حوايل  ،2018 -1984بلغت إمجايل املساحة املتعدى عليها من األراضي الزراعية خالل الفتة 
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حيث  ،ية بني احملالت العمرانية ابلفرع، وتباينت حجم اخلسائر اليت أحلقت ابألراضي الزراع2كم27.2
  9.6سجلت أعلى نسبة خسائر وفاقد من األراضي الزراعية يف حملة غرب طمينة مبساحة قدرها حوايل 

كوهنا نفس  ،ن األراضي الزراعية يف فرع طمينة%، من إمجايل الفاقد م35.3، وهي تعادل ما نسبته 2كم
ما مت استنباطه من مرئيات  احمللة اليت احتلت املرتبة األوىل من حيث حجم اإلضافة العمرانية ابلفرع وفق

 منطقة الدراسة. 
 ية:بناًء على نتائج الدراسة ميكن اخلروج ابلتوصيات اآلتالتوصيات: اثنياُ: 

اضي حبماية األر  اخلاصة قواننيتفعيل البضرورة ولة على محاية األراضي الزراعية اجلهات العامة املسؤ  حثّ  -1
 يها. ريط فالزراعية والغاابت واملياه اجلوفية، ابعتبارها ثروة قومية ال ميكن التف

زراعية راضي الن األأو إعداد خمططات جديدة بعيدًا ع ،العمل على تطوير خمططات املدن القائمة -2
 الستيعاب النمو السكاين الذي تشهده منطقة طمينة. 

راعية األراضي الز  مراقبة ة، يفواجملالس البلدي ،التعاون بني وزارة الزراعة ووزارة احلكم احمللي ضرورة -3
 وتنظيمها، ومعاقبة املشتغلني بتقسيم احليازات الزراعية وبيعها. 

 . اعيةفرض ضرائب عالية وغرامات مالية على كل من يقوم ابلبناء فوق األراضي الزر  -4

ات رافية والتقنيات اجلغعلوماملختصة حبماية األراضي الزراعية، مبختصني يف نظم املضرورة تزويد اجلهات  -5
ع ل مشكلة التوسحهام يف اإلسو املكانية، ملتابعة التغريات اليت تطرأ على األراضي الزراعية أوال أبول، 

 العمراين.

 املصادر واملراجع:
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 تاريخبنشورة"، زايرة ، إحصاءات سكان )فرع طمينة(، بياانت "غري م2018السجل املدين طمينة،  -
(19/11/2019.) 
 نمالفتة  كز كفر شكر يف، الزحف العمراين على األراضي الزراعية يف مر 2018السيد، مديح معبد ، -

 ق، مصر. زقازيجامعة ال ، رسالة ماجستري " غري منشورة"، قسم اجلغرافيا، كلية اآلداب،2015- 1983

 (12/4/2020) بتاريخزايرة غري منشورة"، "بياانت ، جملس التنمية الزراعية، مصراتة -
 اتة(.)بلدية مصر  ، نتائج التعداد العام للسكان1984مصلحة اإلحصاء والتعداد، -
لة رسا مراكز العمران، ، العوامل الطبيعية وأثرها على نشأة2008املنتصر، فاطمة عبد اللطيف ، -

، 2002،س فاضل لسعدي، عباا -ماجستري "غري منشورة"، قسم اجلغرافيا، كلية اآلداب جامعة مصراتة. 
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