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 عامة:المقدمة ال -

 ميما كان حجميا، في المدن  او كيفية تنظيميالحضرية األرض  استخداماتدراسة لـ
يعكس سيرورة النمو الحضري  ،أىمية كبرى من عدة جوانب؛ اجتماعية، اقتصادية و عمرانية

الذي أدى إلى تنوع شغل األرض حسب حاجة  الديموغرافيبيا بسبب تسارع وتيرة النمو 
 السكان؛

المدن في األرض من إشكاالت ظاىرة النمو الحضري عبر  استخدامكما تعدُّ إشكاالت 
 لسببين:تعقيدا في المدن الكبرى،  أكثر، و نجدىا العالم

  ف من حقبة إلى أخرى، نتيجة تراكمالحضري يتضمن مفاىيم تختمن تاريخ التخطيط أ -
 ت بيذه المدن،و توارث الثقافات التي مر  

ما نتج عنيا من م و 71السبب األساسي ىو ظيور الثورة الصناعية في القرن الـ أما -
ما أدى إلى  ،ىجرة كبيرة لمسكان من الريف إلى المدينةنسبة التحضر بسبب في ارتفاع 
نتيجة تطورىا االقتصادي و زيادة التركز السكاني فييا  المدن الكبرى و مدن أخرى نمو 
من توزيع السكان و األنشطة االقتصادية  ،الحضريةما طرأ من تغييرات في ىيكمتيا و 
إلى درجة  المجال الحضري و بيذا وصل و المواصالت....إلخ؛  األرض  استخداماتو 
   أصبح ىناك ضغط كبير عمى التجييزات ، فالعمرانيشبع بنقص مساحات التوسع الت

 و المرافق الضرورية المختمفة.

، و كان ذلك بواسطة اإلشكاالتكان البد  من البحث عن حمول و بدائل ليذه 
مة ، و نجحت في التحكم في نموىا الحضري  التخطيط الحضري الذي تبن تو الدول المتقد 

التي فمم تستطع التحكم في نمو مدنيا ألن عمميات التخطيط العمراني مية أما الدول النا
     .غير ناجعةوضعتيا 

 استخداميدف باألساس إلى تحديد أنماط تفي المدن األرض  استخداماتإن دراسة 
إلدارة األرض األرض القائمة و خصائصيا، و توجيات النمو الحالي، ثم وضع الخطط الالزمة 

   التنمية المستدامة. إطارالمستقبمي في  ىاو تطور  المدينة لتوجيو نموو تسييرىا بأفضل الطرق 
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 يطرح عدة مشاكل الستخدامات األرض ألنيالييكل الحضري لممدينة الجزائرية حاليا اف
بعد و التنموية الوطنية  العمرانية المخططاتموروث استعماري ُأدخمت عميو العديد من 

و تطوير الريف  ،من جيةالعمراني  ياتوسعالمدن و بيدف التحكم في نمو  ،االستقالل مباشرة
أىدافيا  اختمفت نتائجيا و ،اجتماعياو  لخمق تنمية وطنية متوازنة اقتصاديا ،أخرى  جيةمن 

    ام االشتراكيو الوطنية التي شيدتيا الجزائر خالل فترتي النظ محميةوفق سياسات التنمية ال
؛  :و قد نتج عنو و نظام السوق الحر 

 ما جعل فوضى في التوسع و الحضري لممدن عدم االنسجام في البعد الوظيفي ،
 .العمراني

 .تفاضل وظائف حضرية عمى وظائف أخرى 

  األرض الحضرية عمى العموم. استخداماتاختالل في توزيع 

  سوء  و التشاركية(  اإلرادةو عدم إشراك السكان )و المسيرين نقص خبرة
   . أدى الى عدم النجاعة في التخطيط العمرانيالتخطيط العمراني 

ىو أحد نماذج المدن ذات  ،مدينة الحروش بوالية سكيكدةالمتمثل في  الدراسة مجالإن 
عرفت ، متوسطةتعتبر مدينة حيث ىذه السياسات الميدانية،  طبقت عمييا النشأة االستعمارية و

ساىمت في  نموىا  ،و االقتصادية والعمرانية ةاالجتماعي يادينالم جميع في بارزة حوالتت
 عمميات التييئة.غياب  أمامالعمراني بصورة سريعة، 

فرص  توفره من لما والبعيدة، منيا المجاورة البمديات لسكان جذب مدينة الحروش نقطةشكمت 
       ،انتشار البطالة و نقص في السكن، :منيا ،وز بعض المشاكلر مما تسبب في ب ،العمل

 ؛ و ليا ميزاتالنمو الديموغرافي و من جراء التوسع المجاليالمجال  تنظيماختالل في  و
 أساسية، ىي:

مدينة أحادية المركز، أين توزيع المرافق و الخدمات يكون متركزا في المركز التقميدي  -
 المدينة.ىو النواة االستعمارية، و تتناقص كمما اتجينا نحو أطراف  الذي

الموقع الجيد، إذ ترتبط مدينة الحروش بأىم مدن الشرق الجزائري، و ىي: قسنطينة،  -
 .30عنابة  و سكيكدة بواسطة الطريق الوطني رقم 

  .توسع مركز المدينة بشكل سريع و فوضوي  -

 مجال.التشبع  -
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 و ىذا ما يطرحة، إشكاالت استخدامات األرض في مدينة الحروش قائممن ىنا يتضح أن 
 اإلشكالية التالية:

األرض  في مدينة الحروش؟ و ماهي أسباب هذا  تماهي الوضعية الحالية الستخداما 
 الوضع القائم؟؛

"استخدامات األرض و كيفية تنظيمها في مدينة الحروش بوالية تشكل موضوع دراستنا عميوو 
يدف التحكم في أنماط و أشكال ب"  -اإلشكاليات القائمة و الرؤى المستقبلية -سكيكدة 
من أجل الحروش، األرض الذي يحتاج إلى التييئة كعممية تدخل عمى مجال مدينة  استخدام
 التنمية الحضرية المستدامة.و تسييره بأفضل الطرق التي تضمن تنظيمو 

 معالجة ىذه االشكالية اتبعنا المقاربة التالية:لو 

 مدينة الحروش.  لعوائق الطبيعية و الخصائص البشرية المؤهالت و الالفصل األول:  -
 محددات استخدامات األرض الحضرية. األول: المبحث -
  مدينة الحروش                 ستخدامات األرض في الطبيعية العوائق المؤىالت و ال :الثاني المبحث -
 الخصائص البشرية لمدينة الحروش.  الثالث: مبحثال -

  .في مدينة الحروشو تفسيره األرض  اتاستخدام واقع  الثاني: الفصل -
  واقع  استخدامات األرض في مدينة الحروش.  :األول مبحثال -
 تفسير واقع  استخدامات األرض في مدينة الحروش. :مبحث الثانيال -

       استخدامات األرض في تنظيم التهيئة و التعمير  أدوات مدى فعالية :الثالث الفصل -
 .في مدينة الحروش البدائل المقترحةو 
استخدامات األرض في في تنظيم  أدوات التييئة و التعميرمدى فعالية   :األول مبحثال -

 مدينة الحروش. 
  .البدائل المقترحةمخطط التييئة و  :مبحث الثانيال -

 مراحل البحث: -

 المستيدفة من مثل ىذه الدراسة،نظرا لطبيعة البحث ، واتساع الموضوع، وكذا النتائج 
ا عمى إدراك حقيقة الواقع بطرق عممية وعممية، سترتكز منيجية دراستنا عمى الطرق صوحر 
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في التحميمي في معالجة مختمف المعطيات المتعمقة باستخدامات األرض صالكمية والمنيج الو 
 في المدينة وألجل تحقيق ذلك  فقد مررنا بالمراحل التالية:

 مرحلة البحث المكتبي:: أوال

 عمى المنشورة المقاالت و الرسائلو المذكرات، و ، الكتبو  ،المراجع عمى اإلطالع تم
ن حتى والتي أخرى، مدن مستوى  عمى اإلشكالية ىذه تناولت التي اإلنترنت  أشكاليا اختمفت وا 
 .دراستيا الواجب الجوانب تحديد عمى تساعد ونتائجيا

    البحث الميداني: : مرحلةثانيا
بمختمف الييئات والمصالح  إذ تم االتصال الميداني،يكون فييا التركيز عمى العمل 
 الخاصة.اإلدارية و التقنية سواء العمومية منيا أو 

من  %01التي تشكل  استمارة 636حيث وزعت : ة استماراتطتحقيق ميداني بواس إجراء -
عبر كل قطاعات في مدينة الحروش  2102سنة  6361 المقدر بـ مجموع عدد العائالت

من أجل المسح الكمي  ،( مؤسسات تربوية لمطور االبتدائي10خمس )موزعة عمى  ،المدينة
 . لممجال

في جداول مختمفة، ثم توظيفيا في رسوم  ثم فرز المعمومات و ترتيبيا حسب أىميتيا
 خرائط و مخططات. بيانية و

لجأنا إلى المتحصل عمييا وتحديد النقائص في كثير منيا، بعد الفرز المبدئي لممعطيات 
خالل مختمف ىذه الخرجات كنا نقوم و الوضع القائم، الخرجات الميدانية قصد الوقوف عمى 

 بـ:
 .مطابقة المعطيات المتحصل عمييا مع الواقع الفعمي بمجال الدراسة 

 طبيعتيا. مختمف النشاطات التجارية و إحصاء 

 مصالح المعنية من الميدان اللدى  موجودةالغير مساحة التجييزات  حساب
 .Google Earthمباشرة و أخرى من 
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 :كتابة المذكرة و التحليل: مرحلة ثالثا

 الخرائط قراءة خالل من الدراسة، احتياجات حسب المعطيات بتحميل خالليا من قمنا

 خرائط إلى إلييا المتوصل والنتائج جمعيا تم التي المعطيات وترجمة ، نتائج إلى وتحويميا انًتٕفرة

 الجداول عمى بالتعميق والكتابة التحرير مرحمة األخير في لتأتي ،قراءتيا لتسييل بيانية وأشكال

 .المنتيجة المقاربة وفق والخرائط واألشكال
 :ىو اليدف من ىذه الدراسة

انًحبطت استخدايبث األرض في يديُت انحرٔش أًَبط ٔ أشكبل تٕزيع ْٕ انتحكى في 

 تٕسعٓب انعًراَي يستقبال؛انتي تشكم عبئقب أيبو  بأراضي فالحيت

يٍ أجم تُظيى تٕزيع استخدايبث  ٓبحتبج إنٗ انتٓيئت كعًهيت تدخم عهٗ يجبنفبنًديُت ت

      خهق انتٕازٌ انًجبني يٍ أجم إنٗ ترشيد تسييرِ يٍ جٓت أخرٖ األرض فيّ يٍ جٓت، ٔ 

 تحقيق   انتًُيت انحضريت انًستدايت  في يديُت انحرٔش.ٔ انٕظيفي انالزو ن

 أسباب اختيار الموضوع ىو:
سريعة، مما  عمرانيــة من المدن المتوسطة التي تعرضت لديناميكيةتعتبر مدينة الحروش 

التي  المختمفة، النشاطات االقتصادية، االجتماعية و الخدماتية من العديد مع تتقاطع جعميا
   : مخططة اتشخيص أشكالي، و لأنماط استخدامات األرض عبرىاحدد توزيع و سوف نقوم بت

، و محاولة ايجاد الحمول الالزمة لكل مشاكل ىذه و منظمة أم فوضوية و عشوائية
  ليا المدن الكبرى. االستخدامات لتفادي فوضى التوسعات العمرانية التي تعرضت



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 تمهيد -

محددات استخدامات األرض  :األول المبحث
 الحضرية.

بيعية المؤهالت و العوائق الط  :الثاني المبحث
 الحروش. في مدينة الستخدامات األرض

 الخصائص البشرية لمدينة الحروش.: المبحث الثالث
 خالصة الفصل -
 

 :الفصل األول
 المؤهالت و العوائق الطبيعية و الخصائص البشرية 

 لمدينة الحروش



 

 

 
  

 مقدمة الفصل: -
تندرج دراسة استخدامات األرض سواء حضرية أو ريفية في دراسة عبلقة اإلنسان مع 

المجال؛ و تبمور مفيوم استخدام األرض في القرن العشرين مع ظيور الثورة الصناعية      
الحضرية، حيث عرفت المدن الكبرى نموا سريعا و ظيرت أقطاب عمرانية و تطور الحياة 

جديدة تنافسيا، و زاد تركز رؤوس األموال فييا و تطور االستثمار في جميع المجاالت، مما 
نتج ظيور استخدامات جديدة لؤلرض الحضرية، و أخذت ىذه األخيرة أشكاال مختمفة في 

اجدىا، و نتيجة لمتقدم العممي و التكنولوجي الكبيرين أنماطيا و كيفية توزيعيا و أسباب تو 
بعد الثورة الصناعية زاد ازدىار الشبكات العمرانية لممدن، في المقابل، عرفت اىذه األخيرة 
مشاكل حضرية زادت حدتيا مع ظاىرة التموث البيئي، و أصبحت استخدامات األرض 

استخدامات  ضبط توجيو ول أفضل الطرق  ديحد الحضرية تخضع لمتخطيط الحضري الذي
واجتماعًيا، و تحسين         مردود اقتصادًيا أعمى تحقيق بيدف مواردىا واستثمار األراضي،
  البيئة. و حماية

ضبط المحددات المتحكمة في استخدامات األرض في ىذا الفصل نتطرق إلى 
، و التفصيل في دراسة المؤىبلت و العوائق الطبيعية و الخصائص البشرية لمدينة الحضرية

 الحروش، باعتبارىا محددات أساسية الستخدامات األرض في المدينة.   

 محددات استخدامات األرض الحضرية.  :األول المبحث
 تمهيد: -

نقدم مدخبل عاما يجعمنا إن األىمية التي يقتضييا موضوع دراسة استخدامات األرض 
 .يامحدداتو  تياو أىمي عن نشأتيا
 عمى بالتعرفلمدينة يسمح في اتحديد العناصر المتحكمة في استخدامات األرض ف

يحقق الرفاىية االقتصادية و العدالة قد توزيع مختمف الوظائف الحضرية و تنظيميا مما 
       .االجتماعية

I-  (1) رض المدنأتخطيط استخدام: 
I-1 نشأة و تطور تخطيط استخدام األرض: 
 العصور، يط التي مارسيا اإلنسان منذ أقدم تخطيط استخدام األرض من أنواع التخط  
(1 )swideg.arabblogs.com :مقال حول نشأة و تطور تخطيط استخدام األرض. 



 

 

   

حاجاتيم فقد كان المزارعون يقررون ماذا يزرعون وأين يزرعون، وقراراتيم ىذه كانت تعكس 
المختمفة وتتأثر بمستوى معارفيم و خبراتيم عن األرض ومقدار الكمفة والعمالة الزراعية 

 . البلزمة لتحقيق ذلك
عرفت المدن عمى اختبلف مواقعيا الجغرافية طوال فترات التاريخ المختمفة أنماطا 

تواجدت  ، أور وبابل :مختمفة من استخدامات األرض، ففي مراكز المدن القديمة مثل
األسواق والقصور والمعابد والمباني العامة، أما مساكن التجار والحرفين فأخذت الحمقة 

وفي  ؛نطاق سكني خاص بالطبقات  الفقيرة األطراف يمييا عند الدائرية المحيطة بالمركز،
المدن اليونانية والرومانية لم يختمف الوضع كثيرا عما كان عميو الحال في المدن القديمة 

حضرية جديدة ظيرت ألول مرة مظاىر ستثناء ما تميزت بو المدن الرومانية من با
عددة الطوابق في مراكز ىذه تنوافير المياه والجسور والمساكن الم كالحمامات العامة و

نية يأما في المدن العربية اإلسبلمية فقد برزت االستعماالت السكنية والتجارية والد؛ المدن
كثيرا بأنماط العمارة تأثرت و المدن األوروبية في العصور الوسطى  ،والعسكرية بشكل واضح

 مع ىذه األنماط، كبيراليونانية والرومانية وجاءت استخدامات األرض فييا متشابية إلى حد 
أما في مدن عصر النيضة األوروبية فقد ظيرت فييا أنماط حضرية متعددة و مختمفة و 

حيث تركزت  عميو الحال في سابقتيا من المدن،لكنيا أكثر تنظيما ووضوحا مما كان 
 ونتيجة لمكثير من المشاكل الحضرية كاالزدحام والتموث ،المباني العامة في مراكز المدن

يميمون إلى العيش قرب الطبيعة والفضاء المفتوح ،األمر الذي أدى في نياية  أصبح الناس
 .األمر إلى بروز فكرة المدن الحدائقية 

في العصور الحديثة بعد أن ظيرت طرق مسح  باستخدامات األرضبدأ االىتمام 
التحديد في العقد الثاني من باستخدامات األرض ألول مرة في الواليات المتحدة األمريكية 

القرن العشرين ومن مشاريع تنموية عديدة أىميا : مشروع المسح االقتصادي ألراضي 
وكان اليدف األساسي من  اد تنسي،ومشروع األرض الخاصة بإقميم و  1922متشجن عام 

دارة األرض بشكل  وفي القارة األوربية بدأت  مثل،أمثل ىذه المسوحات ىو تخطيط الموارد وا 
القرن العشرين ، من الثورة العممية الحقيقة في مجال استخدام األرض في مطمع الثمانينيات 

في ىذه الفترة في بريطانيا بتنفيذ أول مشروع شامل لمسح استخدام األرض من قبل  أحيث بد
   إدارة استخدام مساحة األرض التي كان يشرف عمييا أستاذ الجغرافيا في جامعة لندن 



 

 

    

، ركز ىذا المشروع عمى مسح و تصنيف أنماط استخدام ( D.Stamp،ددلي ستامب)
  .و أىمل الموارد األرضية األرض

في مدينة لشبونة  1949اقترح مؤتمر االتحاد الجغرافي العالمي الذي عقد عام   
مشروعا جديدا لمسح استخدام األرض عمى مستوى العالم بتشكيل لجنة خاصة و أيدتو 

جنة تصنيفا موحدا الستخدامات األرض المختمفة عمى مستوى ممنظمة اليونسكو و قد أقرت ال
 . العالم

في ظل  رض بسعر بناءا عمى خصائصيا،أقدرت قيمة أي  ،في العصر الحديث
السوق الحر لبيع األراضي و دلك يسمح باستخدام كل قطعة ارض بشكل عشوائي مما ينجم 
عنو مشاكل عديدة و سمبيات كثيرة و كحمول لجأت الحكومات و البمديات إلى تنظيم 

قت ألخر بناءا عمى استخدام األرض حسب مختمف االستخدامات، وقد يتم تغييرىا من و 
 .عمميات النمو و الزيادة في الطمب من قبل اإلدارة المسؤولة

I-2 (1)األرض استخدامات تخطيط أهمية:  
 :التالية النقاط إطار في األراضي استخدامات تخطيط أىمية عن الحديث يمكن
يتزايدون  وأين السكان، يتزايد كيف معرفة فإن لذلك السكان، أعداد في المستمرة الزيادات -
 .األراضي لمخطط استخدامات بالنسبة معطيات ميمة ىي
 .المختمفة العالم دول في األرض مساحة محدودية -
 .عناصرىا بكل الطبيعية الموارد عمى المحافظة -
 كالتنافس األرض استخدام أنماط في التغير عن تنجم التي المشاكل من الكثير عمى التغمب -
 .المختمفة االستخدامات بين
 الحضرية المشاكل من الكثير وظيور والغابات المياه ومصادر الزراعية األراضي تدىور -

 .كاالزدحام
 عدد لزيادة نتيجة منيا لمزيد والحاجة العامة والمرافق الخدمات عمى المتزايد الضغط -

 .السكان
  األراضي عمى الطمب زيادة من عنو ينجم وما السكان حياة في السريع التطور -
  
التخطيط المكاني، دار  دائرة – عام جغرافي إطار – والحضري  الريفي األرض استخدام تخطيط عثمان، دمحم غنيم،( د.1)

 .37، ص 2001صفاء لمنشر و التوزيع، عمان 



 

 

    

 لبلستخدامات المختمفة.
           .المناطق لجميع والوظائف األعمال توزيع مجال في االجتماعية العدالة تحقيق -
 تغيير عمى تعمل أنماط خبلل من األرض إدارة بتطوير القائم الوضع تغيير إلى الحاجة -
 غير تغييرات حدوث ومنع األفضل إلى السائدة الطبيعية واالجتماعية االقتصادية لظروفا

 السكان. قبل من مرغوبة
II-  (1)ضاألساسية لتخطيط استخدام األر المبادئ:  

 رئيسيين تقوم عمييما عممية تخطيط استخدام األرض ىما: ىناك مبدأين
II-   :مبدأ االستخدام األمثل 

كل قطعة من األرض البد أن تؤدي وظيفة معينة في االقتصاد الوطني، لذلك تتحدد 
وظيفة تخطيط استخدام األرض في تحديد االستخدام األمثل لكل قطعة من أراض اإلقميم أو 

 المصمحة العامة.الدولة و بما يخدم 
مفيوم نسبي، فما ىو استخدام امثل في إقميم أو في  ىون االستخدام األمثل لؤلرض إ

عند مالك يكون االستخدام األمثل في دولة أخرى، و أو آخر دولة قد ال يكون كذلك في إقميم 
ينجم عن  شريطة أن ال يحقق أقصى منفعة اقتصادية ممكنة، حيث األرض أو مستخدميا

يمكن  والدنيا  أثارا اقتصادية و اجتماعية و بيئية سمبية أو تكون ىذه اآلثار في حدودىاذلك 
  .و معالجتيا السيطرة عمييا

 II-2  :مبدأ تعدد االستخدام 
المخططون في كثير من األحيان إلى تشجيع تعدد استخدامات القطعة الواحة  أيمج
فييا األراضي ذات  تقلخصوصا في الدول ذات المساحة المحدودة التي  ،من األرض

الخصائص و المواصفات الجيدة و المبلئمة، فيناك خدمات أساسية البد من توفيرىا حيثما 
     خدمات االستجمام و الترويح، خدمات الدفاع  السكن،: استقر اإلنسان أو السكان مثل

ه ذالمنافسة بين ىزادت كثافة السكان كمما زادت و كمما  ، التجارةخدمات  ،و األمن
 .االستخدامات المختمفة

 
 

(1 )bougria-tif.blog spot.com :  مدونة تيتم بجميع فروع الجغرافيا الطبيعية و البشرية، مقال حول تخطيط
 استخدامات األرض،             



 

 

    

III- محددات استخدامات األراضي ( ): 
 تتعدد العوامل المحددة الستخدامات األرض سواء عمى مستوى الريف أو الحضر  

 و يتحكم في استخدامات األرض و أنواعيا مجموعة من العوامل ىي:      
III-1 :المحددات الطبيعية  

استخدامات المتحكم في  المباشر إن الخصائص الطبيعية ىي العامل األساسي
، إال أنو العوائق الطبيعيةبعض الذي استطاع التغمب عمى رغم التطور التكنولوجي  ،األرض

      .مثل التركيب الصخري و المناخ ،ياخصائص ال يمكن تغيير
III-1-1 (2)العامل الطوبوغرافي: 

تميل النشاطات الحضرية إلى اختيار المواقع السيمة القريبة من طرق النقل البرية 
األمر الذي نجم  و االستخدامات، ه النشاطات ذتحقيقا لمبدأ سيولة الوصول إلى ى وذالك

عنو تحول في أشكال المدن المعاصرة و التي غمب عمييا الشكل المتعدد األذرع أو النمط 
ىذا  ،المحوري الذي يتناسب مع خطوط المواصبلت البرية المترابطة بالمركز الحضري 

ن العصور التي كانت فييا االستخدامات الحضرية تحبذ كان سائدا في كثير م عكس ما
 التي توفر ليا الحماية. اختيار المواقع القريبة من األنيار أو المواقع المرتفعة

III-1-2 (3)المناخ: 
تتحكم الحرارة و الرطوبة و الرياح، التشمس و األمطار و وىي  عناصر المناخ  إن

توفير المياه بتغذية عمى ، حيث أن األمطار تعمل  األرض الحضرية اتاستخدام أنماط في
األسمطة المائية و زيادة صبيب المجاري السطحية، كما أنيا يمكن أن تتسبب في حدوث 
الفيضانات، و ليذا عند تخطيط المدن يجب توفير شبكات صرف المياه في المدن ذات 

دفئة و القضاء عمى الرطوبة و الت اإلضاءةالتشمس يفيد في توفير أما كمية التساقط الكبير، 
، و التساقط و الرياح و التشمس  الحرارة مرتبط بعناصر التكاثف و عنصر ؛و قتل الجراثيم

 حيث أن ارتفاع و انخفاض درجاتيا تؤثر عمى شكل النسيج الحضري فمثبل في المناطق
  تحرك اليواءالحارة يكون متداخبل و الطرق متعرجة و المباني متبلصقة، و ىذا يساعد عمى 

 
   السكنية بمدينة قسنطينة الحصيمة و األفاق، رسالة ماجستير، كمية عموم األرض  االستخداماتإشكالية  ،ربيعة دباش( 1)

 .32 ، ص2005انية، جامعة منتوري قسنطينة و الجغرافيا و التييئة العمر 
 .2000، سنة ( مقياس التييئة الحضرية لمسنة الرابعة2)
 المصدر السابق.نفس ( 3)



 

 

    

 و حماية المباني من الحرارة و أشعة الشمس، كما تؤثر الحرارة في المواد المستعممة في بناء
أما في المناطق الباردة، المباني وتكون مضادة لمحرارة في المناطق الصحراوية و العكس 

المجال عنصر الرياح ميم في تخطيط و تييئة المدن، فيي تعمل عمى تجديد اليواء و تفريغ 
تسمح باالستفادة من  ع البنايات يكون بطريقة تبادليةمن الغازات، و عند تخطيط المدن توض  

التي ينتج عنيا  المنشآتتوضع و  الرياح لمتيوية و تقمل من سرعتيا كي ال تحدث أضرار،
كانت  إذاالرياح ليا سمبياتيا  أنكما ، عكس اتجاه الرياحدائما غازات أو دخان أو تموث 

قوية تتسب في خسائر ال يمكن تعويضيا إال في فترة طويمة و أحيانا ال تعوض، و لمحماية 
قمل من ي مماجز من األشجار يقمل من االحتكاك اتتمثل في ح ،وضع كاسرات الرياح بيج

، و ليذا نجد أن المدينة تشكل جزيرة مناخية بحد ذاتيا ألنيا تعمل عمى تغيير المناخ سرعتيا
 . ر معدالت الرطوبة و الحرارة وحتى الرياحغي   السائد، أي ت  

III-1-3 :التربة  
يتعمق بتركيب التربة و بنيتيا مع العوامل الميمة  يعتبر عامل التربة و خصوصا ما

المحددة لبلستخدامات الحضرية، فبنية التربة ىي التي تحدد تحمل التربة لممباني المقامة 
التي تستغل لبناء مباني متعددة الطوابق البد إن تمتاز تربتيا ببنية قوية فالمناطق  ،(1)عمييا

وقادرة عمى التحمل ،و رغم إن التقدم التكنولوجي في مجال اإلنشاءات و العمارة قد استطاع 
التغمب عمى عامل الضعف في بنية التربة ،إال إن ىذا العامل ما زال حتى وقتنا الحالي 

 د و ضبط استخدام األرض الحضرية.يمعب دورا ميما في تحدي
III-1-4 :الشبكة المائية 

فوجود مجاري مائية  ر عنصر المياه من أىم العناصر المتحكمة في التعمير،بيعت
كما يمكن استغبلل المياه  طبيعية،ال تكمف كثيرا فيي ستصبح مصارف في المدينة سطحية 

في المبلحة لمتقميل من حدة يمكن استغبلل المياه و ، الجوفية القريبة من المدينة لمشرب
    في الترفيو باستغبلل ضفاف األنيار بتشجيرىا و خمق مساحات خضراء و المواصبلت 

 أما، (2)( االيطاليةVENUSو مساحات الترفيو و المعب و السياحة مثل مدينة فنيس )
  يؤدي إلى انتشار أمراض مخاطر المياه فتتمثل في إمكانية حدوث فيضانات و تموثيا الذي

 
 .2000س التييئة الحضرية لمسنة الرابعة، ( مقيا1)
 المصدر السابق.نفس ( 2)



 

 

    

 وبائية كالتيفوئيد و الكوليرا.

III-2 السياسية: المحددات 
 الحاكم النظام يتبعيا التي السياسيات ومجموع السائد الحكم ونظام الدولة طبيعة ىي

 .عمييا لمسيطرة تسنيا التي والقوانين األجيزة وماىية الخدمات، وتوفير األرض إلدارة

III-3 االجتماعية المحددات : 
نمو السكان و معدل اليجرة و كيفية توزيعيم  :في ةتمثمىي العوامل االجتماعية الم

مما يؤثر بشكل مباشر في أنماط و أشكال استخدام األرض، حيث نجد أن  عبر المجال،
مجال يرتقي فيو  الكثافة السكانية ألنيا ، و ترتفع فييانمو المدينة مرتبط بنمو الحجم السكاني

مجال لتنوع  المدينةالتالي بو  و التعميم والصحة، مستوى الخدمات و تتوفر فيو فرص العمل
     مستوى الصحي بيا يزيد في ارتفاع عدد المواليد التحسن كما أن ، استخدامات األرض

 فيو معدل الخصوبة و كذلك يرتفع او انخفاض عدد الوفيات، رغم أن الريف يزيد فيو عموم
المشاكل الحضرية لممدينة نتيجة  أن إال، معدل الوفيات، خاصة في دول العالم الثالث
 إلىالمزمنة مما يؤدي  األمراضلسكان بتفشي التضخم و التموث شكمت خطرا عمى صحة ا

    .ارتفاع معدل الوفيات في المدينة
تعد أحد العناصر الثبلثة )اليجرة والوفيات و الوفيات( المسئولة عن فيي  بالنسة لميجرة، أما

مجتمع بصورة سريعة جدا  ر الييكل السكاني أليغي  سكانية ت  ة ىر اظفيي  ،التغير السكاني
كل من الخصوبة والوفيات التي تحتاج إلى فترة طويمة جدا من الزمن لكي  بآثار مقارنة

 ، و يوجد نوعين من اليجرة:تغييره تؤدي إلى
المناطق  إلىوتتم أساسا من المناطق التي يقل فييا الطمب عمى العمل  :هجرة داخمية - 

فان النمط  التي تتوافر فييا فرص التوظف، أو تتوافر فييا فرص أفضل لممعيشة، ومن ثم
يكون الدافع من وراءىا  المدن، و إلىالغالب لميجرة الداخمية ىو من المناطق الريفية 

 .اقتصاديا بالدرجة األولى
   لدوافع اقتصادية، أو سياسية تكون ا ، وأخرإقميم  إلىفتكون من إقميم  هجرة خارجية: -
 .ةعمميأو 
 
 



 

 

    

 نتائج الهجرة: -
 متضادين، األول في زيادة سكان المدن  حجم السكان: يتحدد في اتجاىين تغير

 .المستقبمية و الثاني في تناقص عدد سكان الريف
 .اختبلف التركيب النوعي بارتفاع نسبة اإلناث في األرياف 
 الخدمات الرئيسية بصفة عامة، و ظيور  نمو الحضري ىائل لممدن: يؤدي إلى نقص

زيادة البطالة ومعدالت االنحراف، و ظاىرة التحضر الزائف  مدن الصفيح )أكواخ(، و
التغير في محل اإلقامة دون التغير في العادات والتقاليد ومستوي  ألن مجرد
 المعيشي.

 الريف وخاصة في الدول النامية،  عدم وجود فائض من االستثمارات يوجو إلي تطوير
 .اتالخدم وىذا يساعد عمي زيادة تخمفو ومعاناتو من نقص

 :عدة متغيرات أىميابتتأثر المحددات االجتماعية   
ييجر إلى المناطق ذات المناخ  فقبل الثورة الصناعية كان اإلنسان المتغيرات الطبيعية: -

المعتدل و التي تتوفر عمى مصادر المياه و التربة الخصبة بحثا عن االستقرار، لكنو بفضل 
التطور الصناعي و التكنولوجي فيما بعد استطاع التغمب إلى حد معين عمى الظروف 

 .الصعبة الطبيعية
السائد و السياسات المتبعة تفرض م الحكم انظ إن المتغيرات السياسية و االقتصادية: -

و ىذا يتم بالعنصر األساسي  ،قوانينيا في المجال االقتصادي من أجل التنمية و االستقرار
 الذي يقوم بو و عميو مجتمع المدينة و ىو المؤىبلت البشرية.

لكنيا تؤثر الخصائص الثقافية بشكل كبير في العناصر االجتماعية،  المتغيرات الثقافية: -
  في المقابل تتأثر بالمعطيات السياسية و االقتصادية و التاريخية.  

III-4 (1)لمحددات االقتصاديةا : 
 مبمورةال البعض بعضيا مع المتفاعمة اإلقميمية و المحمية القوى  مجموعة بيا نقصد

 األرض يجعل الذي الستخدامدليل عمى ا وقيمتيا، فييا التنمية عممية سير و األرض، لشكل
 يدفعو الذي السعر لؤلرض المستخدم عمى خبلليا من تدر قيمة ذات خدمة تقدم أي منتجة
 ، و أىم ىذه المحددات:استخدام من يرجو لما وفقاً 

(1 )bougria-tif.blog spot.com مدونة تيتم بجميع فروع الجغرافيا الطبيعية و البشرية، مقال حول تخطيط :
              .استخدامات األرض



 

 

    

III-4-1 :عامل المنافسة 
نفس الحيز المكاني  أن يستغبلنو ال يمكن لنشاطين أيقوم مفيوم المنافسة عمى مبدأ 

ن أنماط استخدام األرض السائدة في المدن و توزيعيا ألذلك يمكن القول ، في نفس الوقت
المنافسة الجغرافي و كذلك كثافة السكان و توزيعيم الجغرافي تنجم بالدرجة األولى عن عامل 

بين المجموعات السكنية المختمفة من جية و بين استخدامات األرض المختمفة في المدن 
و الصناعية في المدن تعتبر  ن االستخدامات التجاريةأو يبلحع باستمرار  ؛ من جية أخرى 

أفضل االستخدامات نظرا ألنيا تحقق غالبا أفضل المردودات االقتصادية مقارنة بغيرىا من 
مييا االستخدامات تو  ه االستخدامات تربح المنافسة في معظم األحيان،ذيف، االستخدامات

مع مبلحظة وجود نطاقات  السكنية التي تحتل المرتبة الثانية من حيث القدرة عمى المنافسة،
 .انتقالية بين مناطق االستخدام ىذه تختمط فييا االستخدامات مع بعضيا البعض

ن مقدار وطبيعة حركة البضائع والسمع و السكان داخل المنطقة إر فعمى صعيد أخ        
الحضرية تعتمد بشكل كبير عمى أنواع و وسائل المواصبلت المستخدمة فالحركة بواسطة 

ويبلحع أن  ، السياراتقدارىا عن الحركة بواسطة القطارات تختمف من حيث طبيعتيا م
األمر الذي ينجم عنو استمرار ، األعمال المركزيةعامل المنافسة يكون عمى أشده في منطقة 

 .ظيور نشاطات جديدة و ىجرة نشاطات أخرى من ىذه المنطقة نظرا لعجزىا عن المنافسة
III-4-2 :عامل النقل  

تميل استخدامات األرض في المناطق الحضرية إلى االمتداد و التحرك باتجاه طرق 
وجود طرق مواصبلت يفرض أنماط معينة  ،و في أحيان كثيرة المواصبلت وخطوط النقل،

و من المؤكد أن العديد من أنماط  ،من استخدامات األرض و بخصائص و مواصفات مميزة
استخدام األرض في المناطق الحضرية ال يمكن أن ينجح و يستمر إال إذا توفرت طرق 

في كثير من  أخذاني نالستخدام التجاري و الصناعي الذياالمواصبلت كما ىو الحال في 
 .األحيان شكل األشرطة الممتدة عمى جانبي طرق الواصبلت في كثير من المدن

III-4-2 عامل قيمة األرض: 
 :تتأثر قيمة األرض في المناطق الحضرية بمجموعة من العوامل التي أىميا 

 ، كنيةسالكثافة السكانية و ال -
 ، الموقع وخصائصو -
  الضرائب، و و المنافسة بالنسبة لبلستثمار عامل األفضمية -



 

 

    

  نوع الوظيفة السائدة في المركز الحضري، -
 ،الخصائص الطبوغرافية لؤلرض -
التخطيط الحضري من خبلل تحديد مواقع المؤسسات العامة و سعة الشوارع و مناطق  -

   .التقاطع و المناطق المفتوحة و امتداد الواحات السكنية و نوعيتيا
تبين من خبلل دراسات كثيرة أن قيمة األرض في المدن تكون عالية في مركز  قد

مع  و تقل ىذه القيمة كمما اتجينا إلى اإلطراف، ،الذي يمثل الثقل االقتصادي ةالمدين
 .مبلحظة وجود تغير في قيمة األرض بالزيادة أو النقصان بمرور الزمن

III-5 ر:او التغير في نمط االستثمار السائد و المج 
يعتبر عامل التغير في نمط االستثمار السائد أو المجاور من العوامل اليامة  

رض أفاالستخدام السائد في قطعة  المحددة الستخدامات األرض في المناطق الحضرية،
معينة داخل المدينة و في وقت محدد قد يصبح غير قادر عمى االستمرار في وقت الحق، 
   األمر الذي يؤدي إلى اضمحبللو وىجرتو إلى مناطق أخرى جديدة تتناسب مع إمكانياتو 

نو عادة ما يترتب عميو مجموعة إما بالنسبة لمتغير في االستخدام المجاور فأ  و طموحاتو،
و قد ينعكس ىذا بمرور الزمن عمى  ،ي قيم األرض و إيجارىا و كثافة الحركةمن التغيرات ف

 .(1)المحيطة اتاالستخدام
III-6 (1)التقدم التكنولوجي: 

وسائل المواصبلت       عمى تكور مواد و أساليب البناء و التقدم التكنولوجي  عمل
و خاصة في مقدار حركتيم  ، و توزيع المرافق العامة في حياة السكان ، مما أثرو االتصال
جعل جميع مناطق المدينة صالحة  حيث، لممشتت في الجانب المعماري و  و توزيعيم،

 ، و يتمثل ذلك في:لبلستثمار الحضري 
III-6-1 (2)تطور مواد و أساليب البناء: 

المستخدمة فيو إلى  يرجع األصل التاريخي لؤلساليب التقنية الحديثة لمبناء و المواد
أواخر القرن الثامن عشر مع مولد الثورة الصناعية، وكانت األحجار واألخشاب، ىي المواد 

 السائدة في عممية اإلنشاء. 
 

 (1) bougria tif.blog spot.com             .مصدر سابق : 
 (2 )www.rpd-mohesr.com: عن "تاريخ بناء المنازل مقال.  

http://www.rpd-mohesr.com/


 

 

    

 أساليب من المؤكد أن التحول إلى المجتمعات الصناعية أحدث تغيرات جوىرية في
 كما ظيرت مفاىيم جديدة في مجال البناء: مثل التوحيد اإلنتاج،

 القياسي، والتصنيع المسبق، والمنشآت الفوالذية الييكل ذات األسطح
  و االختبارات التي الحجرية، و االستعانة بالحساباتالخارجية البلمعة بدال من الجدران 

 في صناعة تجري عمى نماذج، لتقويم متانة المنشآت، و التحول التدريجي
 البناء من مواقع اإلنشاء إلى مصانع التجييز، ومن األمثمة
 الواضحة عمى االستخدام المكثف لموحدات السابقة التصنيع في منتصف القرن 
 التاسع عشر: تصميم "جوزيف باكستون" لمقصر البموري )كريستال باالس( في
 لندن، وتصميم "إيزامبارد كينجدام برونيل" لممستشفى الذي تم تصنيع وحداتو

 .اإلنشائية في إنجمترا ثم شحن إلى "القرم" حيث أقيم، وكان يتسع أللف سرير
كبيرا كما قطعت األساليب التقنية التي تعتمد عمى التصميم واإلنشاء المعدني شوطا 

 المسمحاالسمنت  رواج لذلك شيدت ىذه الفترة أيضا ،الصناعية نحو التطور منذ بدأت الثورة
ىذه  وسرعان ما احتمت ،إنشائية جديدة تتمتع بإمكانات ىائمة في مجاالت التصميم كمادة

 .في القرن العشرين البناءصدارة بين مواد المادة الموضع ال

 :المواد المستخدمة في البناء الحديث -أ
مواد  أدت التطورات التكنولوجية في القرن العشرين، إلى استحداث مجموعة جديدة من 

البناء، مثل المدائن )الببلستيك( و األلمنيوم، ولكن ربما كان األىم من ذلك ىو التوسع في 
اإلنشائية لمواد البناء التقميدية، مثل األخشاب، ومباني الطوب، كما أدت إلى اإلمكانيات 

تطوير تقنية استخدام الفوالذ و االسمنت، وقد أرست قواعدىا كعمميات تقنية عصرية في 
 .أواخر القرن التاسع عشر

 :االسمنت المسمح 1-أ
العظمى في العالم، وتشبو الخواص  أصبحت صناعة األسمنت، واحدة من الصناعات 

اإلنشائية لبلسمنت، و ساعد تسميح االسمنت بالفوالذ، عمى إمكان التوصل إلى العديد من 
االسمنت المسمح، منذ أواخر القرن  التصميمات، حتى ساد استخدام المنشآت المصنوعة من

واليات المتحدة التجارية في كل من أوروبا ال و التاسع عشر، لتشييد األبنية الصناعية
 األمريكية. 



 

 

    

  :الفوالذ )الصمب( 2-أ
 أشرف القرن التاسع عشر عمى االنتياء، كان الفوالذ قد أصبح مادة ىامة من عندما

 مواد البناء، و كانت قطع الفوالذ المفتولة متاحة بكميات كافية، كما
                  كان األسموب التقني لربط األعضاء اإلنشائية بواسطة مسامير الرباط،    

 مسامير البرشام، قد قطع شوطا كبيرا في طريق التقدم، وتم إحراز تقدم ىام أو
 آخر خبلل الحرب العالمية األولى، باستحداث الطريقة النمطية لوصل األعضاء
الفوالذية، وىي المحاء بالقوس الكيربائية بين قضيب معدني وبين العضوين المراد لحاميما 

التقني عمى نطاق واسع في إنشاء األبنية الحديثة، والجسور  ىذا األسموب معا، و يستخدم
 الفوالذ.  المصنوعة من

 :األخشاب 3-أ
يعتبر الخشب واحد من أقدم المواد التي استخدمت في عمميات البناء، ولكن  

التطورات الحديثة في ىندسة األخشاب أتاحت ليا موضعا وسط مواد البناء الحديثة، ومن 
المكثفة لمخشب المضغوط  رات ذات األىمية الخاصة في ىذا المجال استحداث الموادالتطو 

 في إنشاء الجدران الخاصة باألبنية. 
 :المواد السيراميكية 4-أ

مرت  و قد ،تمثل صناعة الطوب القسم األعظم من الصناعات اإلنشائية السيراميكية 
كبيرة، فيما يتعمق بطريقة  بتغييرات –شأنيا في ذلك شأن األخشاب  –ىذه المادة التقميدية

 المباني، وقدرتيا عمى مقاومة األحمال،  صناعتيا، وأسموب تناوليا، وكيفية وضعيا في
تزويدىا بالتسميح  وقد جرت العادة، عمى اعتبار مباني الطوب مقاومة لمضغط، ولكن بعد

 .االسمنت الكافي، يمكن استخداميا في أغراض تشبو أغراض استخدام
 :األلمونيوم 5-أ

يكون األلمونيوم في صورتو النقية تجاريا، فيو لين و لدن، و يمكن زيادة متانتو  
بإضافة عناصر سبيكة إليو حتى يصبح مبلئما لبلستخدام في التطبيقات اإلنشائية، وعمى 
النقيض من الفوالذ، يكون األلمونيوم شديد االحتمال نتيجة طبقة األكسيد الرقيقة التي تتكون 
تمقائيا عمى سطحو، وتمثل عائقا أمام استمرار التأكسد، ولكن مقاومتو لمتشوه تقل عن مقاومة 

االنحناء في ىيكل مصنوع من األلمونيوم، إلى ثبلثة أضعاف االنحناء  الفوالذ كثيرا. ويصل
جانب ارتفاع  في ىيكل مماثل من الفوالذ معرض لؤلثقال ذاتيا، وليذا فإنو إلى الحادث



 

 

    

أصبح مجال  –المواد اإلنشائية  بالنسبة إلى غيره من –إلنشاء ىياكل من األلمونيوم التكمفة 
باستثناء الحاالت التي تكون فييا االستفادة، من  ,التطبيقات اإلنشائية لؤللمونيوم محدودا

أمرا حيويا، وتتوافر القطاعات اإلنشائية لؤللمونيوم، عمى ىيئة  الوزن الخفيف نسبيا لو،
 .اعات الفوالذلقط مشابية

 المدائن )البالستيك(: 6-أ
والنفط،  المدائن من المواد الطبيعية، مثل الفحم الحجري، واليواء، والماء يتم إنتاج

 تحتاج إلى تسميح بأنواع مختمفة من األلياف أو غيرىا من المواد حتى تصمح عموما
ىذه األنواع  ج أكثرلبلستخدام في األغراض اإلنشائية، ويعتبر البوليستر المدعم بالزجا

يسر، و عيبيا قمة صبلبتيا، لذلك تراعى  تتميز المدائن بإمكانية تشكيميا بسيولة و شيوعا. و
اإلنشائية، بحيث يتم اختيار الشكل المبلئم  ىذه الخاصة عند استخداميا في األغراض

ىناك  ولكنوما زال استخدام المدائن المدعمة بألياف الكربون يحقق تقدما ممموسا،  .لممنشأ
حيث يتألف ، عدد من التطبيقات اإلنشائية لمجدران المركبة يصمح فييا استخدام المدائن

وبداخميا طبقة عازلة من مادة  الجدران من طبقتين خارجتين، يتم إنشاؤىا من مادة قوية،
استخدام المدائن في اليياكل المدعمة ضد  خفيفة الوزن، ومن التطبيقات اليامة األخر،

باليواء(، التي تتخذ شكبل ثابتا، عن طريق االحتفاظ بفرق  ، )مثل القباب المنفوخةالرياح
اليواء بين سطحيا الخارجي و الداخمي، بواسطة تمرين تيار من اليواء  صغير في ضغط

 منخفض بين السطحين من المروحة. بضغط

مت في لقد تأثرت استخدامات األرض باألساليب التقنية المتطورة لمبناء، حيث ساه
الدول النامية يجب التحكم في هذه في في الدول المتقدمة، أما  لؤلرضاالستخدام الجيد 

 األرضاألساليب بالموازاة مع التحكم في العوامل المختمفة المسؤولة عن واقع استخدام 
 كجانب لتحقيق التنمية بمختمف مستوياتها في المجال سواء الحضري أو الريفي. 

III-6-2 (1)المعموماتية: 
    إن التطور التقني و المعموماتي في االتصال واالرتباط منذ نياية القرن العشرين 
و أوائل القرن الواحد والعشرين ىي مرحمة انتقال حاسمة في حياة البشرية، حيث استطاعت 

 بشبكةىذه التقنية أن ترفع الحواجز وتقرب المسافات إلى حد جعل العالم قرية صغيرة تمتد 

 .40( ربيعة دباش، مرجع سابق، ص 1)



 

 

    

، حيث أصبح عامل معقدة من االتصاالت خاصة مع ظيور و تطور شبكة االنترنيت
الوقت ىو المتحكم في ديناميكية المدينة، ألن تطور وسائل االتصال و المواصبلت قصر 

فيد من االستخدامات الخدمية ستيو عمى المعمومات  يحصلالفرد ،  فياالمسافات داخل مجال
عمى المدينة تييئة مجال ليذا تكون و أقل وقت ممكن و بأقصر المسافات،  فيالعامة 

 ثم توزيع السكان و ،و وسائل االتصال توفير شبكة الطرق أوال  فيجب، أساس عامل الوقت
يمكن خمق كما ، حسب سيناريو التييئة المرغوب فيو و المرافق البلزمة ليم  التجييزات 

    لمتحكم في التطور العمراني لممدينة. ، الحضرية الوظيفةي مختمفة ف عمرانيةأقطاب 
III-6-3 و االستشعار عن بعد نظام المعمومات الجغرافية (SIG  وGIS)(1): 

خراج الحاسوب، ىو نظام قائم عمى  يعمل عمى جمع وصيانة وتخزين وتحميل وا 
ومعالجة وتحميل  إدخال وىذه أنظمة تعمل عمى جمع و ،المكانيةوتوزيع البيانات والمعمومات 
خراج المعمومات تساعد عمى التخطيط واتخاذ  المكانية والوصفية ألىداف محددة وعرض وا 
والتوسع في السكن، باإلضافة إلى قراءة البنية  تخطيط المدن والقرار فيما يتعمق بالزراعة 

ننا ىذا النظام من يمك   ،(LAYERS)التحتية ألي مدينة عن طريق إنشاء ما يسمى بالطبقات
 )أسماء، الوصفية ، صور جوية، مرئيات فضائية( وخرائط)إدخال المعمومات الجغرافية

 و تحميميا ، و معالجتيا )تنقيحيا من الخطأ(، تخزينيا، و استرجاعيا، و استفسارىا، جداول(
حصائي امكاني تحميبل شة الحاسوب أو عمى ورق في شكل خرائط، وعرضيا عمى شا اوا 

 .تقارير، ورسومات بيانية أو من خبلل الموقع اإللكتروني

، تساعد نظم المعمومات الجغرافية في اإلجابة عن كثير من التساؤالت التي تخص التحديد
 و تغير نسبة مموحتيا. مثل: تحديد النطاقات الزراعية وفق طبيعة التربة

معينة  صائصتقنية االستشعار عن بعد بأنيا الحصول عمى معمومات أو خ تعرف
 .الصناعيةاألقمار من خبلل عن بعض الظواىر عن سطح األرض 

III-6-4  ستخداممتعددة المجاالت (SIG  وGIS) (2): 
 : التخطيط العمراني -أ

 صحية  –يفيد نظام المعمومات الجغرافي في تقييم أداء الخدمات المختمفة ) تعميمية 

(1 )www.saudigis.org :نظام المعمومات الجغرافية و االستشعار عن بعد مقال حول مفيوم (SIG  وGIS) ، 
(2 )www.n-alforat.com : ،215-االستشعار عن بعد-المساحةالمؤسسة العامة لمتعميم الفني و التدريب الميني 

 .المممكة العربية السعودية مسح،

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%AE%D8%B7%D9%8A%D8%B7_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D8%B7
http://www.saudigis.org/
http://www.n-alforat.com/


 

 

    

....... الخ (، مثبل: يمكن تحديد المناطق المحرومة في منطقة عمرانية ما  -أمنية  –
الخدمات فييا، كما يفيد في مقارنة ما ىو مخطط بما ىو واقع بالفعل لمنطقة  إلعادة توزيع

معينة لتحديد الممكيات، تحديد اتجاىات النمو العمراني في المناطق العشوائية لمحد من 
 انتشارىا، وكذلك تطوير المناطق القائمة.

 : حماية البيئة -ب
اتجاىات عديدة خاصة بطبيعتيا تقوم نظم المعمومات بدراسة العديد من البيئات في 

ويقوم بتتبع التغيرات الحادثة في منطقة معينة،  ،الفيزيائية والبيولوجية والكيميائية والمناخية
وتقدير التأثيرات المختمفة عمى المناطق المجاورة عن طريق مقارنة مجموعة من الصور 

 والخرائط في تواريخ مختمفة.
 : يةالدراسات االقتصادية واالجتماع -ت

تساىم نظم المعمومات الجغرافية في دراسة وتحميل الخصائص االقتصادية 
واالجتماعية لمنطقة معينو بناء عمى معايير خاصة يحددىا الخبراء وذلك الستنتاج 

 .المؤشرات التنموية التي تساىم في اتخاذ قرارات مناسبة في كافة اتجاىات التطوير
 :ي والموارد الطبيعيةإنتاج الخرائط الستخدامات األراض -ث

باستخدام التقنيات الحديثة لنظم المعمومات الجغرافية يمكن إنتاج خرائط توضح 
......... الخ -خامات معدنية –بترول –مناطق تجمع الموارد الطبيعية لمنطقة معينو ) مياه 

 .( التي توضح االستخدام الحالي لؤلرض واستنتاج خرائط االستخدام المستقبمي
 : نتاج شكل سطح األرضاست -حـ

من األىمية بمكان إن يعطي نظام المعمومات الجغرافي تصورا دقيقا لشكل سطح 
األرض الذي سيتم العمل عمية ويتم ذلك عن طريق إدخال الخرائط الكنتورية لممنطقة 
وباستخدام تكنولوجيا نظم المعمومات الجغرافية فيمكن من خبللو استنتاج كميات الحفر والردم 

 .منطقة محددة أو تحديد إشكال مخرجات السيول واتجاىات الميول ألي منطقةفي 
 : اتخاذ القرارات المناسبة -خـ

تنطبق صحة القول ) البيانات األفضل تقود لقرار أفضل ( تماما عمى نظم 
المعمومات الجغرافية ألنو ليس وسيمة آلية التخاذ القرار ولكنة أداة لبلستفسار والتحميل مما 
يساىم في وضع المعمومات واضحة وكاممة ودقيقة أمام متخذ القرار، كما تساىم نظم 
     المعمومات الجغرافية في اختيار انسب األماكن بناء عمى معايير يختارىا المستخدم مثل



 

 

    

) البعد عن الطريق الرئيسي بمسافة محددة وسعر المتر ليزيد عن سعر معين وتحديد حالة 
المرافق والبعد عن مناطق التموث ( فيقوم نظام المعمومات الجغرافية بأجراء ىذا االستفسار 
    عمى قواعد البيانات ويقوم باختيار مجموعة من المساحات التي تحقق ىذه االشتراطات 

 خذ القرار حرية االختيار النيائي.و يترك لمت
 : بناء الخرائط -جـ

إن الخرائط ليا مكانة خاصة في نظم المعمومات الجغرافية ألن عممية بناء الخرائط 
باستخدام نظم المعمومات الجغرافية تعد أكثر مرونة من إي طريقة يدوية أو كارتوغرافية 

تحويل الرقمي لمخرائط الورقية المتوفرة ثم يتم حيث تبدأ ىذه العممية ببناء قواعد البيانات ثم ال
تحديثيا باستخدام صور األقمار الصناعية في حالة وجودىا ثم تبدأ عممية ربط البيانات 
بمواقعيا الجغرافية وعندئذ يكون المنتج النيائي من الخرائط جاىزا لمظيور وىنا يتم إيضاح 

إظيار  ) ضيح خصائص محددة مثلالمعمومات المختارة برموز محددة عمى الخريطة لتو 
مناطق اآلثار أو مزرعة عمى الخريطة وذلك باستخدام رمز مفيوم وحدد وموزع عمى 

 . الخريطة
III-6-5  الـ برنامجAUTO-CAD(1):     و ىو برنامج متخصص في إعطاء معمومات

 و خرائط مختمفة تساعدنا عند القيام بعممية تييئة المجال. 

III-7  (2)استخدامات جديدةبروز:  
اختراق مجموعة أو استخدام معين لمنطقة تتصف  ببروز استخدامات جديدةيقصد 

بجماعات سكنية أو استخدامات تختمف اقتصاديا و اجتماعيا عن الجماعة أو االستخدام 
من  أطر  عوامل التي تؤدي إلى بروز ىذه الظاىرة حركة اإلنسان و كل ماالو من  الغازي،

 .و مستويات الدخل لمسكان خطوط النقل تغيرات في
و تعتبر أنماط االستخدام السكني في المناطق الحضرية من أكثر أنماط االستخدام          

الحضري تعرضا لظاىرة الغزو نظرا لعدم قدرتيا عمى منافسة االستخدامات الحضرية 
         تجارية و ىجرة السكان و المؤسسات ال الصناعية،األخرى و خصوصا التجارية و 

 طراف المدن أو التجمعات السكانية و الحضرية يعتبر نوعا من الغزو أو الصناعية إلى 

 .42( ربيعة دباش، مرجع سابق، ص 1)
(2) bougria- tif.blog spot.com   .مصدر سابق : 



 

 

    

الذي يأخذ إشكاال مختمفة منيا: الشكل الخطي عمى امتداد خطوط المواصبلت، و الشكل 
        المتناثر، و الشكل البؤري عمى شكل بؤرة أو أنوية في شكل تجمعات أو ضواحي سكانية.

III-8 (1)التجمع أو الفصل : 
صناعية  ن أنماط االستخدام المتشابية سواء كانت سكنية أو تجارية أوأيقصد بذلك 

فمثبل تتجمع المساكن ذات الخصائص المتشابية في  ،تميل إلى التجمع مع بعضيا البعض
منطقة معينة أو تميل الصناعات المتخصصة في إنتاج سمع معينة أو مجموعة من السمع 

 .المتشابية إلى التجمع في منطقة واحدة والعكس صحيح وىكذا
III-9 (2)الضوابط التاريخية: 

إن المحددات التاريخية تسمح بفيم خصائص البنية المورفولوجية و الوظيفية 
الحضرية لمجتمع ما، فتوجيو استخدامات األرض الحضرية ينطمق من مراعاة المعايير 
الثقافية و االجتماعية لتحقيق الحاجة االقتصادية و االستقرار االجتماعي المذان يصبو إلييما 

       ير ىذه المعطيات وفقا لمتغيرات السياسية أو االقتصادية اإلنسان، و عبر الزمن تتغ
 أو االجتماعية.

 و يمكن حصر المحددات التاريخية في عاممين: 
III-9-1 االستخدام التقميدي لؤلرض: 

نجد أن البنية الحضرية ألي مجال حضري ىو نتيجة تراكمات حضارية، كذلك يتأثر 
التاريخية البارزة التي تركت بصمتيا في أشكالو        استخدام األرض الحضرية بالمراحل 

و أنماطو بفعل الخصائص و الظروف الثقافية و السياسية و االقتصادية و االجتماعية لكل 
مرحمة، فمثبل الجزائر عرفت عدة أشكال الستخدامات األرض الحضرية من خبلل خصائص 

 التالية:   (3)المدن
  م(:600-م1المدينة الرومانية ) -أ

مازلت آثار ىذه المدن التي تخص اإلمبراطورية الرومانية، فقام الرومان بتخطيط أرض 
 تتواجد و  المدن ببناء المساكن و إقامة اليياكل و المرافق و الخدمات األساسية العمرانية،

  
(1) bougria-tif.blog spot.com مصدر سابق :             . 
 .46 ( ربيعة دباش، مرجع سابق، ص2)
(3 )bougria-tif.blog spot.com          .مصدر سابق : 



 

 

    

المدن الرومانية في الجزائر عمى طول الساحل و في المناطق الداخمية شمال المناطق 
   السيبية )اليضاب العميا ( عمى حواف الوديان التي تصب في البحر.

 م(: 1830-م692المدينة العربية اإلسالمية ) -ب
       عرف المجال الحضري تنوعا في استخدامات األرض ، حيث التركيب المورفولوجي 
و الوظيفي متنوع و منسجم، و قائم عمى مكونات المدينة العربية اإلسبلمية، كما تميز 
استخدام األرض الحضرية بالتخصيص و التنطيق و يظير ذلك من خبلل أثار ىذه المدن 

    .و العسكري  في المجال الديني و اإلداري 
 (: 1962-1830المدينة األوروبية ) -ت

في مرحمة االستعمار الفرنسي، تميز المجال الحضري في الجزائر بنمط استخدام 
قائم عمى ثقافة أوروبية دخيمة عمى المجتمع الجزائري، و تييئة المجال العمراني كان  لؤلرض

طريق تحويل األنسجة العمرانية بإعادة تشكيل بنية مدن ما قبل االحتبلل الفرنسي، عن 
تيميش المدن القائمة ألغراض اقتصادية         القائمة، وترقية عمران و عمارة استعماريين، كما تم

 و عسكرية عن طرق إنشاء مدن جديدة مستقمة أو ضواحي جديدة بجانبيا.
  إلى اآلن(: 1962المدينة الحديثة )  -ث

بعد مرحمة االستقبلل، ظيرت أشكال و خصائص جديدة الستخدام األرض الحضرية 
 تحكمت فييا مختمف السياسات العمرانية التي طبقت عمى المجال الحضري.

 :ممكية األرض نظام 3-9-2
إن الممكية العقارية من أىم العوامل التي تؤثر في توزيع استخدامات األرض 

 لتوسع المدن من أىم العوائق التعمير التي تواجييا.الحضرية، فحيازة األراضي 

 خالصة المبحث: -
مختمف  نشأة المدينة كان ىناك تنافس بين ذمننستنتج من دراسة ىذا المبحث، أنو 

تخطيط ىذه المدن وتنظيم  لذلك كان البد من و، بلستيبلء عمى األرضلالوظائف 
    من أجل خمق نسيج حضري منظم و متكامل في المظير البنيوي  استخدامات أراضييا،
 .و التوزيع الوظيفي
 رض الحضرية ىي:التي تتحكم في استخدامات األ أىم المحددات

 ،المياهو موارد ، كالموضع و التضاريس: المحددات الطبيعية -



 

 

    

 ،: الحكامة في التسييرالسياسية المحددات -
  النمو السكاني و اليجرة،: و تشمل: االجتماعيةالمحددات  -
   النقل، قيمة األرض وكالمنافسة و  :االقتصادية المحددات -
 ،التغير في نمط االستثمار السائد و المجاور -
 ،التطور العممي و التكنولوجي -
 .التجمع أو الفصل -

واقع استخدامات األرض في مدينة  سنضبط من خبلل دراستنا في الفصل اآلتي 
 المحددات المسؤولة عن ذلك.    الحروش

 األرض في مدينة الحروش. المؤهالت و العوائق الطبيعية الستخدامات  :الثاني المبحث
 تمهيد:-

 :(1)النشأة التاريخية  -
كانت تعرف منطقة الحروش باسم "مسبلن الكبش"، و مع مجيء االستعمار الفرنسي 

 أرض طبيعة األول، نسبة إلى التفسيرتفسيرين، ىما: أصبح اسميا "الحروش" نسبة إلى 
الكثير من  فيو نسبة لتواجد الثاني، التفسير ؛ أماألنيا خصبة جدا بالحروشة المتميزة المنطقة
 .في المنطقة؛ و التفسير األول ىو الصحيح حسب سكان المنطقة والقبائل العروش

 عض اآلثار، عرفت منطقة الحروش تواجد االحتبلل الروماني من خبلل العثور عمى ب

   عن بعد زردازة بالقرب من سد مثل: آبار و أحجار و قبور عمييا كتابات بالرومانية
 كمم من بمدية الحروش. 04عن بعد   و السعيد بوالصبع كمم 09

في طوع السمطة  في عيد التواجد العثماني في الجزائر، لم تدخل منطقة الحروش
العثمانية برفض أىالييا من القبائل دفع الضريبة المفروضة عمييم و مقاومتيم ضد توسع 

  العثمانيين نحو أراضييم.
،     أفريل 09الحروش في  منطقة الفرنسي، احتمت االحتبلل أمام الجزائر سقوط بعد
 المسيحية سابقا المقبرة مستوى  يوجد عمى رومانيا مسمكا طريق كان أنجز      أكتوبر وفي
 .كمية المنطقة احتمت منيا وانطبلقا بالحروش، القوات مقر غاية إلى

 
( ) SAKHRI Rabah : Le guide de la ville d’El Harrouch et ses environs, édition Guelma, ALGERIE, 
1997, p 1, 2, 3, 4, 5,6. 



 

 

    

الثكنة  إثرىا عمى فأنجزت      إلى      في لمحروش العسكري  االحتبلل واستمر
 تجفيف و التييئة أشغال االحتبلل، وعرفت المنطقة ليذا المخمدة النافورة العسكرية و

 معظميم وفود االستيطان، أولى 1840المروج، حيث بدأت سنة  و بالمياه األراضي المغمورة
 في  سكيكدة و قسنطينة بين الطريق بعدىا ألمانيا، كما أنجزت و بمجيكا و فرنسا من
 بين الفرنسي المستعمر أنشأىا التي القرى  أولى الحروش ، و بذلك كانت     أوت   

 .سكيكدة سيرتا و

 
 النافورة )تم تيديميا بعد االستقبلل( (:01صورة رقم )

 ووصمت ،      سنة أوت     في مؤرخ بمرسوم الحروش بمدية تأسست وىكذا
 سيدي بوالشعور و صالح بمديات إلى نطاقيا امتد ىكتارا،       الكمية أنداك مساحتيا
كما تبينو    ،ذلك بعد متميزا تطورا القرية وعرفت .عزابة بمدية دواوير وبعض مزغيش
 .(01)رقم الخريطة

 ( تواريخ ميمة، ىي:03عرفت مدينة الحروش ثبلث )بعد االستقبلل 
 .( )بوزيان و الغدير : تم إعادة ربط بمدية الحروش ببمديات: زردازة، عين1963سنة  -
 : تم ترقية بمدية الحروش إلى مركز دائرة.1974سنة  -
 .( ): فصل بمديات: عين بوزيان، زردازة و الغدير عن بمدية الحروش1984سنة  -

I - :مؤهالت طبيعية كبيرة 
-1-I :موقع جغرافي مهّم 

 تعتبر نقطة(، 3تقع مدينة الحروش جنوب والية سكيكدة، عمى الطريق الوطني رقم ) 
 1963-10-28المؤرخ في  241-63بموجب المرسوم رقم  (1)
 1984-02-04المؤرخ في  84-09سن القانون رقم  (2)





 

 

    

عبور بين أىم ثبلثة أقطاب والئي ة في الشرق الجزائري، وىي عمى التوالي: مدينة  
  كمم.  85كمم، و مدينة عنابة تبعد بـ   58كمم، مدينة قسنطينة تبعد بـ  32سكيكدة و تبعد بـ 

من المساحة اإلجمالية  % 04أي بنسبة ( 1)ىكتار 406642تمتد عمى مساحة تقارب 
  . (2)ىكتار 10180لمبمدية المقدرة بـ

 يحدىا: 
 شماال، بمديتي أمجاز الدشيش و سيدي مزغيش، -
 جنوبا، التجمع الثانوي التوميات و السعيد بوالصبع، حيث توجد أعمى قمة   - 
 م،883 ىي جبل التوميات بـ       
 شرقا، بمدية صالح بوالشعور، - 
 غربا، التجمع الثانوي بوقرينة. - 

2-I  سهمة:خصائص طبوغرافية 

1-2-I - :موضع منبسط 
حيث  االرتفاع، متوسطة جبال بو يشكل موضع مدينة الحروش  سيل منبسط تحيط

 الجنوبية الجية في التوميات" قمة " قمميا الصفصاف، وأعمى وادي سيول سفوحيا عند تبدأ

م، و ىو موضح      بنحو البحر سطح عن وترتفع م، 883لممدينة بحوالي  الغربية
 (.02)الخريطة رقمفي  

أما مظير مدينة الحروش الخطة الشطرنجية، تنقسم فيو المدينة إلى مربعات وتتقاطع 
( و الطريق الوالئي 03)فييا  الطرق و الشوارع بشكل زوايا قائمة، أىميا الطريق الوطني رقم 

كما تسييل حركة النقل و االتصال و توزيع الخدمات المختمفة؛ ساىم في ، مما ي( 06)رقم 
  (.2)ىو موضح في الصورة رقم 

 
 
 
 
ن مخطط التييئة من دراسة مراجعة المخطط التوجييي لمتييئة و التعمير لبمدية م AutoCADتم حسابيا بـ   (3)

 .2007الحروش لسنة 
 .2007مراجعة المخطط التوجييي لمتييئة و التعمير لبمدية الحروش لسنة  (4)





 

 

 
   

 
 مدينة الحروش ذات خطة شطرنجية (:02) صورة رقم

-2-2-I سهمة:طبوغرافيا 
الطبوغرافيا ىي العنصر األول و الحاسم لدراسة مؤىبلت الموضع، فعامل االنحدار إن 

 يتحكم في مدى صبلحية األرض لمتعمير. 
( تم حساب 03 خريطة رقملدراسة ىذا العنصر قمنا بانجاز خريطة االنحدارات )

 ؛         االنحدارات من الخريطة الطبوغرافية لمدينة الحروش بمقياس

 اآلتية:  (1)و تحصمنا عمى فئات االنحدار 

 (% 04-0)من  فئة االنحدارات الضعيفة: -
 %، يمتد طوليا عمى شكل 64611ه من مساحة المدينة أي بنسبة  260655تمثل 

 شريط من الشرق بمساحة واسعة ثم يضيق في الوسط.
 (%11-05)من  فئة االنحدارات المتوسطة: -

 
 ( تم الحصول عمى فئات االنحدار بالمعادلة التالية: 1)

(           
(   )              

                     
)                     

 حيث:
                  نسبة االنحدار( ) -
 : عدد منحنيات التسوية (   )  -
              الفاصل الرأسي(  المتر) -
(   متر) -                        المسافة األفقية





 

 

 
   

وأجزاء قميمة في نواتيا  %، تتركز12676ه من مساحة المدينة أي بنسبة 51685تمثل 
 جنوب غرب حدود المدينة.  في الشمال، و الشمال الغربي و الجنوب، لكنيا معتبرة

 (%20-12)من  فئة االنحدارات الشديدة: -
%، حيث تشمل جزء من غرب 7690ه من مساحة المدينة أي بنسبة 32610تمثل 

ة في الجية المدينة، و تحيط بالمدينة بشكل أساسي في الجية الشمالية، و أجزاء معتبر 
 الجنوبية الغربية.

 (%20)أكبر من  :جدا فئة االنحدارات الشديدة -
%، حيث تشمل أراضي كدية بئر 15623ه من مساحة المدينة أي بنسبة 61692تمثل 

 سطل و تتسع عرضيا شماال و شمال غرب حدود المدينة.

3-I – شبكة مائية غير كثيفة: 
 (:04 ( أساسي ين )خريطة رقم02( و شعبتين )02وادين ) مدينة الحروشتحوي 

حمولتة متوسطة واد عميق و دائم الجريان، يحد شرق المدينة، وىو واد الصفصاف:  -
، تتفرع (1)ىكتار1004675، يشكل حوض تجميعي مساحتو (1)/سنة3ىكم 150تقدر بـ 

 منو شعبتي المروج والمالح.
يقطع المدينة في الجية الجنوبية، و ىو واد موسمي، يشكل حوض  واد النسا: -

  ىكتار. (2)3644677تجميعي مساحتو 

I-4 :التكوينات الصخرية طينية غرينية 
       دراسة التركيب الصخري يفيد في تحديد مدى تحمل األرض لممنشآت، بمعرفة نوع

 و خصائص الصخور المكونة لمطبقات.
فمجال الدراسة يتمايز بين وحدتين جيولوجيتن بارزتين، يفصل بينيما طريق السكة الحديدية؛ 

 فاألولى تقع في منطقة منبسطة، و الثانية تشكل كدية بئر سطل، حيث تبرز التكوينات
 
  
كمية اشكالية التنمية و التوازن في مختمف مجاالت والية سكيكدة،  -صونيا و جميمي وسام: االستثمار و التييئة زغيدي( 1)

 .2002سنة  ،عموم األرض و الجغرافيا و التييئة العمرانية، جامعة منتوري 
 .10نفس المصدر السابق، ص ( 2)





 

 

    

 (:  05 )خريطة رقم (1)الجيولوجية عمى ىذا األساس كمايمي

تدخل ضمن حوض الحروش ذو الشكل المثمثي نتيجة التقاء واد  الوحدة األولى: -
لمسمسمة  Paléozaiqueالصفصاف و واد النسا جنوبا ، تحتوي عمى تكوينات الطبقة الـ 

 و كاف مسونة:( Sabargoudالكمسية لكاف سابارقود )
 من مجال الدراسة، يتركز في  مركز المدينة.% 60يسود حوالي  الكمس المارني: 
و ىي مغطاة بالطمي و أحجار ذات ، يوجد أقصى غرب المركزطين الميوبميوسان:  

 أحجام متفاوتة.
تنتشر عمى مساحات غرب المدينة، و ىذا النوع من التكوينات يتأثر  طين الغرين: 

 ية ألنيا ضعيفة المقاومة.بالتعرية المائ

تنتشر ىذه التكوينات عمى مساحة واسعة شرق المدينة و عمى الجية  ترسبات نهرية: -
 الجنوبية بمحاذاة واد النسا عمى شكل مساطب نيرية ذات مقاومة ضعيفة.

وىي كدية بئر سطل التي تنتمي إلى المنحدر الشمالي الذي يمثل الطبقة  الوحدة الثانية: -
 ، تحتوي عمى الحجر الرممي النوميدي.النوميدية

-5-I أرضية مستقرة(2)الخصائص الجيوتقنية : 
 تفيد الدراسة الجيوتقنية في تحديد األراضي الصالحة لمتعمير.

اعتمادا عمى التقرير التوجييي لممخطط التوجييي لمتييئة و التعمير لمدينة الحروش 
بالنسبة لمدراسة الجيوتقنية تم إبراز وحدتين  URBACOالذي قام بو مكتب الدراسات 

  جيوتقنيتين، ىما:
 : بالنسبة لؤلجزاء من الشمال إلى الجنوب ىي أراضي ذات تكويناتالوحدة األولى -

 الغرين )الطمي( القديمة و األنيار المغمورة بالطين، أما األراضي الموجودة ما بين
( فيي تكوينات الغرين)الطمي( القديمة 03ضفتي واد النسا و الطريق الوطني رقم )

متبوعة بتكوينات الغرين )الطمي( الحديثة، معرضة لمفيضانات، فرغم وجود ىذا 
 عرفت تطور التوسع العمراني و النشاطات االقتصادية. االرتفاق إال أن ىذه المنطقة

 
 ( ) Plan Directeur D’aménagement Et D’urbanisme De La Commune D’el Harrouch, apport 
D’orientation, Juillet     , page . 
( ) même ressource, page  ,  ,   ,  . 
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كذلك ىذه المنطقة تجتازىا شعبة المروج، أين ىناك احتمال كبير لحدوث ظاىرة 
المباني خاصة  الفيضانات بسبب األمطار الفجائية، و رغم ىذا االرتفاق تتوضع

 ضفافو.متر فقط  من 12متر  إلى  06( عمى بعد 03التحصيص رقم )
وىي كدية بئر سطل الحجر الرممي الخشن و الرمل المستند عمى  الوحدة الثانية: -

 التكوينات الطينية، االنحدارات شديدة عمى الجوانب، ثم متوسطة االنحدار نحو القمة.
 تصنيف األراضي: 1-5-1

 مجال مدينة الحروش كالتالي: تصنف أراضي
م الى نوعين من التربة: الوحدة األولى: -  األراضي الصالحة لمتعمير ت قسَّ

 )أراضي تقع في جزء قميل الجية الشمالية، تتكون تربتيا من الطين الغريني )الطميي 
وعند  و الحصى و الحصى الرممي المستند عمى الطين البني الفاتح إلى األزرق،

 المياه ينتج طين مرن.ترشح 
 ، يكون فييا انجاز الحفر و التنقيبات و الخنادق℅(20و 5االنحدارات تتغير بين )   
 سيبل عمى فترات و في األوقات الجافة.    

 ىذه األراضي صنفت ضمن األراضي الصالحة لمتعمير بـطابق أرضي زائد طابقين
(R+2)ارزة.، وينقص عدد الطوابق عند وجود االنحدارات الب 

تتكون تربتيا من الغرين )الطين الغريني، الحصى، و الحصى  باقي األراضي،
 الرممي(، وىي تربة متراصة.

 االنحدارات الضعيفة، تكون فييا أشغال االنجازات سيمة.
 ىذه األراضي صنفت ضمن األراضي الصالحة لمتعمير بـطابق أرضي زائد طابقين

(R+2). 
             تصنف بيا األراضي إلى: أراضي صالحة سطل(:الوحدة الثانية )كدية بئر  -

 و أخرى صالحة لمتعمير بشروط و أراضي غير صالحة لمتعمير، كالتالي: لمتعمير       
 :تقع في سفح الكدية، تتكون تربتيا عمى العموم من الطين  األراضي الصالحة لمتعمير

رممي المستند عمى الطين المرن: الطين الغريني )الطميي(، والحصى، و الحصى ال
 البني الفاتح إلى األزرق )طين مارني(.

 ، يكون فييا إنجاز الحفر و التنقيبات ℅(11الى 05االنحدارات تتراوح بين )
 و الخنادق سيبل.



 

 

    

 ىذه األراضي صنفت ضمن األراضي الصالحة لمتعمير بـطابق أرضي زائد طابق
 .(R+1)واحد  
 :تقع أعمى الكدية، تتكون تربتيا من الحجر الرممي  األراضي صالحة لمتعمير بشروط

 و الرمل.
، يكون فييا أشغال اإلنجاز صعبة أحيانا، و ℅(20الى 12االنحدارات تتراوح بين )

 صعبة عمى أراضي الحجر الرممي البارزة.       
ىذه األراضي صنفت ضمن األراضي الصالحة لمتعمير بـطابق أرضي زائد طابق 

 .(R+1)واحد 
  تقع جوانب الكدية، تحتوي عمى أجزاء كبيرة من راضي غير الصالحة لمتعميراأل :

 الحجر الرممي و الباقي رمل.
 ، يكون فييا أشغال اإلنجاز صعبة.℅(20االنحدارات تتراوح بين )تفوق 

ىذه األراضي صنفت ضمن األراضي غير الصالحة لمتعمير، ما عدا بالنسبة لمسكان 
مسالك الراجمين المؤدية إلى مركز منطقة بئر سطل، كما المعزولين الذين تربطيم 
 تصمح لعمميات التشجير.

 نتيجة:
 تتوفر عمى أراضي صالحة لمتوسع العمراني نحو منطقة بئر سطل. الوحدة األولى: 
 يتطور التوسع العمراني فيو عند قدم الكدية. بئر سطل: 
محدد بأخذ بعين يكون عدد الطوابق بيا غير  األراضي ذات االنحدار الضعيف 

 االعتبار مساحة و نوع األساسات.

 -6-I (1)مردودية فالحية عالية: 
 (، يتبين أن أغمب األراضي التي تتوسع عمييا مدينة الحروش  من الخريطة رقم )

ذات مردودية فبلحية عالية، ترتكز أساسا في الجية الغربية، أما الموجودة في الجية 
الشرقية و الجنوبية ىي معرضة لمفيضانات، و األراضي ذات المردودية الفبلحية 

 الضعيفة استنزفت بالتوسع العمراني الذي يمثل مركز المدينة، و تشمل كذلك أراضي
 

 بمدية الحروشالمصدر: فرع مديرية الفبلحة ل (1)
 





 

 

    

و إلييا التوسع العمراني مستقببل،   أما األراضي المحيطة منطقة بئر سطل التي و ج  
 بالمدينة فيي كميا ذات مردودية فبلحية عالية.

-7-I :مناخ معتدل 
يسود مجال الدراسة مناخ البحر المتوسط المعتدل، الذي يتميز بشتاء دافئ و ممطر 

 Etage) نطاق المناخ الحيوي الرطب ضمنقع و صيف حار و جاف. حيث ي
bioclimatique humide) .بشتاء بارد ، 

-1-7-I  :تساقط مهم 
 : متوسط معدل التساقط الشهري لمفصول خالل الفترة مدينة الحروش (:  )جدول رقم 

(1970-2006) 
 الخريف الصيف الربيع الشتاء الفصل

(متوسط األمطار الشهري لمفصول )ممم     ,     ,     ,      ,   
 ةالطالبمعالجة المصدر:                                                                  

 

 
  2007التطور العمراني و تأثيره عمى البيئة الحضرية في المدن المتوسطة "حالة مدينة الحروش"  -مذكرة تخرجالمصدر:

 
سنة، حيث بمغ أقصى    يمثل التساقطات الشيرية خبلل فترة ( 01)الشكل رقم  

ممم في فترة الشتاء، ثم تتناقص كمية التساقط    ,   معدل لمتساقط في شير ديسمبر بـ 
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 الشهور

 منحنى متوسط التساقطات الشهرٌة خالل الفترة (: 01)شكل رقم
(1970-2006) 

معدل التساقط 
الشهري 
 (ملم)للفصول 

معدل التساقط 
 (ملم)الشهري 



 

 

    

   , متتالية خبلل فصمي الربيع و الصيف، بمغت أدنى قيمة ليا في شير جويمية بـ بصفة 
 ممم، ثم تتزايد فجأة بكمية معتبرة في شير سبتمبر و تستمر في الزيادة خبلل فصل الخريف. 

-2-7-I :حرارة معتدلة 

 
  2007التطور العمراني و تأثيره عمى البيئة الحضرية في المدن المتوسطة "حالة مدينة الحروش"  -مذكرة تخرجالمصدر:

 °م   ,  أن الحرارة معتدلة عمى العموم، تتراوح ما بين ( 02)يتبين من الشكل رقم 
 ىي أعمى قيمة في شير أوت.° م   ,  و ،  كأدنى قيمة في شير فيفري 

-3-7-I  عالية:رطوبة 

 
  2007التطور العمراني و تأثيره عمى البيئة الحضرية في المدن المتوسطة "حالة مدينة الحروش"  -مذكرة تخرجالمصدر:
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الحرارة خالل الفترة  منحنى المتوسطات الشهرية لدرجة: مدينة الحروش(: 02)شكل رقم
(2006-2007) 
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خالل     المتوسط النسبي لمرطوبة القصوى و الدنيا : مدينة الحروش(: 03)شكل رقم
 (2006-1997)الفترة 

متوسط الرطوبة 
)%( 



 

 

    

مجال الدراسة يتميز بنسبة رطوبة عالية طيمة السنة  أن( 03)يتضح من الشكل رقم 
% 70الساحل الذي يتأثر بإقميم البحر األبيض المتوسط ، حيث تفوق نسبتيا  قربيا منبحكم 

 . %   ,  في كل الشيور، باستثناء شير أوت بمغت 

-4-7-I خفيفة رياح : 

 

 
 

  2007التطور العمراني و تأثيره عمى البيئة الحضرية في المدن المتوسطة "حالة مدينة الحروش"  -مذكرة تخرجالمصدر:

)حسب ( أن منطقة الدراسة تسودىا رياح متوسطة السرعة 04يتبين من الشكل رقم )
              تصنيف سرعة الرياح حسب سمم بوفورت(، يبمغ أعمى معدل في شير جويمية 

  .م/سا في شير مايك   . كم/سا و أدنى معدل    .   بـ

-8-Iاالرتفاقات: 
 (.07 تواجدىا يشكل عائقا أمام التعمير ) الخريطة رقم 

 م.30واد الصفصاف، حيث يجب أن يكون االرتفاق   -
 م.30، حيث يجب أن يكون االرتفاق واد النسا -
 م.30، حيث يجب أن يكون االرتفاق  شعبة المروج )متفرعة من واد الصفصاف( -
 م.30، حيث يجب أن يكون االرتفاق  شعبة المالح )متفرعة من واد الصفصاف( -
 و النسا، وادي الصفصاف األراضي المعرضة لمفيضانات موجودة عمى ضفاف  -
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خالل ( سا/كم)منحنى المتوسطات سرعة الرياح : مدينة الحروش(: 04)شكل رقم 
 (2007-2006)فترة 

سرعة 
الرٌاح 

 (سا/كم)





 

 

    

 .(1)ىكتار 137688 و شعبتي المروج و المالح، تبمغ مساحتيا:
المحيطة بالمدينة كميا صالحة لمزراعة و ذات جودة عالية و التي يمنع  معظم األراضي -

 فييا التعمير.
ىكتار، و ىذا في منطقة بئر  61654% مساحتيا تقدر بـ 20انحدارات شديدة تفوق  -

 سطل.
 (.03الطرق األولي ة، وىي الطريق الوطني رقم ) -
 (.06الطريق الوالئي رقم ) -
 البمدي: يربط المدينة بالبمديات و القرى المجاورة. الطريق -
سار من 44ار و 82ىكتار و 41غرب الذي استيمك -محول الطريق السي ار شرق  -

مة بين األراضي المسقية بـ  ىكتار  40   األراضي الفبلحية ذات الجودة العالية ، مقس 
 .(2) سار93 ار و62ىكتار و 1، و األراضي غير المسقية بـ سار51ار و 19و  -
 جانب عمى حدى.  كل م من 25سكيكدة بارتفاق -خط طريق السكة الحديدية قسنطينة -
ا ) - جانب عمى كل م من 75( بارتفاق KVA 220الخط الكيربائي ذو الضغط العالي جد 

 حدى.
جانب عمى كل م من 22655( بارتفاق KVA 60الخط الكيربائي ذو الضغط العالي ) -

 حدى.  
 جانب عمى حدى.كل م من 15( بارتفاق KVA 30الخط الكيربائي ذو الضغط المتوسط) -
خطي أنبوبي نقل الغاز من حاسي الرمل نحو مدينة سكيكيدة، يقطعان مدينة  الحروش،  -

 م75، ارتفاق كل واحد منيما م(1606قطره ) GK2 م( و الثاني 16016قطره ) GK1األول 
   جانب عمى حدى.كل من 
 جانب عمى حدى.كل م عمى 35بئر سطل بارتفاق  مقبرة -
 قنوات نقل مياه السقي. -
 الخز ان الموجود ببئر سطل. -
 توجد األراضي ذات الممكية الخاصة ، (07م )خريطة رقالممكيات الخاصة لؤلراضي -
 

 .AUTOCADبـ ( 08)تم حسابيا من الخريطة رقم  ( 1) 
 الحروشالمصدر: فرع مديرية الفبلحة لبمدية ( 2)





 

 

    

باح التي تسمى المزرعة في الجية الجنوبية الشرقية لممدينة، و توجد في مصبمحاذاة عمي 
 .الجية الشمالية الشرقية حتى شعبة المالحة

 خالصة المبحث: -
تتوفر عمى مؤىبلت طبيعية كانت  نستخمص من دراستنا ليذا المبحث أن مدينة الحروش

، حيث األراضي المنبسطة و المستقرة و الصالحة لمزراعة        سببا في نشأتيا و توسعيا
و المناخ المعتدل، أنشأ االستعمار الفرنسي القرية و أقام فييا منشآت ميمة، أىميا: بناء 

دارس االبتدائية و مساكن فردية لممستوطنين ذات طابع ريفي، و تجييزات و مرافق كالم
( 03)الثانوية و البمدية و مستشفى األمراض العقمية، و شق الطرق مثل: الطريق الوطني رقم 

و السكة الحديدية، و بعد االستقبلل استمر نمو المدينة نتيجة سيولة البناء فوق أراضييا و 
أمام نفاذ  توفر محاور النقل و االتصال، ما أدى إلى تنوع استخدامات األرض فييا، لكن

أراضي التعمير، توسعت المدينة في عدة مناطق غير قابمة لمتعمير نتيجة خصائصيا 
الجيوتقنية أو وجود ارتفاقات، مثل: المنطقة الصناعية شرقا، و منطقة النشاطات و المساكن 

جنوبا، حيث تتوضع فوق أراضي غير مستقرة بسبب تواجد ارتفاق وادي الصفصاف        
افة إلى أن ىذا التوسع كان عمى حساب أراضي فبلحية شاسعة، و ىذا يؤثر و النسا، إض

 في شكل توزيع استخدامات األرض الحضرية. 

 الخصائص البشرية لمدينة الحروش.  المبحث الثالث:
  تمهيد:-

أىمية دراسة المؤىبلت البشرية في تحديد نمو المدينة و توسعيا، فالخصائص  تكمن 
البشرية و االقتصادية لمسكان تبرز مدى فعاليتيم في المساىمة في خمق الشكل العام 

 الستخدام األرض الحضرية و تقدير احتياجاتيم الحالية و المستقبمية.

I- :خصائص السكان 
I-2  :وتيرة نمو سكاني مستمر                                                        

اعتمادنا في تقدير عدد سكان مدينة ، و 2012إن دراستنا مبنية عمى الوضع القائم في سنة 
 ، لبمدية الحروش فرع التعمير و البناءالحروش عمى  معطيات المكتب التقني لمبمدية و 

 
 



 

 

    

التي  2007حيث آخذا مقترحات دراسة مراجعة المخطط التوجييي لمتييئة و التعمير لسنة 
تنص أن حدود مدينة الحروش يشكميا دمج التجمع الرئيسي "الحروش" و التجمع الثانوي 

 "بئر سطل". 
 تم حساب: 

 .2012و  2008ما بين سنتي  (1)معدل النمو -
 . (2)2012عدد السكان سنة  -

 (:02مى النتائج الموضحة في الجدول رقم )و تحصمنا ع

     مدينة الحروش: عدد السكان سنة  :(02)جدول رقم
 2012سنة )نسمة(  عدد السكان (2008-1998معدل النمو )     سنة )نسمة(  عدد السكان

      1%       
 ةالطالبمعالجة  (+ONS)الديوان الوطني لئلحصاء معطيات المصدر:                                             

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 أن سكان مدينة الحروش في تزايد مستمر، يبرز ىذا من ( 05)يتضح من الشكل رقم
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 خبلل الفترات التالية:  
كان االستعمار الفرنسي كمما احتل منطقة، أقام فييا نواة  (:     -    فترة ما بين)  -

 وذلك بإنشاء ،1840حضرية استيطانية، فمنطقة الحروش أنشأ فييا نواة قرية الحروش سنة 
 التجييزات االجتماعية و االقتصادية و األمنية لصالح المستوطنين األوربيين بعدما

كان  1848ىكتار ، ففي سنة ( 1)2300منحتيم أراضي فبلحية خصبة و شاسعة قدرت بـ 
 نسمة.  314بمغ عددىم   1954نسمة، و في سنة  45عدد السكان 

 ارتفع عدد سكان المدينة لؤلسباب التالية: (:1954-1891فترة ما بين)  -
نسمة و ىذا بسب زيادة النفوذ االستعماري من  836إلى  1891ارتفع عدد السكان سنة  -

جزائريون الذين يعممون في أراضي المستوطنين في القرية ىاجروا جية، و من جية أخرى، ال
 إلييا ليكونوا قريبين من مكان عمميم. 

 تزامنت ىذه الفترة مع الحربين العالميتين األولى و الثانية، و شارك فييا الشباب الجزائري،  -
، حيث اكتسبوا وعيا فتأثروا بحياة التقدم و التصنيع و العصرنة في البمدان األوروبية المتقدمة

عن التحرر و تحسين الوضعية المعيشية المزرية التي يعيشونيا في الريف داخل وطنيم،   
 و عند عودتيم مباشرة تنقموا مع عائبلتيم من الريف إلى المدينة من أجل ذلك، واستمرار

و نسمة بمعدل النم 2077بمغ عدد السكان  1932التحاق أفراد أسرىم الكبيرة، ففي سنة 
 . %5نسمة بمعدل نمو  5634إلى   1954، ثم ارتفع  سنة 2%
تميزت ىذه الفترة ببروز اليجرة الريفية كعامل أساسي في  (:     -    فترة ما بين)  -

، بسب: %4و بمغ انخفض معدل النمو نسمة لكن  9532ارتفاع سكان مدينة الحروش الى 
 قيام الثورة التحريرية، و الحصول عمى االستقبلل: 

  قيام الثورة التحريرية: ىاجر الجزائريين من الريف نحو المدينة ىروبا من الحرب ، و
في الشمال القسنطيني التي مست منطقة  1955أوت  20خاصة مع أحداث 

في  الحروش، حيث قام االستعمار الفرنسي بإجبار سكان الريف عمى السكن
 المحتشدات، و استقر بيا سكان مدينة الحروش حتى بعد االستقبلل.  

  بعد االستقبلل مباشرة استمرت اليجرة نحو المدينة، و تم االستيبلء عمى الممتمكات
 التي تركيا المستوطنون. 

 
(1)  Marc Cote : L’Algérie ou l’espace retourné, , média plus, Algérie, 1993، p 116,117. 



 

 

    

معدل نسمة و انخفض       زاد عدد السكان و بمغ  (:     -    فترة ما بين )  -
مراكز المدن الكبرى القريبة من المركز العمراني ، و ىذا راجع إلى أن %268النمو إلى 

 لمحروش نافستو في عامل اليجرة الريفية، و ذلك بأولويتيا  باالستفادة من البرامج التنموية

قطاع الصناعة التي تركزت في: مدينة قسنطينة بصناعة الميكانيك، و الكبيرة و خاصة 
والصمب، مما جعميا  عنابة بصناعة الحديد سكيكدة بالصناعة البتروكيماوية، و مدينة مدينة

 المراكز المفضمة لوجية تركز السكان باعتبارىا أقطابا صناعية توفر مناصب شغل أكثر.
زادت وتيرة النمو السكاني ، حيث قدر عدد السكان بـ  (:     -    فترة ما بين)  -

ىذا و   (،℅ , و فاق معدل النمو الوطني ) ℅4نسمة بمعدل نمو حيث بمغ       
م، حيث ارتقت مدينة  1974راجع إلى تزامن ىذه العشرية مع التقسيم اإلداري لسنة 

الى مقر دائرة، و استفادت من برامج التنمية من سكن و تجييزات و مرافق و  الحروش
 ىياكل قاعدية و توطن وحدات صناعية التي تزيد من وتيرة التنمية االقتصادية. 

عن معدل النمو  ℅365البالغ  نمو المدينة انخفض معدل(:      -    فترة ما بين)  -
نسمة، نتيجة ارتفاع اليجرة من       لى (، و ارتفع عدد السكان إ℅3657الوطني )

المراكز العمرانية المنتمية إداريا لمدينة الحروش، و كذا اليجرة من الريف نحو المدينة، 
 بسبب تدىور األوضاع االقتصادية و األمنية التي ميزت ىذه العشرية.

لكنو مرتفع  ،℅3انخفض و بمغ  نمو نبلحع أن معدل (:     -    فترة ما بين)  -
نسمة نتيجة       قدر بـ أما عدد السكان  (، ℅2615عن المعدل الوطني المقدر بـ )

     2000تحسن األوضاع األمنية من جية، و تطبيق سياسة التنمية الريفية المنتيجة سنة 
الذي أتى بنتائج ممموسة من جية، كانا عاممين في تثبيت سكان الريف  ( PNDA)مخطط 

 الحد من اليجرة نحو المدينة. في موطنيم و
التجمع استمرار نمو حجم السكان خاصة عند دمج  :(     -    فترة ما بين)  -

 التجمع الرئيسي "الحروش". مع  الثانوي "بئر سطل" 

I-3  :سكان المدينة أصميون 



 

 

    

 
 2012تحقيق ميداني ديسمبر  المصدر:                                                                                

 نستنتج مايمي:( 06)من الشكل رقم 
من سكان مدينة الحروش ىم من ضواحي بمدية الحروش و ىذا يدل عمى % 86650إن   -

 الداخمية،  أن ارتفاع عدد سكان المدينة سببو اليجرة
  8660أما السكان الوافدون من خارج بمدية الحروش في والية سكيكدة نسبتيم% ،

 وىذه البمديات ىي: 
 بمديات قريبة: عين بوزيان، أوالد أحبابة، أمجاز الدشيش، 
 بمديات بعيدة: واد زىور و أوالد عطية،  

الحروش من تركز و يرجع سبب ىجرتيم إلى النفوذ االقتصادي الذي حظيت بو مدينة 
لمنشاطات التجارية و الصناعية و الفبلحية، مما زاد من فرص الحصول عمى العمل     

 و السكن واالستفادة من التجييزات و المرافق الضرورية. 

I-4 :عوامل النمو السكاني 
 يتحكم في نمو السكان عاممين أساسيين، ىما:  

 الطبيعية: تتمثل في المواليد و الوفيات و الزيادة الطبيعية. العوامل -
 العامل غير الطبيعي: يتمثل في اليجرة. -

I-4-1 :العوامل الطبيعية 
ىو العامل األساسي في تحديد وتيرة النمو السكاني في الدراسات التخطيطية المواليد:  -أ
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األصل الجغرافً للسكان: مدٌنة الحروش(: 06)الشكل رقم   
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سكاني و التركيب العمري لمسكان، كما تعكس تمعب دورا في تغير التركيب الالوفيات:  -ب
 الظروف االقتصادية و االجتماعية خاصة منيا الصحية لمجال الدراسة؛

 ىي الفرق بين المواليد و الوفيات، تفيد في تحديد الزيادة السكانية، الزيادة الطبيعية: -ت
 

        
 ( 2012)سنة أنجز حسب معطيات مكتب الحالة المدنية لبمدية الحروش المصدر:

 يوضح:( 07)الشكل رقم
،       2010إلى سنة  2007عمى العموم عدد المواليد جد معتبر خبلل الفترة من سنة  -

 و متقارب في السنوات األخرى.

، و ىذا في مدينة الحروش ( 2012-2002) خبلل سنوات الفترة متقاربة جدانسبة الوفاة  -
و جيود الدولة المبذولة من أجل تحسين        ما تعكسو تحسن األوضاع المعيشية لمسكان

      و ترقية قطاع الصحة.

 I-4-2  :)عامل غير طبيعي )الهجرة 
 حيث: من العوامل المؤثرة في تغير الحجم السكاني و التركيب السكاني؛  لهجرةا
 حياة عمى الحصول سبيل في آخر إلى مكان من االنتقال بأنيا اليجرة ت عرَّف ›
 حجم بتغير المرتبطة الديمغرافية لمدراسة الرئيسية العناصر من عنصرا كانت وليذا أفضل
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    الديمغرافية والتغيرات السكان حجم بتغير المرتبطة الديمغرافية خصائصيم وتغير السكان
 .‹( 1)واالقتصادية و االجتماعية

 
، -حالة مدن: عزابة، الحروش، القل-نوال، التنظيم المجالي حول المدن الصغرى لوالية سكيكدة ىبيوب المصدر:        

مراجعة المخطط +  2006رسالة ماجستير، كمية عموم األرض و الجغرافيا و التييئة العمرانية، جامعة منتوري قسنطينة 
 .2007التوجييي لمتييئة و التعمير لبمدية الحروش لسنة 

 ( يوضح مايمي:08الشكل رقم )
 ترتفع نسبة صافي اليجرة في مرحمتين، ىما: -
(: ارتفعت اليجرة الريفية الى مدينة الحروش بسبب قيام الثورة 1966-1954من) -

الجزائرية و ما نتج عنيا من اليروب من الريف نحو المدينة من الحرب من جية ، و تيجير 
 ة اخرى.االستعمار لسكان الريف إلييا من جي

    (: انخفاض كبير لميجرة بسبب ضعف التنمية االقتصادية 1977-1966من )الفترة  -
 و االجتماعية لممدينة. 

 و تنخفض في المراحل االتية كمايمي:  
(: ارتفعت التنمية االقتصادية بالمدينة مما جعميا منطقة جاذبة 1987-1977من )الفترة  -

 لمسكان.
 

 
، ص       سنة الجامعية، المطبوعات ديوان العمران، جغرافية في دراسة قسنطينة،  مدينة : لعروق  اليادي دمحم (1)
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(: تضاءلت اليجرة نحو المدينة الى النصف، بسبب ضعف 1998-1987من )الفترة  -
 وتيرة التنمية لممدينة متأثرة باألزمة االقتصادية و األمنية التي عرفتيا الجزائر.

(: تناقصت اليجرة نحو المدينة بشكل كبير )نسبة صافي 2007-1998) منالفترة  -
و األمني في ظل اقتصاد السوق،        تحسن الوضع المعيشي ( و ىذا راجع إلى%0.01اليجرة 

 .و بالمقابل عرف الريف تنمية ساعدت سكان الريف عمى االستقرار فيو

I-5 :التركيب السكاني 

التي يتوزع بيا إجمالي السكان عند لحظة زمنية  تيدف دراستو في توضيح الصورة 
معينة وفقا لمخصائص البشرية العمرية و النوعية و المستوى االقتصادي، و يفيد باألساس 
 في تقنين نوع  التجييزات و المرافق الواجب توفيرىا لسكان المدينة حسب التركيب السكاني.

 
 2012تحقيق ميداني ديسمبر  المصدر:                                                                                

و الفئة %  562( يتبين أن نسبة الذكور تفوق نسبة اإلناث بفارق 09من الشكل رقم )
الفئة التي سنة بالنسبة لكبل الجنسين أي ىي  59إلى  22العمرية األعمى نسبة ىي من 

 تمثل القوة العاممة، ىذا يفيد في تقدير مناصب الشغل التي يجب توفيرىا. 

I-5-1 :التركيب النوعي 
 و ىو عدد السكان حسب نوع الجنس: ذكورا و إناثا؛
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 الفئات العمرٌة

 2012التركٌب السكانً لسنة : مدٌنة الحروش(: 09)الشكل رقم 

 %عدد الذكور

 %عدد اإلناث



 

 

    

 
 2012تحقيق ميداني ديسمبر  المصدر:                                                     

( يوضح أن نسبة الذكور أعمى من نسبة اإلناث، و ىذه المعطيات 10رقم ) الشكل
 ضرورية لتقدير االحتياجات من السكن و التجييزات.

I-5-2 :التركيب العمري 

وىو عدد سكان المدينة حسب العمر، و ىذه المعطيات تفيد في تحديد شكل  
القوى العاممة، و بالتالي تقدير  ديناميكية نمو السكان و الدراسة االقتصادية ليم مثل تقدير

احتياجات السكان من مناصب العمل و عدد المساكن البلزمة لممقبمين عمى الزواج و نوع 
 التجييزات لكل فئة عمرية.

 
 2012تحقيق ميداني ديسمبر  المصدر:                                                                                

 ( وجود خمس فئات عمرية، كمايمي: 11يوضح الشكل رقم )
تمثل عدد األطفال دون سن الدراسة، بمغت نسبتيا سنوات(:   الفئة األولى )أقل من  -

من إجمالي السكان، تقديرىم تحدد نوع التجييزات المطموبة و سنيم، كدور    ,   
 الحضانة و مساحات المعب لمتسمية. 

50.08 49.9 

 التركٌب النوعً للسكان : مدٌنة الحروش(: 10)الشكل رقم 
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وىي فئة األشخاص في سن الدراسة أو الخارجين ( سنة:   إلى  06الفئة الثانية )من  -
من إجمالي السكان، تقديرىم  %23642عن الدراسة، و ليسوا في سن العمل، بمغت نسبتيم 

يساىم في تقدير احتياجاتيم من عدد المدارس و التجييزات األخرى البلزم توفيرىا مثل 
 مساحات المعب و قاعات الرياضة  و المكتبات.

تمثل فئة السكان في سن الدراسة و العمل، بمغت  (:21إلى    الفئة الثالثة )من  -
من إجمالي السكان، و ىي فئة تحتاج خاصة إلى تجييزات تعميمية و  % 19638نسبتيم 

 ترفييية و ثقافية أكبر من الفئات األخرى.

من  %38671نسبتيم تمثل فئة السكان النشطة، بمغت (:   إلى  22الفئة الرابعة )من  -
إجمالي السكان، و ىي أعمى نسبة من الفئات األخرى، ىذه الفئة مسيطرة من حيث 

 االحتياجات عمى أكبر عدد من المساكن و عدد و نوع التجييزات البلزم توفيرىا. 
و تمثل فئة السكان الخارجين من العمل بحكم سنة(:    الفئة الخامسة )أكبر من  -

، و ىي أقل نسبة من إجمالي السكان، إال أنيا تحتاج  % 5676بتيم عامل السن، بمغت نس
 إلى نوع مقنن من التجييزات مثل التجييزات الخدمية و الترفييية. 

I-5-3 :المستوى التعميمي لآلباء متوسط 
 

 
 2012تحقيق ميداني ديسمبر  المصدر:

( يوضح أن أعمى مستوى تعميمي لآلباء ىو المتوسط و الثانوي عمى 12الشكل رقم )
التوالي، ثم االبتدائي و الجامعي، أما بالنسبة لؤلميات فأعمى نسبة لممستوى التعميمي فيو 
الثانوي و المتوسط عمى التوالي، ثم االبتدائي و الجامعي، و أقل نسبة فيي لمستوى التكوين 
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سبة األمية فيي معتبرة، مما يجعل ىذه النسب متوسطة المستوى لتحقيق الميني، أما ن
 الوعي البلزم اتجاه التأثير االيجابي عمى نمط استغبلل المجال الحضري لممدينة.

I-5-4  :المستوى التعميمي لؤلبناء ُمشِجع 

 
 2012تحقيق ميداني ديسمبر  المصدر:

 % 42665مدينة الحروش بمغت  ( نبلحع أن نسبة التمدرس في13من الشكل رقم )
بمختمف المستويات التعميمية و نسبة األمية بينيم منعدمة، أما نسبة المتمدرسين تساوي 

من إجمالي السكان في سن الدراسة، و ىذا يدل عمى أن الجيل القادم سوف  99666%
 يكون لو وعي أكثر بكيفية استخدام األرض لممدينة. 

I-5-5 التركيبة االقتصادية: 
إن التركيبة االقتصادية ىي من أىم مؤشرات الدراسة االقتصادية حيث نستخرج منيا 

 معدالت النشاط االقتصادي: و ىي: 
ىم الفئة النشطة و يمثمون الفئة العمرية الثالثة و الرابعة أي من  السكان في سن العمل: -
 من إجمالي السكان. % 58609سنة، و نسبتيم  59إلى  13
و يمثمون الفئة العمرية  ىم السكان النشطون و ليس بالضرورة عاممين، ة:القوة العامم -

 من إجمالي السكان. %38671الرابعة، و نسبتيم 
و ينتمون الى  ىم السكان المشتغمون في مختمف القطاعات االقتصادية، المشتغمون فعال: -

 من إجمالي السكان. % 13691الفئة العمرية الرابعة، و نسبتيم 
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 نسبة المتمدرسٌن



 

 

    

ىم السكان القادرون عمى العمل و الباحثون عنو، لكنيم لم يجدوه، و  نسبتيم  البطالون: -
 من إجمالي السكان. %   ,  

 % 18650و ىم السكان الخارجون عن سن العمل، و نسبتيم  السكان غير النشطين: -
 من إجمالي السكان.

أفراد من  07، وىو أن كل شخص مشتغل يعيل % 7619بمغ  (1) معدل اإلعالة -
المجتمع، ىذا يدل عمى أن المدينة بحاجة إلى إعادة النظر في مسار التنمية االقتصادية 

 المحمية لمدينة الحروش. 

        2012التركيبة االقتصادية لمسكان لسنة  مدينة الحروش: :(03)جدول رقم
إجمالي  السنة

 السكان
 عدد السكان في
 سن العمل 

القوة 
 العاممة

المشتغمون 
 فعال

النشاط  معدل البطالون 
 (2)االقتصادي)%(

 صافي النشاط معدل
 (3)االقتصادي)%(

معدل 
 البطالة
)%((4) 

2012 35208 20451 13629 4897      38671 13691   ,   
 2012تحقيق ميداني ديسمبر  المصدر:                                                                                

 
  2012تحقيق ميداني ديسمبر  المصدر:

( أن معدل النشاط االقتصادي لمدينة الحروش 14( و الشكل رقم)03يوضح الجدول رقم )
، مما يدل عمى أن %21635بـ ، و في المقابل بمغ معدل البطالة %38671قدر بـ 

 المستوى  الديناميكية الوظيفية لممدينة معتبر و من شأنو أن يساىم بشكل كبير في الرفع من
 .معدل اإلعالة = إجمالي السكان/ عدد المشتغمين فعبل( 1)
 .X100معدل النشاط االقتصادي= )القوة العاممة/إجمالي السكان( ( 1) 
 .X100 معدل صافي النشاط االقتصادي= )عدد المشتغمين فعبل/إجمالي السكان(( 2)
 . X100 معدل البطالة= )عدد البطالين/ إجمالي السكان( ( 3)
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 االقتصادي ليا.  

مدينة الحروش: توزيع السكان المشتغمين حسب قطاعات النشاط اإلقتصادي  (:04جدول رقم )
2012لسنة   

 االقتصادية القطاعات  
إجمالي 
 السكان

عدد 
المشتغمين 

 )عامل(
 الفالحة

البناء و 
األشغال 
 العمومية

 التجارة الخدمات و اإلدارة الصناعة

                            35208 مدينة الحروش
                                    الوطن

  (ONS) 2011االقتصادي لسنة نتائج اإلحصاء +2012تحقيق ميداني ديسمبر  المصدر:

  ( أن أعمى نسبة يد عاممة سجمت في قطاعي الخدمات و اإلدارة 04يبين الجدول رقم )
و التجارة، نظرا لتوجو اليد العاممة خبلل العشرية األخيرة في مدينة الحروش نحو ىذين 

تصادي في القطاعين بسبب تحسن الظروف األمنية لمببلد و ما تبعو من تحسن المستوى االق
ظل اقتصاد السوق، ثم يمييا قطاع الفبلحة بسبب تخمي السكان النازحين من الريف إلى 
المدينة خبلل العشرية السوداء عن النشاط الفبلحي، و أخيرا قطاعي البناء و األشغال 

 .العمومية و الصناعة نتيجة تسريح العمال من قطاع الصناعة  بسبب تراجع الصناعة
I-5-6  الطبقة المتوسطة:مجتمع من 

( يبين أن سكان المدينة ينتمون إلى الطبقة االجتماعية المتوسطة 15الشكل رقم )
، %21616و العمال بـ  %22693ألن أكبر نسب لممشتغمين ىم الموظفون بنسبة 

 . %21635كما أن نسبة البطالين مرتفعة و تبمغ 
  
 

 
 
 
 
 
 

 2012 المفوضية البمدية الفبلحية لبمدية الحروش (1)



 

 

    

 
 2012تحقيق ميداني ديسمبر  المصدر:                                                                                

 العمالة عند أرباب العمل:  1-5-7
من سكان المدينة مشتغمين ، أما نسبة  %64678( أن نسبة 16يبين الشكل رقم )

 عمى ارتفاع معدل البطالة.وىذا يدل ،  %17685البطالين بمغت 
 

 
 2012تحقيق ميداني ديسمبر  المصدر:                                                                                

I-5-8 مقدار الدخل عند أرباب العمل: سيادة الطبقة االجتماعية المتوسطة 
( يتضح أن مقدار الدخل مرتبط بعاممين في مدينة 17من خبلل الشكل رقم )

 الحروش، وىما، نمط السكن و الفئة المينية، حيث أن: 
دج يحتل أكبر نسبة في الجية الشرقية لمدينة الحروش  30000مقدار الدخل المقدر بـ  -

 الذي يسودىا  النمط الجماعي و الفئة المينية لمموظفين و العمال.
دج و الدخل ما بين  30000في المرتبة الثانية يكون فييا مقدار الدخل المقدر بـ  -

دج متقاربان في النسب و يحتبلن أكبر نسبة في نمط الفردي  30000دج و  18000
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 نسبة العمالة



 

 

    

القديم بمركز الحروش و النمط الجماعي جنوب المركز القديم لمحروش و التحصيصات 
 مال.وتسود الفئة المينية لمموظفين و الع

دج يحتل أكبر نسبة في   30000دج و  18000في المرتبة الثالثة مقدار الدخل ما بين  -
النمط البناء الذاتي في أقصى الجية الشرقية في المنطقة الصناعية و نمط البناء الريفي 

 جنوب المدينة في حي عمي مصباح، حيث  تسود الفئة المينية لمعمال و الفبلحين.
دج يحتل أكبر نسبة في نمط البناء  18000ابعة مقدار الدخل أقل من أما المرتبة الر  -

 الذاتي في حي بئر سطل و تسود الفئة المينية لمعمال.
    

 2012تحقيق ميداني ديسمبر  المصدر:

I-6 :القطاعات الحضرية 
منا المدينة إلى قطاعات حضرية لتسييل دراسة مجاليا بالنسبة لتوزيع السكان      قس 

(، حيث تم تعديل القطاعات الحضرية 05المساكن، كما ىو موضح في الجدول رقم )و 
حسب المكتب التقني لبمدية الحروش مع القطاعات اإلحصائية لمديوان الوطني 

(، و محاور الطرق، دون إدراج األراضي المعرضة لمفيضان و األراضي ONS)لئلحصاء
 (. 09)خريطة رقم الفبلحية.
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 2012مقدار الدخل عند أرباب األسر عبر القطاعات سنة : مدٌنة الحروش(: 17)الشكل رقم 

 دج 30000أكبر من 

الى  18000من 
 دج30000

 دج 18000أقل من 





 

 

    

 مدينة الحروش: القطاعات الحضرية  :(05)جدول رقم
 مساحة القطاع الحضري )هكتار( (ONSرقم القطاع  اإلحصائي )حسب  رقم القطاع الحضري 

  19-20-21-22-23-25-27-31-33-34   ,   
  24-26-28-32-36-38-43-44   ,   
  35-40-41-42-45-46   ,   
  37-39-47   ,   
  18-29-30-48   ,   
  5-6   ,   

   ,    المجموع
 ن مخطط التييئة من دراسة م ( +ONS)معطيات الديوان الوطني لئلحصاء المصدر:

 الطالبةمعالجة  + 2007لسنة  مراجعة المخطط التوجييي لمتييئة و التعمير لبمدية الحروش

I-7  :توزيع سكاني و كثافة سكانية غير متوازنين 
أن توزيع السكان و الكثافة السكانية عبر مدينة الحروش  (10)نبلحع الخريطة رقم 

 يرتبط بنمط السكن السائد و مساحة كل قطاع، و ذلك  كمايمي:
 عبر القطاعات الحضرية لممدينة، حيث اختبلل في توزيع السكان و تركز الكثافة السكانية  -
  :نسمة/هكتار( 251.51كثافة عالية ) -

يمثل ىو  ، و%32630أكبر حجم لمسكان بنسبة  حيث القطاع األولفي تركز ت
( شرق المدينة، يسود فيو نمط السكن الجماعي ZHUNالمنطقة الحضرية السكنية الجديدة )

مساحة استيبلء أقل و استيعاب أكبر و  و نصف الجماعي ، حيث عدد المساكن أكثر
 لمسكان و يحتل ثاني أقل مساحة.

 :سودت :(نسمة/هكتار188.13 ىهكتار إلنسمة/ 168) متوسطةكثافة  -
 يمثل ىذا القطاع أولى بؤر اليجرة ، %23686 بو نسبة السكان تبمغ، القطاع الثاني

المركز، حيث يتركز فيو نمط الكبيرة التي عرفتيا المدينة بعد االستقبلل مباشرة و ىو 
السكن الفردي، في النواة االستعمارية بنمط السكن الفردي األوروبي القديم، و غربيا 

  نمط السكن الذاتي.
 :في الجنوب الغربي لممدينة، حيث  %8696فيو تمثل نسبة السكان  القطاع الرابع

 (.02( و)01يسودىا نمط التحصيص، و ىما: التحصيصين رقم )
 





 

 

    

 :سودت :(نسمة/هكتار 52.93إلى  نسمة/هكتار 55.6) ضعيفةكثافة  -
  :باألساس التحصيصات )نمط السكن الفردي الحديث(، وىي: القطاع الثالث

(، في الجية الشمالية الغربية لممدينة، 07( )06( و )04( و )03التحصيصات رقم )
 .%15613السكان  نسبة

  :في الجية الشرقية لممدينة، حيث  %15673 نسبة السكان فيوالقطاع الخامس
 مسكن لمنمط الجماعي. 52يتركز فيو نمط السكن الفردي، و حي 

  :نسمة/هكتار( 17) كثافة ضعيفة جدا -
شمال غرب المدينة، حيث كان ىذا القطاع تجمعا  (بئر سطل) القطاع السادسىو 

  ، و يسوده نمط البناء الفردي الذاتي.    %4603ثانويا، و يمثل أقل نسبة لمسكان بـ 

 خالصة المبحث: -
 من خبلل تحميمنا لمخصائص البشرية و االقتصادية لمسكان استخمصنا مايمي:

 زيادة مستمرة لحجم السكان، 
أصبحت يدل عمى أن مدينة الحروش ( %0.01)اليجرة  نخفاض نسبة صافيا 

 طاردة لمسكان، 
اجتماعية و اقتصادية مؤىمة عمى المدى المتوسط و البعيد تركيبة بشرية و خصائص  

 لتكون ليا القدرة عمى تغيير أشكال استخدام المجال الحضري بشكل أفضل،
، و يتناقص كمما ابتعدنا عنو، بدليل %56616تركز السكان في مركز المدينة بنسبة  

     %8696ت أن نسبة السكان في القطاع الرابع أقصى الجنوب الغربي لممدينة بمغ
 . %4603و في قطاع بئر سطل في أقصى الشمال الغربي 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

    

 خالصة الفصل: -
توصمنا في ىذا الفصل إلى أن المحددات الطبيعية و االجتماعية أساسية في واقع 

جيدة   استخدامات األرض في مدينة الحروش؛ حيث أنيا تتوفر عمى مؤىبلت طبيعية
لبلستقرار، و تتمثل في وجود المدينة ضمن أراضي ضعيفة االنحدار و ذات قيمة فبلحية 

تكوينات رسوبية تتوزع عمى تكوينات طينية ذبالية  عالية، مثل: مصطبة واد النسا، بسبب
داكنة، و توفر المياه الباطنية، و أمام نفاذ أراضي التعمير، َتعدَّ التوسع العمراني عمى 
األراضي الفبلحية المحيطة بالمدينة و األراضي المعرضة لمفيضان بوجود وادي الصفصاف 

 شماال.شرقا و النسا جنوبا، و شعبتي المروج و المالحة 
أما المحددات االجتماعية، فتتمثل أساسا في نمو السكان و كثافتيم، حيث يتركز السكان 
بمركز المدينة، و يتناقص عند أطرافيا، و ىذا راجع إلى أن مركزىا عرف ىجرة كبيرة لسكان 

( نتيجة الظروف التاريخية و السياسية           1998و  1954الريف في الفترة ما بين )
 قتصادية.و اال

لدراسة استخدامات األرض في مدينة الحروش، يجب معرفة أنماطيا و كيفية توزيعيا 
و مدى انسجاميا عبر المجال، و ىل توجد محددات أخرى تحكمت في واقع ىذه 

 االستخدامات لؤلرض المدينة؟، ىذا ما سنتطرق إليو في الفصل الثاني.   
 
 
 
 
 
 



 

 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 تمهيد -
          واقع استخدامات األرض  :األول المبحث

 الحروش. مدينة في                
 تفسير واقع استخدامات األرض الثاني: المبحث

 في مدينة الحروش.               
 خالصة الفصل -
 

 الفصل الثاني: 
 في مدينة الحروشواقع استخدامات األرض و تفسيره 
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 مقدمة الفصل: -

ييدؼ إلى تشخيص أنماطيا و أشكاؿ  إف دراسة استخدامات األرض بمدينة الحروش
توزيعيا المجالي و تحديد و فيـ العوامل المتحكمة في الوضع القائـ ليذه االستخدامات،     

و ىذا مف خالؿ معرفة مختمف المراحل التاريخية لمتوسع العمراني و السياسات العمرانية 
تحديد و تصنيف نمط التي طبقت عمى المجاؿ، و أىـ ما نتطرؽ إليو في ىذا الفصل ىو 

استخدامات األرض الحضرية في مدينة الحروش، و االختالالت الموجودة في كيفية 
استغالؿ األرض، بمعرفة أشكاؿ توسعيا و توزيعيا عبر المجاؿ، و مدى قياميا بدورىا 

 الوظيفي و تأثيرىا عمى دينامكيتو، و تفسير األسباب التي تحكمت في ىذا الوضع القائـ.  

 واقع استخدامات األرض في مدينة الحروش.  :األوؿ المبحث
 تمييد:-

تفسر استخدامات األرض العالقة التنافسية أو التكاممية لمختمف الوظائف الحضرية 
 الموجودة في  مدينة الحروش. 

I-  لمدينة الحروش العمراني التوسع: 
تعد دراسة التوسع العمراني مف العوامل المحددة لواقع االستخدامات الحضرية،       

و مدينة الحروش توسعت عبر مراحل مختمفة، تميزت بأوضاع تاريخية و سياسية          
 و اقتصادية و اجتماعية.

( مراحل تعتبر محطات متميزة     04لتحميل ىذه المراحل قمنا بالتركيز عمى أربع )
       :(11قد استندنا عمى تواريخ التعدادات السكانية )الخريطة رقـ و
I-1 األولى: قبل االستقالؿ  المرحمة 

نواة حدود المدينة في ىذه المرحمة تنحصر في مركز الحروش القديـ حاليا الذي يسمى "
المدينة" ذات النشأة االستعمارية، ليذا تميزت بالمظير المورفولوجي الشطرنجي، حيث 

التصفيف، و  تركز نوعي لممرافق و الخدمات،  نظاـ وفق ومنظمة متجانسة فردية المساكف
سنة   ، و المستشفى 1840لالحتالؿ سنة  النافورة المخمدة الثكنة العسكرية وفأوؿ ما بني  

، إضافة إلى مقر البمدية، 1846سنة  الميدـ التذكاري  المعمـ  ،1848سنة  ، الكنيسة1842
 قرية محيط داخل استيطاف عف عبارة األولى المرحمة كانت « وىكذا ؛ يوسفمدرسة زيغود 

 حرفي    و معمر    مف صغيرة، تتكوف    (fortification)حصوف  أربع عبر تماما مغمق
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 المستوطنوف  خالليا يمارس الطبيب(،  و  البقاؿ و )الجزار حرة ميف أصحاب و
 .»( 1)عمييـ  الفالحية وزعت األراضي أخصب مف ىكتار      يقارب ما استغالؿ

في نيابة سنوات الخمسينيات بدأ التوسع العمراني خارج المحيط االستيطاني لمقرية،    
ريف.    نتيجة التيجير الجماعي لمسكاف، ببناء لمحتشدات و إسكانيا لمجزائرييف الميجَّ

 ىكتار 27 يقارب ما االستقالؿ حتى مف أجل التوسع العمراني لمقرية المجاؿ استيالؾ بمغ
 .1960مسكف سنة  1450فالحية، بمغ عدد المساكف  األراضي كميا  مف

I-2  (: 1987-1962)  الثانية المرحمة  
الحضرية و االجتماعية  البنية في ىامة و واضحة المرحمة تغيرات ىذه عرفت الجزائر في

 بعد االستقالؿ مباشرة، أىميا: 
 Bien)اتجاه في الريفية اليجرات زادت الفرنسي االستعمار ورحيل الجزائر مع استقالؿ -

vacants) باألمالؾ «و دخمت عممية اإلسكاف الجديدة ضمف ما يعرؼ  القرية 
 و ىي السكنات التي تركيا المعمروف بعد مغادرتيـ. »الشاغرة

 زادت وتيرة التنمية المحمية بمدينة الحروش، مما أدى إلى توسعيا خارج حدودىا األصمية
،          سنة العقارية االحتياطات ( صدر قانوف      و     الفترة ما بيف)، ففي 

، مما جعميا تستفيد مف المشاريع التنموية 1976و ارتقت بمدية الحروش إلى دائرة سنة 
 الكبيرة، أىميا:

  في الجية الشرقية لممدينة 1976مسكف جماعي سنة  148بناء، 
  1976إنشاء المنطقة الصناعية سنة ، 

( PUD) و ىما المخطط الرئيسي لمتعمير لمتحكـ في التعمير، أدوات التييئة يورظ
تركز عدة تجييزات عمى عمال المذيف  PMU) و مخطط التحديث الحضري )

، 1976( ابتدايئات مثل: ابتدائية قديد الرزقي في سنة 03تعميمية تمثمت في ثالث )
( 03، و ثالث )1979( متوسطات، مثل: دماغ العتروس في سنة 03و ثالث )

 :، و تجييزات صحية، مثل1979ثانويات، مثل: ثانوية زيغود يوسف في سنة 

 
(1) Marc Cote : L’Algérie ou l’espace retourné, média plus, Algérie, 1993, p 116,117. 
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 راني.عمراالتطور ا   :الحروش كيكدة، مدينة  واليةخريطة 
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،       1983المستشفى الجديد العايب دراجي و العيادرة متعددة الخدمات في سنة 
و تجييزات رياضية و ثقافية، مثل: قاعة متعددة الرياضات غرب المدينة، وممعب 

 كرة القدـ و دار الشباب،
 ( ظيور المنطقة السكنية الحضرية الجديدةZHUN سنة )في ، شرؽ المدينة1984 

 .السكني و توفير السكف المجاؿ تكثيف عممية إطار
 مسكف. 2715بمغ عدد المساكف في ىذه المرحمة 

 I-3 1998-1987الثالثة  المرحمة: 
تميزت ىذه الفترة بعدة اضطرابات سياسية و اقتصادية و اجتماعية و أمنية أدت إلى 
انخفاض وتيرة التنمية المحمية في البالد، و خمقت أزمات في عدة قطاعات منيا: قطاع 

فترة التسعينيات ارتفاع في اليجرة الريفية بمغت في عرفت مدينة الحروش السكف، و 
مى وظائفيا الحضرية أماـ زيادة نمو السكاف           ، مما شكل ضغط كبير ع20,30%

 232تـ إنجاز البرامج السكنية في إطار برنامج التحصيصات بػ و احتياجاتيـ، إال أنو 
 500مسكف، أما السكف الجماعي خص برنامج المنطقة السكنية الحضرية الجديدة  بانجاز 

 مسكف 164و ليا، الشرقية يةالجنوب الجية في مسكف    ومسكف شماؿ شرؽ المدينة، 
قسنطينة؛ حيث بمغ عدد المساكف في ىذه الفترة  اتجاه في   رقـ الوطني الطريق بمحاذاة
 مسكف. 4388

األنعاـ  أغذية كوحدة ىامة،بالنسبة لممشاريع االقتصادية، تـ إنشاء وحدات صناعية 
           الشرقية النشاط بمنطقة العجائف مركب وتوسعة اإللكترونية، و وحدة الصيانة

منصب عمل  790خمق  البناء، أدى إلى و مؤسسات النجارة سكيكدة(، و وحدة )اتجاه
 لممواصالت. الكبرى  عمى طوؿ أىـ المحاور جديدة، ، كما ظيرت مناطق النشاطات

I-4 (:2012 -1998الرابعة ) المرحمة  
 الصناعية المؤسسات بعض االقتصادي، تـ غمق المستوى  في ىذه المرحمة، و عمى

 ومؤسسات اإللكترونية الصيانة ووحدة واألروقة الغذائية المواد وتوزيع النجارة كوحدة المحمية،
 .التوجو نحو النشاط التجاري  و البناء
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اتسمت ىذه الفترة بزيادة معتبرة في وتيرة التنمية في المدينة نتيجة تحسف األوضاع إال أنو  
 صدور قانوف خاصد، حيث ازدىر قطاع السكف أماـ األمنية و االقتصادية لمبال

بالتوجيو العقاري و فتح السوؽ العقارية الحرة أدى إلى  زيادة االستثمار الخاص في 
و ىي السكف االجتماعي و السكف الترقوي و  ظيرت صيغ جديدة لمسكفىذا القطاع ، و 

 السكف التطوري )التساىمي(، و تـ مواصمة البرامج السكنية لمسكف الجماعي بالمنطقة
     لممدينة، و الجنوبية الجية أخرى في    جماعي و مسكف 202الحضرية الجديدة بػ

 المنطقة داخل أخرى      سكيكدة، إتجاه في الشرقية الجية مسكف نصف جماعي في
 أنجزت بعض مسكف، كما 7335، حيث بمغ عدد المساكف في ىذه الفترة  الجديدة الحضرية
، الحروش الجديدة في سنة     التعميمية مثل:  ابتدائية االخوة قدماني في سنة  المرافق
  و المرافق الترفييية، مثل: المركب الجواري شماؿ المدينة. ،     

في دراسة التوسع العمراني لمدينة الحروش، نجد أف ىذا التوسع تركز  خالؿ مف
 )قسنطينة والنقل لممواصالت الكبرى  المحاور والغربية لممدينة حوؿ الشرقية الجية

 بمدية أمجاز اتجاه شماال في و اتسع نحو المحاور الفرعية األخرى  وعنابة(، وسكيكدة
 سطل(.  بئر لمستقبمي لممدينة منطقة)ا لمتوسع المبرمجة المنطقة نحو الدشيش  

يوضح أف أكبر استيالؾ لألراضي كاف في مرحمتيف، ىما: وتيرة  (18)و الشكل رقـ 
( بنسبة 2012-1998و المرحمة ) ،%55,12( بنسبة ػ1987-1980المرحمة )

33,82%.  

 
 الطالبةمعالجة  المكتب التقني لبمدية الحروش+ المصدر:

0

10

20

30

40

50

60

 -1840)مرحلة 
1962) 

-1962) مرحلة
1980) 

-1980)مرحلة 
1987) 

-1987)مرحلة 
1998) 

-1998)مرحلة 
2012) 

ة 
لك

ته
س

لم
 ا
حة

سا
لم

 ا
بة

س
ن

)%
(

 

 (السنوات)المراحل 

 (2012-1840)وتيرة استهالك المجال : مدينة الحروش(: 18)الشكل رقم 

وتيرة االستهالك 
مقارنة بالمساحة 

 )%(الكلية 



 

 

 71 

II-  :توزيع استخدامات األرض عبر المدينة 
و االستخدامات  تتمثل استخدامات األرض في مدينة الحروش في االستخدامات السكنية

اإلدارية و الصحية،  و الخدمية العامة المكممة لممجاؿ السكني، مثل: االستخدامات التعميمية
و مياه الصرؼ الصحي، ...الخ، و كذلؾ الشبكات التقنية مف طرؽ و شبكات مياه الشرب 

 و تتوزع ىذه االستخدامات عبر المدينة كمايمي: 
II-1 السكنية: االستخدامات 

 %15,31ىكتار أي بنسبة  62,22تبمغ مساحة االستخدامات السكنية في مدينة الحروش 
تتعدد فييا أنماط السكف الفردي و الجماعي بالشكل  مف المساحة اإلجمالية لممدينة، و

   :  (12)الخريطة رقـ ، التالي
II-1-1 الفردي البناء نمط  السكف: أنماط: 
 الفردي األوروبي: النمط 1-أ

ىو نمط بناء االستعمار، يمثل نواة المدينة )النسيج العمراني القديـ لمحروش(،      
كاف طابقا أرضيا إال أف السكاف قاموا بإدخاؿ تغييرات عميو، مثل بناء طابق أخر، أو تحويل 
الطابق األرضي إلى محل تجاري، و إزالة حديقة المسكف و البناء فوقيا، حيث أصبح ارتفاع 

، و نجد أف مواد (R+2 ( أو ثالث طوابق)R+1 المساكف يتبايف بيف األرضي و طابقيف )
 بناء الجدراف بالطوب و أحيانا الحجر، أما األسقف مف القرميد األحمر.

تتميز أغمب بنايات ىذا النمط بتخصيص الطابق األرضي لمنشاط التجاري، ىذا يساىـ في 
  ارتفاع درجة التركز التجاري بمركز المدينة. 

 )الذاتي(: العشوائي الفردي النمط 2-أ
  :ىو امتداد لنواة المدينة، ظير بعد االستقالؿ مباشرة، يمتاز بفوضى     البناء الذاتي

فنتج عنو نسيج عمراني متداخل و غير منظـ، حيث نجد السكنات  و عشوائية البناء
تختمف فيما بينيا  في مساحات االستيالء و عدد الطوابق، و ىذا ما أعطى مظيرا 

 عمرانيا غير متجانس.
 :2ـ50، مساحة كل مسكف 1959ُأنجزت سنة  المحتشدات. 
  :الجية الجنوبية توجد في حي بئر سطل في الجية الشمالية و المساكف القصديرية

 لممدينة.
 : يوجد في حي عمي مصباح.البناء الريفي
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 االستخدامات السكنية. :الحروش سكيكدة، مدينة واليةخريطة 
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 الحديث: الفردي النمط  3-أ
 يتوزع عبر مجاؿ المدينة ضمف تحصيصات، كالتالي: 

لممدينة بمحاذاة الطريق  الجنوبي بالمدخل (: يقع1962جويمية  05) 01 رقـ التحصيص -
قطعة، المساحة العقارية لكل  217( عمى الجية اليسرى، يتكوف مف 03الوطني رقـ )

 .1979، وزعت سنة 2ـ120والمساحة المبنية  2ـ300قطعة 
بمحاذاة الطريق الوطني  01)أوؿ نوفمبر(: يقابل التحصيص رقـ 02 رقـ التحصيص -

والمساحة  2ـ300قطعة، المساحة العقارية لكل قطعة  53(، يحتوي عمى 03رقـ )
 .1980، وزعت سنة 2ـ120المبنية 

)عمار قديد(: يقع  غرب المدينة اتجاه منطقة بئر سطل، يضـ  03 رقـ التحصيص -
 . 1985قطعة، وزعت سنة  270

قطعة،  119)بوالريش(: يقع شماؿ غرب المدينة، يتكوف مف  04 رقـ التحصيص -
 . 1986، وزعت سنة  2ـ250ة لكل قطعة  المساحة العقاري

 قطعة، غير جاىز. 56: يقع شماؿ غرب المدينة، يتكوف مف 05 رقـ التحصيص -
، يتكوف 03: يقع شماؿ غرب المدينة عمى يميف التحصيص رقـ 06 رقـ التحصيص -

 .   2ـ120المساحة العقارية لكل قطعة  قطعة،  316مف 
المساحة العقارية لكل قطعة،  24ف مف : يقع غرب المدينة يتكو 07التحصيص رقـ  -

 . 2ـ120قطعة  
 يضـ الرياضات، متعددة القاعة مف بالقرب االجتماعي: يقع غرب المدينة التحصيص -

 .قطعة  315

 :جماعي النصف النمط -ب
( 04(،  تنتشر عبر أربع )R+2أو اثنيف )( R+1ذات طابق واحد ) ي عماراتف تمثلت -

 مواقع كالتالي:
 13مسكف مقسميف عمى  52(: يقع بمحاذاة شعبة المروج، يتكوف مف 01الموقع رقـ ) -

 .R+1عمارة بػ 
 32مسكف مقسميف عمى  32(: يقع بجانب متقنة الحروش، يتكوف مف 02الموقع رقـ ) -

 .R+1عمارة بػ 
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عمارة  33مسكف مقسميف عمى  128(: يقع بحي السونتيبا، يتكوف مف 03الموقع رقـ ) -
 .R+1بػ 

 .ERIAD(: يقع بجانب المؤسسة الصناعية 04الموقع رقـ ) -
 :الجماعي النمط -ت 

 (، ىي:R+5طوابق)   طوابقيا عدد يتعدى ال التي العمارات في يتمثل 
الحضرية السكنية الجديدة  (، يقع جنوب المنطقةSONATIBAحي السوناتيبا ) 1-ت
(ZHUN يتكوف مف ،)1976أنجز سنة  مسكف، 148. 

 (:ZHUNالمناطق الحضرية السكنية الجديدة ) 2-ت
 يتعدى ال ىي عمارات ، تقع في الجية الشمالية الشرقية لممدينة،1984ُأنجزت سنة 

(، و مختمفة مف حيث التصاميـ المعمارية )األشكاؿ R+4طوابق )   طوابقيا عدد
 تتمثل في:اليندسية(، 

  1994(، أنجز سنة 03) مسكف، يقع بمحاذاة الطريق الوطني رقـ 164حي. 
      السكف الترقوي، يقع الجنوب الشرقي لممدينة، مخصص لعماؿ قطاع التربية

 . 1991التعميـ وقطاع اإلدارة، ُأنجز سنة 
 ( السكف التساىميLSP .) 

II-1-2 توزيع نسبة األنماط السكنية عبر القطاعات الحضرية: 
     سنة  األنماط السكنية عبر القطاعات الحضريةتوزيع نسبة مدينة الحروش:  (:06جدوؿ رقـ)

رقـ 
القطاع 
 الحضري 

عدد مساكف القطاع 
 2012سنة الحضري 

 )نسمة(

 نمط السكف
 تحصيص النسبة%

)%( 
 جماعي
)%( 

نصف 
 جماعي)%(

بناء 
 ذاتي)%(

فردي 
 قديـ)%(

 قصديري 
(%) 

                                            
                                           
                                            
                                         
                                            
                                         

                                               المجموع
 الطالبة+ معالجة ( ONS)معطيات الديواف الوطني لإلحصاء المصدر:   

يقسـ المدينة إلى  ( يوضح أف توزيع األنماط السكنية عبر مدينة الحروش06الجدوؿ رقـ )
جيتيف: جية شرقية يتركز فييا نمط السكف الجماعي، و جية غربية يتركز فييا نمط السكف 

 الفردي، حيث أف:
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مف مجموع عدد المساكف  %20,13الفردي الحديث )التحصيصات(: يوجد بنسبة نمط  -
، و القطاع الرابع %11,01في مدينة الحروش، يتركز أساسا في القطاع الثالث بنسبة 

، و ُأدِرج ىذا النمط في مجاؿ المدينة مف أجل خمق التوازف لموظائف %7,70بنسبة 
ار في القطاع الخاص و الرفع مف المستوى الحضرية، مما يؤدي إلى دفع وتيرة االستثم

 االقتصادي لممدينة،  
، و أكبر نسبة لو في القطاع الخامس في %23,27نمط البناء الذاتي: نسبتو في المدينة  -

 . %13,68الجية الجنوبية الشرقية لممدينة بػ 
      ، %33,49أما النمط الجماعي يمثل أعمى نسبة مف بيف جميع األنماط األخرى بػ  -

، و في القطاع الثاني بػ %23,27و يتركز باألساس في القطاع األوؿ شرؽ المدينة بػ
، و ىذا راجع إلى قياـ البمدية بإدراجو في عممية التكثيف السكني الستيعاب السكاف 6,92%

 أماـ محدودية األراضي الصالحة لمتعمير مستقبال،
       %2,83ة لجميع األنماط بنسبة أما النمط نصف الجماعي يمثل أقل النسب بالنسب -

لكل قطاع، و ىذا راجع إلى أنو لـ يعد  %1,26و يتركز في القطاع األوؿ  و الثاني بنسبة 
ُيدرج في مخططات شغل األراضي و مراجعة المخطط التوجييي لمتييئة و التعمير لعدـ 

 فعاليتو الكبيرة في ديناميكية المجاؿ الحضري.
، يسود الن ، و ىذا راجع إلى عقمية الفرد الجزائري %63,68مط الفردي بنسبة عمى العمـو

 الذي يفضل العيش في السكف الفردي. 
II-1-4 :الكثافة السكنية 

(، يتضح أف الكثافة السكنية العالية تتركز شرؽ المدينة في القطاع 13مف الخريطة رقـ )
ماعي و نصف يشمل نمط السكف الجمسكف/ىكتار، ألنو  52,40األوؿ و تقدر بػ 

               الجماعي، أما الكثافة المتوسطة فتوجد في الجنوب الغربي في القطاع الرابع 
مسكف/ىكتار  34,89مسكف/ىكتار و مركز المدينة في القطاع الثاني بػ   39,19و تساوي 

، و يشمل ىذيف القطاعيف نمط السكف الفردي األوروبي الموجود بمركز المدينة، و نمط 
(، و الكثافة الضعيفة توجد في أطراؼ 02( و )01الذاتي، و التحصيصيف رقـ ) السكف

   مسكف/ىكتار في القطاع السادس  3,57المدينة، حيث يقل عدد السكاف، و تبمغ أدناىا 
 )بئر سطل(.
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بمحاذاتو نمط سكف فردي حديث في مركز مدينة الحروش.(: نمط سكف فردي أروبي 03صورة رقـ )  

 
 

                
 (: نمط السكف الفردي الحديث05صورة رقـ )       ظير نمط السكف الفردي العشوائي (:04صورة رقـ )

 )نمط التحصيصات(                       )سكف قديـ  بعد االستقالؿ في حي مركز الحروش
 و متداخل و متبايف في عدد الطوابق(  

 
 

                  
  سكف قصديري  (:07صورة رقـ )                           نمط سكف المحتشدات (:06صورة رقـ )     

 لممدينة شرؽ المدينة القديمة                              في الجية الجنوبية في حي دماغ العتروس  
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 في الجية الجنوبية لممدينة  في حي عمي مصباح سكف البناء الريفي (:08صورة رقـ )

 
 بئر سطل(: سكف فردي في 09صورة رقـ )

                  
 بأشكاؿ معمارية مختمفة)سكف حديث( (: نمط السكف الجماعي10صورة رقـ )

 
 (: نمط السكف نصف الجماعي11صورة رقـ )

 )سكف حديث(
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II-2 :االستخدامات الخدمية العامة 
ىكتار  251,55تبمغ مساحة االستخدامات الخدمية العامة في مدينة الحروش 

الثالث بنسبة القطاع مف إجمالي مساحة المدينة(، و أكبر نسبة ليا تتركز في % 61,69)
مف  %13,21( و تركز %6,18الحتوائو أكبر مساحة لالستخدامات السكنية ) 19,39%

 االستخدامات الخدمية العامة، 
 (.14) الخريطة رقـ : تتوزيع ىذه االستخدامات عبر المجاؿ، كالتالي

مساحات االستخدامات الخدمية العامة منيا مف تحصمنا عمييا مف الييئات مالحظة:  -
مخطط تعييف األراضي مف مراجعة مف  AUTOCADبػ المعنية مباشرة، أما أغمبيا قيست 

، أما االستخدامات التي       بمقياس  2007المخطط التوجييي لمتييئة و التعمير لسنة 
 .Goole Earthتـ حسابيا مف  2007أنجزت بعد سنة 

II-2-1 التعميمية: االستخدامات 
مف % 3,95ىكتار ) 16,07تبمغ مساحة االستخدامات التعميمية في مدينة الحروش 

في القطاع الثالث إجمالي مساحة المدينة(، و تتوزع عبرىا بشكل متوازف، حيث تتركز أساسا 
 . %2,78بنسبة 

تتمثل االستخدامات التعميمية في المؤسسات التربوية بأطوارىا الثالثة )األوؿ          
 و الثاني، و المتوسط و الثانوي( و مركز التكويف الميني،

 مؤسسات الطور االبتدائي: - أ
 (:07مدرسة ابتدائية، موضحة في الجدوؿ رقـ ) 14تتوفر مدينة الحروش عمى 
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 مؤسسات التعميـ الطوريف األوؿ و الثاني : مدينة الحروش (:07جدوؿ رقـ )
 (2012/2013لمسنة الدراسية )                                  

 عدد المؤسسة
 األقساـ

 عدد
 التالميذ

 معدؿ إشغاؿ القسـ
 )تمميذ/قسـ(

 (2المساحة )ـ
 المبنية العقارية

                       بوزيد حسيف
                       بيموؿ أحمد
                        1التحصيص 
                       طاىر بوبمي

                             بمقاسـ بف غرس هللا
                       عمار لطرش
                       قانوني أحمد
                           بوحوش دمحم

                        بوربطة مصطفى
                       اإلخوة قدماني

                           قديد الرزقي
                       موسى بوالشعور

                      الجديدة وشالحر 
                      مركز وشالحر 

 10576,22 46245,85 34 3518 123 المجموع
 الطالبة+ تحقيق ميداني+ معالجة  2012/2013المصدر: مديرية التربية لوالية سكيكدة لمعاـ الدراسي 

 مؤسسات الطور الثالث )التعميـ المتوسط(: -ب

الجدوؿ رقـ ( مؤسسات لمتعميـ المتوسط موضحة في 04يوجد بمدينة الحروش أربع )
(08:) 
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 مدينة الحروش: مؤسسات التعميـ الطور الثالث )التعميـ المتوسط(  (:08جدوؿ رقـ )
 (2012/2013لمسنة الدراسية )                 

 المؤسسة
 عدد

 األقساـ
 عدد

 التالميذ
 معدؿ إشغاؿ القسـ

 )تمميذ/قسـ(
 (2المساحة )ـ

 المبنية العقارية
            45        صبوع دمحم
  خنشوؿ 

 و بردودي 
       28          

           36        ابف زيدوف 
            34        أوؿ نوفمبر

 8781 35782 36 3119 87 المجموع
 الطالبة+ معالجة 2012/2013المصدر:مديرية التربية لوالية سكيكدة لمعاـ الدراسي 

 مؤسسات التعميـ الثانوي: -ت
 (: 09( ثانويات موضحة في الجدوؿ رقـ )03تتوفر مدينة الحروش عمى ثالث )

 (2012/2013)مدينة الحروش: مؤسسات التعميـ الثانوي لمسنة الدراسية  (:09جدوؿ رقـ)

 المؤسسة
 عدد

 األقساـ
 عدد

 األفواج
 عدد

 التالميذ
 معدؿ إشغاؿ القسـ

 )تمميذ/قسـ(
 (2المساحة )ـ

 المبنية العقارية
                   32    زيغود يوسف

                    30    عبد الرحماف الكواكبي
                  29    متقنة سعيد بوطيف

 21037 61731 30 3046 91 73 المجموع
 الطالبة+ معالجة 2012/2013المصدر:مديرية التربية لوالية سكيكدة لمعاـ الدراسي      

 
 التكويف الميني: -ث

 يوجد مركز التكويف الميني بمحاذاة حي الفيالج )البناء الذاتي(.

 مدينة الحروش: مراكز التكويف الميني مدينة الحروش  (:10جدوؿ رقـ)
 (2012/2013لمسنة الدراسية )                

 المؤسسة
 سنة

 اإلنشاء
قدرة 

 االستيعاب
عدد 

 فكونيالمت
عدد 

 الممتينيف
 (2المساحة )ـ

 المبنية العقارية
مركز التكويف الميني لمحروش  

 -دمحم ميري –
                               

 2012/2013لمعاـ الدراسي  -دمحم ميري –التكويف الميني لمحروش  المصدر:مركز                         
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II-2-2 :االستخدامات الصحية 
،      %0,06تتركز االستخدامات الصحية في مركز المدينة في القطاعيف األوؿ بنسبة 

% مف  0,11ىكتار أي بنسبة  0,46، و تستحوذ عمى مساحة %0,05و القطاع الثاني بػ 
 لممدينة.المساحة اإلجمالية 

 المؤسسات الصحية الموجودة في مدينة الحروش، ىي:
 المستشفيات - أ

سرير، مساحتو  120، يحتوي عمى 1872أنشئ سنة مستشفى األمراض العقمية:  -
 ، يقع في المركز القديـ لمدينة الحروش أماـ مقر الدائرة. 2ـ 8525

، يقع في الجية الشمالية 1986أنشئ سنة  المستشفى الجديد )العايب دراجي(: -
، يتوفر عمى  2ـ 2360سرير، مساحتو  446لمركز مدينة الحروش، يحتوي عمى 

طب الرجاؿ، جراحة الرجاؿ، طب النساء، جراحة النساء،   االختصاصات التالية:
أمراض النساء، الوالدة، مصمحة األشعة، جناح العمميات، االستعجاالت، غرفة ما 

 مميات،بعد الع
 العيادات متعددة االختصاصاتمؤسسات  - ب
، تقع في الجية الشرقية لمركز مدينة 1983أنشأت سنة  عيادة متعددة الخدمات:  -

و مساحتو  2ـ 2100طبيب عاـ، مساحتو العقارية   11الحروش، عدد األطباء بو 
الفحوصات الطبية العامة  ، يتوفر عمى االختصاصات التالية:2ـ 800المبنية 

وصات الطبية المختصة، طب و جراحة األسناف، خمية الصحة العقمية، مصمحة الفح
حماية األمومة و الطفولة، وحدة مراقبة مرض السل و األمراض التنفسية، قسـ 

                             قاعة العالجات العامة: رجاؿ و نساء. األشعة، 
، يتوفر عمى طبيب 2ـ 137احتو : يوجد بحي بئر سطل مقابل المقبرة، مسمركز صحي -ت

 عاـ واحد فقط، حالتو مظيره متدىورة، و خدماتو ضعيفة جدا. 

II-2-3 :االستخدامات الرياضية و الترفييية و الثقافية 
مرافق رياضية و ترفييية و ثقافية، تستحوذ عمى  07تتوفر مدينة الحروش عمى 

مف المساحة اإلجمالية لممدينة، تتواجد باألساس في  %0,48ىكتار بنسبة  1,96مساحة  
 ، و ىذه االستخدامات ىي:%0,28القطاع الثالث بنسبة 
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( في الجية الجنوبية الغربية لممدينة، لمساحتو 2يقع مقابل التحصيص رقـ ) ممعب بمدي:-أ
 .2ـ     

 . 2ـ      يقع في الجية الشرقية لمركز الحروش، مساحتو ممعب كرة اليد:-ب
(، 07تقع في الجية الغربية لممدينة و جنوب التحصيص رقـ ) متعددة الرياضات:قاعة -ت

 .2ـ      مساحتو
 .2ـ 6700 يقع بجوار المستشفى الجديد شماؿ المدينة، مساحتو مركب جواري:-ث
(، 06تقع في الجية الشمالية الغربية لممدينة بمحاذاة التحصيص رقـ ) مساحة لعب:-حػ

 .2ـ 800مساحتو 
 . 2ـ 6143مساحتو  متعددة الرياضات غرب المدينة،: تقع بجانب قاعة دار الشباب -خػ
 .2ـ 327 مساحتوتقع في المركز القديـ لممدينة بمحاذاة مركز البريد القديـ،  مكتبة: -جػ

 االستخدامات الدينية و الشعائرية: 2-2-4
ة لمدينة الحروش، أما توزيع االستخدامات الدينية متوازف عبر القطاعات الحضري

االستخدامات الشعائرية و تتمثل في مقبرة بئر سطل، فتوجد في القطاع السادس بمساحة 
 ىكتار. 7,71

% مف المساحة 2,29ىكتار أي بنسبة   9,29تبمغ مساحة ىذه االستخدامات 
 اإلجمالية لممدينة.

 ( مساجد في المدينة، و ىي:05توجد خمس)
 2102لسنة  االستخدامات الدينية عبر مدينة الحروش (:11جدوؿ رقـ )

 اسـ الموقع
 المسجد

 حالة المسجد
 (2المساحة )ـ

المساحة 
 (2اإلجمالية )ـ

المساحة 
 (2المبنية )ـ

المساحة القابمة 
 (2لالستثمار )ـ

 الحروش

                تاـ االنجاز عمر بف  عبد العزيز
                        تاـ االنجاز عقبة بف نافع

               في طور االنجاز عامل الرحماف
                في طور االنجاز غير عامل عبد الحميد  بف باديس

             في طور االنجاز غير عامل القدس
              تاـ االنجاز عامل عبد الرحماف  بف عوؼ بئر سطل

 2102لسنة لوالية سكيكدة الشؤوف الدينية و األوقاؼ  المصدر:مديرية
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 (.01في التحصيص رقـ )  (: مسجد عقبة بف نافع12صورة رقـ )

 

 
 لحي بئر سطل (: المركز الصحي13صورة رقـ )

 .)مساحتو صغيرة و حالتو متدىورة(

II-2-5 :االستخدامات اإلدارية و االجتماعية 
االجتماعية في مركز المدينة في القطاع الثاني بنسبة تركز االستخدامات اإلدارية و 

، و ىو حاؿ جميع المدف، بحيث يسيل الوصوؿ إلييا، و مساحة استيالء ىذه 3,93%
 مف المساحة اإلجمالية لممدينة. % 0,76ىكتار أي بنسبة  3,07االستخدامات 
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 االستخدامات اإلدارية التي توجد في المركز القديـ لمحروش ىي:

 .2ـ 1510مساحتيا  البمدية: مقر -أ
 2ـ 4761(: مساحتو مكتب الييدروليؾممحق بمدي )مكتب النظافة/الفالحة/ -ب
 .2ـ     مساحتيا  مقر الدائرة: -ت 
 .2ـ     مساحتيا  المحكمة: -ث
 .2ـ    مساحتيا  مركز البريد القديـ: -حػ
و التجييزات العمومية، لبمدية  الطرقات و األشغاؿ العمومية،البناء فرع مديريات: -جػ

 .2ـ     الحروش: مساحتيا 
 .2ـ    مساحتيا  مقر سونمغاز: -خػ

 .2ـ     : تقع في وسط المدينة في الجية الغربية، مساحتيا محافظة الغابات -جػػ

 أما االستخدامات التالية فتتوزع كمايمي: 

(،  01تقع في الجية الجنوبية لممدينة مقابل التحصيص رقـ ) مقر إقامة رئيس الدائرة: -أ
 .2ـ     مساحتيا 

 .2ـ    مساحتيا مسكف شماؿ المدينة،  500تقع في حي  مركز البريد الجديد: -ب
مساحتيا     مسكف شماؿ المدينة،  460تقع في حي  قباضة )مصمحة( الضرائب: -ت

 .2ـ     
تقع في الجية الشرقية لممركز القديـ لممدينة،  االجتماعي:الصندوؽ الوطني لمضماف  -ث

 .2ـ    مساحتيا 
تقع في الجية الجنوبية لممدينة، مساحتيا المستشفى القديـ(:  إدارة طب العمل)مقر -جػ

 .2ـ     
 .2ـ 1000مساحتيا تقع في الجية الغربية لممدينة،  مقر منظمة أبناء المجاىديف: -خػ
 .2ـ     مسكف شماؿ المدينة، مساحتيا 40قع في حي ت روضة األطفاؿ: -د
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II-2-6 :االستخدامات األمنية 
 3,07توجد االستخدامات األمنية في الجية الشرقية لممدينة الحروش، تحتل مساحة 

مف المساحة اإلجمالية لممدينة، و أكبر نسبة في القطاع األوؿ بػ  %0,24ىكتار أي بنسبة 
 ، و تتمثل في:0,89%

 .2ـ 2274توجد في الجية الشرقية لممركز القديـ لممدينة، مساحتو :(1)األمف الحضري  -أ
 2ـ     مسكف شماؿ المدينة، مساحتو  500: يقع في حي الدرؾ الوطني -ب
مسكف، مساحتيا     64تقع في الجية الشرقية لممدينة أماـ حي  الحماية المدنية: -ت

 .2ـ     
II-2-7  الوظيفية )النشاطات(:استخدامات األرض 

تشمل االستخدامات الوظيفية في مدينة الحروش النشاطات التجارية و الخدماتية التي 
تتركز في وسط المدينة و منطقة النشاطات في الجزء الجنوبي الغربي ليا،  و الحرفية      

و الصناعية التي تتواجد في منطقة النشاطات في شرؽ و جنوب المدينة، تستحوذ عمى 
% مف المساحة اإلجمالية لممدينة، تتوزع عبر 14,57ىكتار أي بنسبة  59,21مساحة 

 المدينة كمايمي: 
 استخدامات األرض التجارية و الخدماتية: - أ

ىكتار          8,63تبمغ مساحة االستخدامات التجارية و الخدماتية في مدينة الحروش
 % مف المساحة اإلجمالية لممدينة(.2,12) بنسبة 

 عيا عبر المدينة كمايمي:توزي
تركزىا عالي خاصة في مركز المدينة في القطاع الثاني بنسبة المحالت التجارية:  1-أ

، و تتناقص كمما ابتعدنا عف المركز، و ىذا مف مجموع المحالت التجارية 63,75%
راجع إلى أىمية المركز الذي تتركز فيو مختمف الوظائف الحضرية التي تخمق 

 المجالية الالزمة لتمبية حاجيات السكاف.الديناميكية 
/محل، أما 2ـ 40محل، متوسط المساحة لممحالت ىو  1120عدد المحالت التجارية 

 ىكتار(. 3,68) (2) 2ـ 36800المساحة العقارية ليا قدرت بػ 
 .مكتب مفوضية الشرطة (1)
 AUTUCAD( قيست بػ 2)
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 نوع الوظيفة التجارية:   المحالت حسب ( يبيف توزيع12و الجدوؿ رقـ )

 2102توزيع المحالت التجارية عبر مدينة الحروش لسنة  (:12جدوؿ رقـ )
 فئة الخدمات فئة الحرفييف تجييز منزلي المالبس المواد الغذائية المحالت التجاريةتوزيع 

                    عدد المحالت التجارية
      المجموع

 المصدر: القسـ االقميمي لمتجارة بالحروش، مكتب مفتشية التحقيقات االقتصادية و قمع الغش )مركز الغش(.    

 األسبوعية(-األسواؽ: )اليومية 2-أ
 توجد سوقيف يومييف و سوؽ واحد أسبوعي، و ىي موزعة كالتالي:

 .2ـ      يقع جنوب المدينة، مساحتو  سوؽ الجممة: -
يقع أماـ المستشفى القديـ في الجية الجنوبية، مساحتو  لمخضر و الفواكو: سوؽ مفتوح -

 .2ـ     
 .2ـ      يقع أماـ محطة المسافريف جنوب المدينة، مساحتو  سوؽ أسبوعي: -
 .2ـ 900تقع بمحاذاة السوؽ األسبوعي، مساحتيا  مشرحة: -

 المراكز التجارية: 3-أ
( تقع في المركز وسط المدينة ، و ىي 04أربع مراكز تجارية ) يوجد في مدينة الحروش

 بناية متعددة الطوابق حيث نجد الطابق العموي مستغل كمسكف بعض التجار.
 انعكاسات االستخداـ التجاري عمى المجاؿ الحضري لمدينة الحروش: 4-أ

 :منطقة  تتركز االستخدامات التجارية في مركز المدينة و ىي احتكار أفضل األماكف
 التقاء محاور الحركة و وسائل النقل، مما يزيد في الديناميكية الحضرية لو.

  :الزيادة المستمرة و السريعة لتركز االستخداـ التجاري يؤدي إلى استنفاذ العقار
 استيالؾ كبير لممساحات العقارية أماـ تشبع النسيج الحضري.

  :يف التوسع السكني و التوسع ما داـ ىناؾ عالقة تنافسية بارتفاع سعر العقار
       التجاري التي تظير مف خالؿ خمق أحياء ذات التخصص التجاري مف جية، 

تحوؿ المباني مف الوظيفة السكنية الى الوظيفة التجارية في مركز المدينة، إلى و 
 ارتفاع كبير في سعر العقار الُمَثمَّف.
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  :لوظيفة الحضرية لممباني و ذلؾ مف خالؿ ازدواجية اتغير المظير العمراني
 السكنية، حيث نجدىا تتكوف مف وظيفتيف: سكنية و تجارية، وىي عمى شكميف:

مسكف مقسـ إلى: الطابق السفمي ذو وظيفة تجارية، و الطابق العموي ذو وظيفة  -
 سكنية.

، أو لواحقو كالفناء لموظيفة التجارية، المرأبمسكف خصص جزء منو مثل الغرؼ أو  -
 لموظيفة السكنية.و الباقي 

    .%12,74يوضح نسبة المساكف مزدوجة الوظيفة المجالية ىو  (:19)و الشكل رقـ 
                                                                           

 
 2012تحقيق ميداني ديسمبر  المصدر:

  :في الضجيج و التموث بسبب األسواؽ و النشاطات  متمثمةخمق مشاكل بيئية
  التجارية الفوضوية عمى أرصفة الطرقات و النشاطات الحرفية. 

 استخدامات األرض الخدماتية: 5-أ  
 تتمثل فيمايمي:الجية الجنوبية لممدينة، كميا تقع في 

 .2ـ 7000مساحتيا  محطة بيع البنزيف: -
 .2ـ     مساحتيا مشرحة: -
 .2ـ       مساحتيا نقل المسافريف: محطة -
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 وظيفة الطابق األرضي للمسكن : مدينة الحروش(: 19) الشكل رقم 
   2012سنة 

وظيفة الطابق 
 األرضي
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تتمثل في منطقة  (:ZACاالستخدامات التجارية و الحرفية و الصناعات الصغيرة ) -ب
مف المساحة  %1,68ىكتار ) 6,82مساحتيا ، النشاطات الواقعة في الجزء الجنوبي لممدينة

 اإلجمالية لممدينة(، أىـ وحدات ىذه النشاطات، ىي:
  وحدة الزفت -العمومية الكبرى و الري مؤسسة األشغاؿ- (SAR ELPMC :)

 .20، عدد العماؿ 2ـ2000مساحتيا 
  مؤسسة صناعة الزفت درويش: تقع في منطقة النشاطات عند المدخل الجنوبي

 .80ىكتار، عدد العماؿ  03(، مساحتيا 03لممدينة عمى طوؿ الطريق الوطني رقـ )
 ( الشركة التضامنية لصناعة مواد البناءSNC ELASR مساحتيا :)عدد 2ـ1500 ،

 .10العماؿ 

 :(1)( ZAIاالستخدامات الصناعية ) -ت
تمثل المنطقة الصناعية الواقعة شرؽ المدينة في القطاع الخامس االستخدامات الصناعية 

 % مف المساحة اإلجمالية لمدينة الحروش. 12,89ىكتار أي بنسبة  52,39و مساحتيا 
 ىي:(، و %8,95ىكتار ) 36,36العاممة مساحتيا أىـ الوحدات الصناعية 

 الوحدات الصناعية التابعة لمقطاع العاـ: -
  مطاحف الحروش وحدةERIADو السميد و صناعة طحف، : متخصصة في ال

غير  42عامل دائـ، و  89ىكتار، عدد العماؿ  11,97، مساحتيا العجائف الغذائية
 دائـ )موسمي(.

  وحدتي الديواف القومي ألغذية األغناـONAB (02) مختصتاف في إنتاج و تجارة :
( المؤدي اتجاه 03األولى تقع عمى يسار الطريق الوطني رقـ ) -غذاء المواشي؛

 عامل.  59ىكتار، عدد العماؿ  4,87عنابة، مساحتيا 

ر، عدد العماؿ ىكتا 3,61(، مساحتيا 03عمى يميف الطريق الوطني رقـ )الثانية، تقع  -
 عامل. 68

: مندمجة في النسيج الحضري (SILOTSتعاونية الخضر و الحبوب الجافة )وحدة 
 17عامل دائـ، و  03ىكتار، عدد العماؿ 14,33(، مساحتيا بجوار سوؽ الفالح

 غير دائـ )عمل موسمي(. 

  2013( تحقيق ميداني ديسمبر 1)
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  ( مع محور 03مطريق الوطني رقـ )الطرؽ لوحدة إنتاج زيت الزيتوف: تقع في مفترؽ
عامل غير دائـ )عمل  12ىكتار، عدد العماؿ  1,60زردازة(، مساحتيا -الحروش

 موسمي(.
  سيغمق في العاـ 10، عدد العماؿ 2ـ700مصنع المشروبات الغازية: مساحتو ،

 المقبل.
 الوحدات الصناعية التايعة لمقطاع الخاص: -

 2ـ2200، مساحتيا 02قع في المنطقة الصناعية رقـ وحدة إنتاج زيت الزيتوف: ت ،
 عامل غير دائـ )عمل موسمي(.  12عدد العماؿ 

  08، عدد العماؿ 2ـ800وحدة صناعة الزجاج: مساحتيا. 
  12، عدد العماؿ 2ـ200مذبحة الدواجف: مساحتيا. 

في السنوات األخيرة لضعف االستثمار في قطاع  أما الوحدات الصناعية التي أغمقت
مف المساحة  %0,04ىكتار) 16,03الصناعة فمساحتيا مازالت موجودة و تقدر بػ 

 ، و ىي:االجمالية لممدينة(
  وحدةEDIPAL  مؤسسة متخصصة في التمويف بالمنتوجات الغذائية، تقع بجوار :

 (.03الطريق الوطني رقـ ) أو بمحاذاة
  وحدتيEDIMCO: متخصصة في النجارة.  
  وحدةENIE :الطريق  صيانة و تقويـ العتاد االلكتروني، بمحاذاة متخصصة في

 . (03الوطني رقـ )
 وحدة تركيب الحافالت  
  وحدةONAPSA : 

(Office nationale des approvisionnements et des services agricoles) 
 القمح. ، متخصصة في جمع

  حظيرةE.T.S  :(Entreprise des travaux de Skikda)  انجاز ، وحدة
 الورشات. البنايات، يساىـ في تخزيف و تمويف مختمف

  حظيرةEBS extension SONATIBA تقع أماـ :E.T.S  عمى المحور الرئيسي
 ( ، متخصصة في تمويف الورشات بمواد البناء.03مطريق الوطني رقـ )ل
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 ممدينةلفي الجية الشرقية  حرفيةمحالت تجارية و  (:14صورة رقـ )

    
 (: سوؽ مفتوح  لمخضر و الفواكو16(: ازدواجية الوظيفة )سكف و تجارة(                صورة رقـ )15صورة رقـ )

 في مركز المدينة                 (03في  منطقة النشاطات عمى طوؿ الطريق الوطني رقـ ) 
                                                                 

 
 محالت تجارية و خدماتية و نشاطات إدارية  (:18( و رقـ )17صورة رقـ )

 في مركز المدينة أوت 20عمى طوؿ  الطريق 
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 (: ازدواجية الوظيفة الحضرية، 20صورة رقـ )         (: مركزيف تجارييف متجاوريف                    19صورة رقـ )
 سكف و تجارة                                                                                  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 في الجية الجنوبية لمدينة الحروشمحطة المسافريف  (:21صورة رقـ )

 

      
 في المنطقة الصناعية ONAB (: وحدة23صورة رقـ )        لطرش يوسف   ERIAD مركب(: 22صورة رقـ )      

 في المنطقة الصناعية                
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  وحدةOAIC .المكتب الجزائري لصناعات زراعة الحبوب : 
 )المساحات الخضراء، الحدائق(:االستخدامات النفعية  2-2-8
 االستخدامات النفعية تساىـ في تنظيـ المجاؿ الحضري و إضفاء عنصر الجماؿ فيو. 

 (،parc)منتزىات حضريػػػػة يي مجموع المساحات الخضراء و الساحات العمومية: كف
(، تنجز بمقاييس معينة، square، و حدائق صغيرة )Public) (jardin و حػػػدائق عموميػػة

جميف و ال تشكل خطرا عمى مستعممييا مف السكاف و خاصة مثل: سيولة الذىاب إلييا را
 األطفاؿ.

% مف المساحة 0,82ىكتار)بنسبة  3,35تتربع االستخدامات النفعية عمى مساحة قدرىا 
، و تقل %0,79اإلجمالية لممدينة(، تتركز في القطاع الثاني بمركز المدينة و شرقيا، بنسبة 

 لعدـ االىتماـ بيا في المخططات العمرانية.   ىذه االستخدامات في مدينة الحروش
 :( مساحات نفعية، ىي04تتوفر مدينة الحروش عمى أربع )   

 ، تقع أماـ مقر البمدية. 2ـ1500مساحتيا حديقة:   -أ
 .2ـ      مساحتيا  تقع في الجية الشرقية لممدينة، حديقة االستقالؿ: -ب
( في الجية الجنوبية الغربية لممدينة،   تقع في حي التحصيص رقـ )مساحة خضراء:  -ت

 .2ـ    مساحتيا 
 .2ـ     مساحتيا ساحة عمومية:  -ث

II-2-9 :مساحة مواقف السيارات و المساحات غير المييئة 
تنظـ حركة السير بالشوارع     إف وجود مواقف لمسيارات في المدينة ضروري ألنيا 
   ىكتار. 2,94 و تعالج االختناقات المرورية، و مساحتيا في مدينة الحروش ىي

أما المساحات المييئة فيي تسيل عممية دخوؿ و خروج السكاف داخل حييـ، و تساىـ في 
 ىكتار. 25الحفاظ عمى البيئة الحضرية، و مساحتيا في المدينة 

 %6,87ىكتار ) 27,94مواقف السيارات و المساحات غير المييئة  إذا: فمساحة استيالء 
مف المساحة اإلجمالية لمدينة الحروش(، حيث أف أكبر مساحة توجد بالقطاع األوؿ 

        ، و لكنيا تنعدـ في القطاعيف الخامس %1,37، و القطاع الثاني بػ %11,72بنسبة
 و السادس. 
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 (01رقـ ) (: حديقة في التحصيص24صورة رقـ )

 

   
 (: نمط سكف جماعي يتوفر عمى 26(: سكف + مساحات مييأة                   صورة رقـ )25صورة رقـ )

 في الجية الشرقية لممدينة  )ممعب و مساحة خضراء( في الجية الشرقية لممدينة          مساحات خضراء
                                         

 
  .في مركز المدينة مساحة عمومية مييأة أماـ مقر البمدية (:27صورة رقـ )
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II-2-10 :استخدامات األرض التقنية 
في مختمف الشبكات التقنية التي تغذي المجاؿ السكني، و تمعب دورا مختمف  تتمثل

األشكاؿ في مجاؿ المدينة مف النقل و المواصالت، و االتصاالت و المعموماتية، و التزود 
 بمياه الشرب و الصرؼ الصحي ليا. 

  :(1)شبكة الطرؽ و المواصالت  -أ
حدود التجمعات الحضرية و تضمف الحركة تمثل أىـ العناصر في التخطيط، ألنيا تشكل 

     لمسكاف بيف السكف و التجييزات و العمل، و ليا دور اقتصادي في الحياة الحضرية؛
ىكتار          و مساحة استيالئيا  كـ، 117,42طوؿ شبكة الطرؽ بالمدينة يساوي 

 % مف المساحة اإلجمالية لمدينة الحروش(.  29,28)

  (.  16)خريطة رقـ في مدينة الحروش عمى أساس الوظيفة، ىي: أنواع الطرؽ الموجودة

ىي طرؽ رئيسية، تشمل ثالث أنواع مف الطرؽ و ىي: الطرؽ الطرؽ األولية:  1-أ
كـ(، و مساحة استيالئيا 9,73ـ )9728,23الوطنية، الوالئية و البمدية، طوليا في المدينة 

 مف المساحة اإلجمالية لممدينة(. %4,57ىكتار ) 18,58

يأتي مف قسنطينة و يعبر مدينة الحروش في  (:RN) 03الطريق الوطني رقـ  1-1-
 الجزء الجنوبي ثـ ينقسـ عند مخرجيا شرقا، يمتاز بحركة مرور كثيفة، حالتو اإلنشائية جيدة؛ 

ر نسبة ىكتار، أكب      كـ( ، مساحتو      ـ أي )        طولو داخل المدينة 
 في القطاع الثاني.  %2,17استيالء لو 

 ـ،26مساحة استيالئو  -حيث: 
 ـ لكل رواؽ(، 8ـ )16رواقيف باستيالء  -
 ـ لكل رصيف(. 5ـ )10رصيفيف باستيالء  -

يمتد مف الشماؿ الشرقي إلى الجنوب الغربي  (:CW) 06الطريق الوالئي رقـ  2-1-أ
كـ( ، مساحتو  3,38ـ أي ) 3384,48لممدينة، حالتو اإلنشائية جيدة؛ طولو داخل المدينة 

 ، ألف ىذا %1,09ىكتار، و توجد أكبر نسبة استيالء لو في القطاع الثاني بنسبة 5,08
 .معاينة ميدانية (1)
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 القطاع يمثل مركز المدينة الذي تتقاطع فيو الطرؽ األولية في مدينة الحروش.

 ـ،15مساحة استيالئو  -حيث: 
 ـ لكل رواؽ(، 4,5ـ )09رواقيف باستيالء  -
 ـ لكل رصيف(. 3ـ )06رصيفيف باستيالء  -

يمتد مف الشماؿ إلى الجنوب، يقسـ المدينة إلى قسميف شرقي      الطريق البمدي: 3-1-أ
و غربي، يربطيا بمعظـ البمديات و القرى المجاورة؛ حالتو اإلنشائية جيدة؛ طولو داخل 

ىكتار، و تتركز أكبر نسبة استيالئو  2,56كـ( ، مساحتو  2,14ـ أي ) 2136,53المدينة 
 . %0,57في القطاع الثاني بػ 

 ـ،12احة استيالئو مس - حيث:
 ـ لكل رواؽ(، 4ـ )08رواقيف باستيالء  -
 ـ لكل رصيف(.  2ـ )04رصيفيف باستيالء  -

تربط مختمف األحياء، تصب في الطرؽ األولية،  الطرؽ الثانوية )طرؽ التوزيع(: 2-أ
(  %2,78ىكتار ) 11,31كـ( ، مساحتيا  8,69ـ أي ) 8696,39طوليا داخل المدينة 

اإلجمالية لممدينة(، توزيعيا متوازف في المدينة، حيث تبمغ أكبر نسبة ليا مف المساحة 
 في القطاع الثالث، و تغيب في القطاع الخامس. 1,04%

 ـ13مساحة استيالئيا  -حيث:  
 ـ لكل رواؽ( 3ـ )06رواقيف باستيالء  -
 ـ لكل رصيف(  1,5ـ )03رصيفيف باستيالء  -

تتفرع مف الطرؽ الثانوية، حيث تربط بيف الوحدات  الطرؽ الثالثية )طرؽ الخدمة(: 3-أ
ىكتار، تتركز  89,10كـ( ، مساحتيا  99ـ أي ) 99000السكنية، ؛ طوليا داخل المدينة 

ألنو يحتوي عمى أكبر نسبة استيالء  %7,30أكبر نسبة مساحة ليا في القطاع الثالث بػ 
 (.  %6,18لالستخدامات السكنية )

 ـ09ا مساحة استيالئي -حيث: 
 ـ لكل رواؽ( 2,5ـ )05رواقيف باستيالء  -  

 ـ لكل رصيف( 2ـ )04رصيفيف باستيالء  -
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  ي في حالة سيئةث(: طريق ثال29صورة رقـ )        في شرؽ المدينة (: طريق ثانوي في حالة جيدة28صورة رقـ )

 )القارعة ميترئة غياب األرصفة(                                                                        
 
 

 
 في حي بئر سطلالمييأة (: غياب الطرؽ 30صورة رقـ )

 



 

 

 101 

 شبكة الكيرباء: -ب
تتزود المدينة بالكيرباء مف المحطة الرئيسية الموجودة في بمدية عباف رمضاف بتوتر  

 محوؿ أرضي.  21كيموفولط، مدعمة بػ  30

كمـ ىي  43814كمـ، منيا  97472، وطوؿ الشبكة يساوي %100نسبة التغطية 
 كمـ ىي خطوط غير أرضية. 53658خطوط أرضية و 

 شبكة الغاز:  -ت
تتزود المدينة بالغاز الطبيعي مف مركز التخفيض الموجود بمنطقة بئر سطل بطاقة 

( أنواع مف القنوات، 04شبكة توزيع الغاز الطبيعي بأربع )/سا؛ و تتميز 3ـ 10000
 كالتالي:

ممـ مصنوعة مف مادة  300قناة رئيسية متصمة بمركز تخفيض الضغط و قطرىا -
 الفوالذ.

قناة ثانوية: تتفرع مف القناة الرئيسية، و تغذي الوحدات السكنية، قطرىا يتراوح بيف  -
 ممـ. 200و  250

: تتفرع مف القنوات الثانوية، و تغذي المساكف مباشرة، و أقطارىا تختمف قنوات ثالثية -
 ممـ.   40)مصنوعة مف الفوالذ( و 50و  63و 90بيف: 

، %70,04منزؿ، و لذا نسبة التغطية         عدد المنازؿ الموصولة بالغاز ىو
(    06كمـ، حيث أف حي بئر سطل و التحصيصيف رقـ ) 50823وطوؿ شبكة الغاز 

 ( غير موصوليف بشبكة الغاز الطبيعي.07و )

 شبكة المياه الصالحة لمشرب:  -ث
تستفيد مدينة الحروش مف المياه الصالحة لمشرب مف سد زردازة عف طريق خزانيف 

(، كما يوجد خزانيف غير 3ـ 2X750متواجديف في منطقة بوقرينة غربا، سعة كل خزاف )
 (، و توجد ثالثة أػنواع مف القنوات:3ـ2X1000مستغميف في جية بئر سطل سعتيما )

، FONTEمـ، وىما مف نوع  400قناة رئيسة: تتصل قناة رئيسية بكل خزاف قطرىا  -
واحدة تزود األحياء في الجية الشمالية )الجزء العموي( لممدينة، و األخرى تزود الجزء 

 الجنوبي  )الجزء السفمي( ليا.
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ممـ  300إلى  150الرئيسيتف تتراوح أقطارىا بيف قنوات ثانوية: تتفرع مف القناتيف  -
 ، حيث تموف الوحدات السكنية. PHEDو  ACIERمف نوع 

 ممـ، تموف المساكف مباشرة بمياه الشرب. 150الى  80قنوات ثالثية:  -
كما توجد محطتيف لمضخ، واحدة عمى مستوى واد الصفصاؼ، و أخرى عمى مستوى 

  شماؿ غرب المدينة. 03التحصيص رقـ 

، ألف حي بئر سطل ال %96كمـ، و نسبة التغطية تبمغ  55,34طوؿ شبكة مياه الشرب 
 (.17يتوفر عمى ىذه الشبكة. )الخريطة رقـ

 الصرؼ الصحي:  -حػ
، ألف حي بئر  %95كمـ، و نسبة التغطية تساوي  30,82طوؿ شبكة الصرؼ الصحي 

  مف أجل تزويده بيذه الشبكة، سطل ال يتوفر عمى ىذه الشبكة و توجد مشروع قيد الدراسة 
 .06و التحصيص رقـ 

 تتميز ىذه الشبكة بثالث أنواع مف القنوات:
 ممـ. 1000الى  500رئيسية: قطرىا مف  -
 ممـ. 400الى  300ثانوية: قطرىا مف  -
 ممـ. 250إلى  100ثالثية: قطرىا مف  -

ىذه القنوات في مجرى واد الصفصاؼ عبر مخرجيف، و مجرى واد النسا عبر  و تصب
  .(18مخرج واحد. )الخريطة رقـ 

III- :المشاريع في طور االنجاز 
سنتي  المشاريع السكنية و التجييزات و الشبكات في طور االنجاز تكوف جاىزة مابيف

ما عدا مشاريع المدينة الجديدة في منطقة بئر سطل، تكوف جاىزة عمى  2015و  2012
 .2020و  2015المدى القريب ما بيف 

لذلؾ تحسب مساحة ىذه االستخدامات السكنية و االستخدامات الخدمية العامة مع مساحة 
 استخدامات األرض الموجودة حاليا. 

III-1  :االستخدامات السكنية 
 مسكف، موزعيف كمايمي: 696عدد المساكف الجماعية في طور االنجاز بمغ
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 : و ىي:المساكف االجتماعية العمومية االيجارية -
 )القطاع الخامس(.  مسكف قرب المقبرة المسيحية سابقا 100 -
 مسكف قرب ثانوية الكواكبي )القطاع الثالث(. 100   -
 و ىي:: LPAالمساكف التساىمية  -
 مسكف قرب المتقنة )القطاع األوؿ(. 306 -
 مسكف )القطاع الثالث(. 50التساىمي:  -
 مسكف )القطاع األوؿ(. 140الترقوي:  -

 ىكتار.2,45مساحة االستخدامات السكنية في طور االنجاز 

III-2 :االستخدامات الخدمية العامة 
 ( يوضح االستخدامات الخدمية العامة في طور االنجاز.13الجدوؿ رقـ )

 2012في طور االنجاز سنة االستخدامات  (:13جدوؿ رقـ )

 (%نسبة سير المشروع ) (2المساحة )ـ العدد نوع االستخداـ 
 قاعة رياضة )بجوار المتقنة( - القطاع األوؿ

 فرع مديرية الفالحة لبمدية الحروش -
01 
01 

700 
500 

100 
90 

 محكمة - القطاع الثاني
 مكتبة بمدية -

01 
01 

4000 
400 

50 
40 

 مركز جواري لمصمحة الضرائب - القطاع الثالث
 رياضة )بجوار الثانوية( قاعة -
 أولمبي مسبح -
 سوؽ مغطى بطابق واحد -
 سوؽ مغطى بطابقيف -
 مركز تجاري  -

01 
02 
01 
01 
01 
01 

500 
2X700 

700 
600 
840 
200 

80 
 60و  100

100 
0 
20 
40 

 100 1358 01 عيادة متعددة الخدمات الجديدة - القطاع الرابع
القطاع 
 الخامس

 لمفرقة المتنقمة لمشرطة القضائية مقر-
Brigade Mobilière De La Police(Judiciaire  ) 

01 3000 60 

القطاع 
 السادس

 أقساـ 04متوسطة بػ -
 ممحق إداري بئر سطل-

01 
01 

1000 
300 

15 
100 

        15 المجموع
 2012لبمدية الحروش + تحقيق ميداني جواف  SLEPالمصدر: مديرية 
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 حل.م 429في طور االنجاز ىو التجارية: عدد المحالت -
 ىكتار 04المساحة المبنية في طور االنجاز تساوي:  -

III-2 :الشبكات 
دراسة شبكة مياه الشرب و شبكة الصرؼ الصحي في منطقة بئر سطل مف طرؼ مكتب 

 بوالية سكيكدة. URBANالدراسات 

 
 (CPI)مركز جواري لمضرائب  (:31صورة رقـ )

 في الجية الشرقية لممدينةفي طور االنجاز 
 

       ( يمخص مساحة استخدامات األرض في مدينة الحروش، 14و الجدوؿ رقـ )
و يوضح أف أكبر نسبة استيالء لمساحة المدينة يعود إلى شبكة الطرؽ أما الشبكات التقنية 
األخرى توجد تحت األرض و ال تؤثر في مساحات استخدامات األرض لممدينة، ما عدا 

، كما %55,05الكيرباء التي يجب األخذ بعيف االعتبار الخطوط الخارجية و نسبتيا شبكة
أف االستخدامات السكنية تمثل أعمى نسبة مقارنة باالستخدامات المكممة ليا، كما أف 
االستخدامات الصناعية تستحوذ عمى مساحة ميمة نظرا الزدىار القطاع الصناعي في فترة 

 .السبعينيات و الثمانينيات
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 2012مدينة الحروش: مساحة استخدامات األرض لسنة  :(14جدوؿ رقـ )
 (%النسبة ) المساحة )ىكتار( نمط االستخدامات

             االستخدامات السكنية
 3,98       االستخدامات التعميمية
 0,15      االستخدامات الصحية

 0,56      االستخدامات الرياضية و الترفييية و الثقافية
 2,29      االستخدامات الدينية

 0,85      االستخدامات اإلدارية و االجتماعية
 0,32      االستخدامات األمنية

 2,16      االستخدامات التجارية
           االستخدامات التجارية و الحرفية و الصناعة الصغيرة

             االستخدامات الصناعية
 0,82      النفعية االستخدامات

              االستخدامات الطرؽ 
            استخدامات مواقف السيارات و المساحات المييئة

              المجموع
 لطالبةالمصدر: معالجة ا

VI- (19)الخريطة رقـ :فراغمساحة ال     

ىكتار مف  88,65 مدينة الحروشتبمغ مساحة الفراغ )المساحات الشاغرة( في 
حيث أف ىذه النسبة غير موزعة توزيعا  %،21,81المساحة اإلجمالية لممدينة أي بنسبة 

 متجانسا:

مف المساحة اإلجمالية  %16,56بنسبة فأكبر نسبة فراغ توجد في منطقة بئر سطل  -
 لممدينة، 
ع داخميا ثـ تمييا نسبة الفراغ في المنطقة الصناعية التي ال يمكف لممدينة التوس -

 ،%12,89بنسبة 
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       أما نسبة الفراغ في حدود توسع المدينة قبل ضـ منطقة بئر سطل الذي يساوي  -
 ، يدؿ عمى أنو وصل إلى درجة التشبع.% 2,90

 خالصة المبحث: -
إلى إبراز أنماط استخدامات األرض  في مدينة الحروش، و  المبحثتطرقنا في ىذا 

 كيفية توزيعيا، و ما نتج عف ىذا الوضع القائـ، حيث:
و الرابعة  (1987-1962)أف أكبر نسبة الستيالؾ المجاؿ كاف في المرحمتيف الثانية مف  -

 الحضرية.، حيث ارتفعت خالليما بوادر التنمية (2012 -1998)مف 
تأثير التوسع العمراني لممدينة أدى إلى ارتفاع وتيرة استيالؾ المساحة عمى حساب  -

 األراضي الفالحية.
تركز كثيف لشبكة الطرؽ مما يجعميا تساىـ في تركز االستخدامات التجارية و الصناعية  -

 عمى طوؿ محاورىا األساسية. 
( عمى باقي %15,92السكنية )نسبتيا ىناؾ أيضا تفوؽ الستيالء االستخدامات  -

االستخدامات المكممة لممجاؿ السكني عبر مجاؿ المدينة، حيث يمثل نمط السكف الجماعي 
(، و يسود في الجية الشرقية لممدينة، أما النمط الفردي في الجية %33,49أعمى نسبة )

 الغربية.
 المدينة.تتوزع االستخدامات التعميمية و الدينية بشكل متوازف عبر  -
اختالؿ في توزيع بعض أنماط االستخدامات الخدمية العامة، فنجد نفس النمط يتكرر في  -

نفس المنطقة و تغيب في منطقة أخرى، و ىذا راجع إلى سوء تسيير أرض المدينة، 
باالىتماـ بتوفير السكف و عدـ التقيد بمخططات التييئة و التعمير بالنسبة لموقع ىذه 

ا خمق نسيج عمراني غير متجانس وظيفيا، حيث تتركز أغمب االستخدامات، مم
االستخدامات في مركز الحروش )وسط المدينة(، مثل االستخدامات اإلدارية و التعميمية و 

 الصحية و التجارية، أما االستخدامات الرياضية فتتركز باألساس في الجية الغربية لممدينة.
مدينة بوجود المحالت و المراكز التجارية، أما تتركز االستخدامات التجارية في وسط ال -

( بوجود منطقة النشاطات التجارية 03في الجية الجنوبية و عند مدخل الطريق الوطني رقـ )
 و الحرفية و الصناعة الصغيرة.

 قمة االستخدامات النفعية )المساحات الخضراء و العمومية(. -
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خدامات الخدمية العامة مما جعل األحياء كمما ابتعدنا عف مركز المدينة قل تركز االست -
 الموجودة في أطراؼ المدينة معزولة.

وصوؿ المدينة إلى درجة التشبع العمراني، و المساحات الشاغرة الصالحة لمتعمير موجودة  -
(، لكف توزيعيا غير منسجـ و المباني عشوائية بسبب غياب %16,56بمنطقة بئر سطل )

 التييئة في ىذا القطاع.

 الثاني: تفسير واقع استخدامات األرض في مدينة الحروش. مبحثال

 تمييد: -
نتج عف التوزيع المجالي الحالي لمختمف أنماط استخدامات األرض في مدينة الحروش 
عدة مشاكل،أىميا: عدـ التوازف الوظيفي ليذه االستخدامات، و تشبع النسيج العمراني 

مى المدى البعيد رغـ وجود أراضي منطقة بئر لممدينة نتيجة عدـ توفر أراضي لمتوسع ع
سطل التي تبقى محدودة االستيعاب العمراني، و لذا البد مف تحديد و تحميل األسباب      

و العوامل التي أدت إلى ىذا الوضع القائـ و الذي نستطيع مف خالليا إيجاد الحموؿ 
 المناسبة.

I-  في مدينة الحروش استخدامات األرضمحددات: 
لقد تظافرت عدة عوامل لتشكل الوضع القائـ الستخدامات األرض في مدينة الحروش،     

 و ىي: 
I-1 :المحددات الطبيعية 

لعبت الخصائص الطبيعية دورا مباشرا في نشأة مدينة الحروش، فاألراضي منبسطة، حيث 
مف مساحة أراضي  %64,11، التي تشكل %4تسود فئة االنحدار الضعيفة أقل مف 

المدينة،  و التربة مستقرة بالتكوينات الطينية الغرينية، مما يجعميا صالحة لمتعمير، إضافة 
إلى مناخ المنطقة المعتدؿ و المالئـ لالستقرار، كما أف وجود واديف رئيسييف، ىما: واد 

سا الصفصاؼ بأىميتو الجيوية يعتبر مورد مائي يستعمل لمسقي، و يشكل مع واد الن
مصارؼ طبيعية لممياه المستعممة لممدينة ىذا مف جية، و مف أخرى يشكالف عائقا أماـ 
عممية التعمير، حيث تحيط بيما أراضي معرضة لخطر الفيضانات، و رغـ ذلؾ نجد توضع 

 ـ.  30بعض مباني المنشآت الصناعية تتعدى حدود االرتفاؽ و ىو 
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I-2 :المحددات الديموغرافية  
تشكل خصائص السكاف مؤىالتيـ االجتماعية  و االقتصادية الستغالؿ مجاؿ مدينة 

 الحروش:
(، ذلؾ يصنفيا  2012نسمة )سنة 35208فالحجـ السكاني لممدينة في تزايد مستمر بمغ  -

 ضمف المدف المتوسطة،
 ( تحدد احتياجات السكاف المستقبمية مف السكف و تقدر     %19,38نسبة فئة الشباب) -
 مسكف، في المى القريب و المتوسط،   463بػ 
التحوؿ في األنشطة االقتصادية لمسكاف ىو نتيجة انعكاسات التطور العمراني في المدينة،  -

 1966و الجدوؿ رقـ )...( يوضح أف نشاط السكاف كاف زراعيا باألساس خالؿ الفترة )
ليا ) الفالحة( الذي ميزىا ( حيث حافظت المدينة عمى النشاط االقتصادي الرئيسي 1977و

         1977في فترة االستعمار، ثـ اتجو نشاطيـ االقتصادي نحو الصناعة خالؿ الفترة )
(، بسبب تركز عدد مف الوحدات الصناعية في المدينة و توجو اليد العاممة نحو 1987و 

ف، و تـ ( تميزت بزيادة ارتفاع عدد السكا2012و  1987ىذا النشاط، أما الفترة  مف )
وحدات  08إنشاء التجييزات و المرافق لسد متطمباتو، و تردي قطاع الصناعة )غمق 

وحدة( و ظيور منطقة النشاطات و فتح مجاؿ االستثمار في القطاع  13صناعية مف بيف 
 الخاص، أدى إلى جذب اليد العاممة نحو قطاعي اإلدارة و الخدمات و التجارة. 

 ش: توزيع نسبة العمالة في القطاعات االقتصادية مدينة الحرو  (:  جدوؿ رقـ )
 (.2012-1966خالؿ الفترة )               
  القطاعات

 القطاع الثالث القطاع الثاني القطاع األوؿ
 )سنة( التعداد

 الفالحة التعداد )سنة(
(%) 

 الصناعة
(%) 

بناء و أشغاؿ 
 (%عمومية )

 التجارة
(%) 

 اإلدارة و الخدمات
(%) 
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 .2012سنة  %21,35إلى  2007سنة  %25,40كما انخفض معدؿ البطالة مف  -

I-3 :)التشريعات القانونية )سياسات و تشريعات قانونية  
التشريعات القانونية تشمل السياسات الحضرية و القوانيف التي تنظـ و تسير مجاؿ مدينة 
الحروش، خاصة إيجاد الحموؿ لممشاكل الناتجة عف كيفية توزيع و تنظيـ استخدامات 

المدينة في إطار تنميتيا الحضرية، بسبب نموىا الذي كاف عبر مرحمتيف األرض في 
 بارزتيف، ىما:

 مرحمة الموروث االستعماري. -
 مرحمة ما بعد االستقالؿ. -

I-3-1 ( مرحمة االستعمار الفرنسي. 1962-1830المرحمة مف :) 
 يتمثل مجاؿ مدينة الحروش في ىذه المرحمة في: 

 دينة األوروبية ذات الخطة الشطرنجية.ىي الم النواة األولى: -
 نتيجة تنامي اليجرة الريفية. اليوامش: -

شممت ىذه المرحمة عدة قوانيف و أدوات تقنية لمتييئة في إطار السياسة الحضرية 
لالستعمار في الجزائر، و التي تقـو عمى مبدأ تنمية المدف مف أجل خدمة مصالحيا، و كاف 

 بطيء، تميز بالتنظيـ المجالي الستخدامات األرض. نمو مدينة الحروش

 و أىـ ىذه القوانيف و األدوات لمتييئة و التعمير في فترة االستعمار الفرنسي، ىي: 

 القوانيف: -أ
قاـ االستعمار الفرنسي باالستيالء عمى األراضي التي يممكيا قبائل و عروش منطقة   

التي أنشأ فييا القرية، و منح المستوطنيف أراضي فالحية شاسعة، وفق قوانيف  الحروش
وضعيا أثرت في التركيبة االجتماعية و االقتصادية و الثقافية لسكاف المنطقة، كظيور نظاـ 
الممكية الفردية، و إدخاؿ قرية الحروش في نظاـ التقسيـ اإلداري الفرنسي في مقاطعة 

، الذي ينص عمى أف 1851ىـ ىذه القوانيف، ىي: قانوف سنةالشماؿ القسنطيني، و أ 
االستعمار لو الحق في امتالؾ كل أراضي العرش باستعماؿ القوة، و قانوف الشيوخ 

(senatus consult )  قانوف الذي الذي يعتمد عمى سياسة التشتيت، )ىو ال 1863سنة
ائري(، حيث يقـو بتقسيـ كسر النظاـ السياسي و االقتصادي و االجتماعي لممجتمع الجز 
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الجزائرييف القميل مف األراضي الصعبة  1926قانوف القبيمة الواحدة إلى دواوير، و منح 
 حفاظا عمى السمـ االجتماعي. 

 دوات التييئة و التعمير:أ -ب
كاف أوؿ تدخل لالستعمار الفرنسي عمى مجاؿ مدينة الحروش بأدوات التييئة و التعمير في 

و شكمت بعد االستقالؿ مباشرة  ،(1958ت ) لتجسيد مشروع قسنطينة نياية الخمسينيا
 :(1)مرجعا أساسيا لمتييئة و التعمير في الجزائر، و ىي

 PUD) (لمتعمير التوجييي المخطط -
 : (PCDالتنمية البمدي ) مخطط -
 األحياء وتجديد المدف مراكز استعادة إلى يدؼ)ي الييكمة إعادة أو التعمير مخططات -

 (.المتدىورة
 .(PME) والمرافق التحديث ومخطط الحضرية المرافق برنامج -
 . (Z.U.P)األولوية ذات لمتعمير المبرمجة والقطاعات التعمير برامج -
 مرحمة ما بعد االستقالؿ:  -2

نسمة(، و بعد  314بعد االستقالؿ مدينة صغيرة )عدد السكاف  كانت مدينة الحروش
، استفادت مف برامج ميمة لمتنمية و التييئة مما أثر مباشرة 1974ارتقائيا إلى دائرة سنة 

في توزيع استخدامات األرض في المدينة، و أصبحت قطبا جاذبا، و ظيرت عدة قوانيف     
 تيف: و سياسات حضرية لتسييرىا، مف خالؿ مرحم

 (: )التخطيط الموجو(1990إلى 1962المرحمة األولى ) -أ  
إف تطبيق سياسة التنمية الشاممة و التخطيط الموجو في ظل النظاـ االشتراكي، جعل 
الدولة تتبنى سياسة التخطيط المركزي في تييئة و تسيير المدف، و اعتمدت عمى قوانيف 

ير موروثة عف االستعمار الفرنسي و ىي تشريعية لتطبيق ىذه السياسة و عمى أدوات تعم
 (، و في مدينة الحروش كاف تدخميا كمايمي:PUDمخططات التعمير الموجو )

 
 

 
(1)  Maouia Saidouni, Elément d’introduction à l’urbanisme, casbah édition, Alger 2000. 
Maouia Saidouni, op. cit. p, 204-     
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 :القوانيف 1-أ
(، و قانوف االحتياطات العقارية  1971إلى  1962كاف لقانوني تأميـ األراضي مف) 

دور في احتكار البمدية ألراضي التعمير، مما خمق مضاربات عمى مستوى  1974سنة 
العقار خاصة في البناء، و سوء التسيير العقالني ليذه األراضي حيث قامت البمدية بإسرافيا 

 ممية في عممية التييئة و التخطيط الحضرييف و ذلؾ عمى حسابدوف الخضوع لممعايير الع
األراضي الفالحية، و أدى ىذا الوضع إلى جانب عجز الدولة عف توفير السكف ظيور 

 قوانيف ميمة مف أجل تسيير أفضل لممدينة:
 .1984قانوف االحتياطات العقارية سنة إلغاء  -
 رخصة خالؿ لمبناء مف الصالحة ضياألرا استغالؿ عقمنة ينص عمى:  02-83قانوف  -

 .التجزئة ورخصة البناء
 إلخ.....طبيعية مشجرة، حواضر مساحات :البيئة حماية: ينص عمى 03-83قانوف  -
 ظاىرة أماـتيا حماي و األراضي عمى : ينص عمى ضرورة المحافظة 08-85قانوف  -

 .الفالحية منيا خاصة في العقارات التبذير

 وىي:التييئة و التعمير:  أدوات 2-أ
اىتـ بالتجمع الرئيسي لمبمدية )مدينة الحروش(       (:PUDمخططات التعمير الموجو ) -

 و المناطق األخرى.
في  (1)1975ظيرت كأداة تقنية سنة (: ZHUNالمناطق الحضرية السكنية الجديدة ) -

، و تركزت في 1984سنة  إطار عممية التخطيط الحضري، و طبقت في مدينة الحروش
الجية الشرقية ليا، لتسريع وتيرة التوسع العمراني أماـ ضعف فاعمية أدوات التعمير في تمؾ 

 الفترة حيث تسببت في بطئ سير عممية التنمية الحضرية في الجزائر ككل.
ُأدرجت في المخططات التوجييية لمتعمير لتوفير السكف الفردي المنظـ    التحصيصات:  -

لمنسجـ مع النسيج العمراني في مدينة الحروش، حيث تتركز في الجية الغربية ليا،     و ا
 مف المساحة اإلجمالية لممدينة. %28,16و نسبة استيالئيا 

تعتبر منطقة النشاط الصناعي   :(ZAC-ZI)المنطقة الصناعية و مناطق النشاطات  -
  %12,85ىكتار ) 52,39مساحتيا تقدر بػجزءا ميما مف البنية العمرانية لمدينة الحروش، 

 (.08/03/1976 -515و رقـ  21/12/1975-2015، و رقـ  19/02/1975بتاريخ  355( التعميمة الوزارية رقـ 1)
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مف المساحة اإلجمالية لممدينة(، و تأثر القطاع الصناعي في المدينة بالظروؼ السياسية    
و االقتصادية لمبالد، حيث تقمصت عدد الوحدات بسبب تسريح العماؿ و إغالؽ بعضيا،   
و واجيت صعوبة في التسيير، إضافة إلى تأثيرىا عمى النسيج العمراني و البيئة بفعل 

ليذه األسباب لـ تتسع المنطقة الصناعية في مدينة الحروش، و اكتفت  الضجيج و التموث،
 بالحفاظ عمى التسيير الراشد لموحدات الصناعية المتبقية.

أما منطقة النشاطات فيي مندمجة في إطار المناطق الحضرية لمدينة الحروش و ىي 
 مخصصة لألنشطة التجارية و الحرفية.  

I-3-2  إلى اآلف(: )السوؽ الحر( 1990المرحمة الثانية )مف 
إف السياسة الحضرية التي طبقت في ىذه المرحمة في الجزائر، نتيجة األزمة االقتصادية 
التي عرفتيا ىذه األخيرة في منتصف الثمانينيات، و ما نتج عنيا مف ركود المجاؿ 

انوف العمراني، و عند دخوؿ السوؽ الحر في إطار النظاـ الميبرالي ظيرت رؤية جديدة لق
التييئة و التعمير، و ظيرت تشريعات تحدد اإلطار القانوني و األدوات التقنية التي تنظـ 

 استخداـ األرض في المدينة،  يتضح تطبيقيا في مدينة الحروش مف خالؿ:
 .قانوف التوجيو العقاري 
  توجد أداتاف لتييئة المجاؿ و تنظيمو ، (1)المتعمق بالتييئة و التعمير 29-90قانوف  

 : (2)و يتمثالف في
 (.P.D.A.Uالمخطط التوجييي لمتييئة و التعمير ) 

 (P.O.Sمخطط شغل األرض ) 

 وتيدؼ ىذه األدوات إلى: 
 تحديد التوجييات األساسية لتييئة األراضي المعنية. 
 حماية األراضي الزراعية مف التعمير. -ضبط توقعات التعمير و قواعده.  

 التييئة و البناء لموقاية مف األخطار الطبيعية  تحديد شروط 

و إعطاء األولوية لممشاريع  (SRAT( و )SNAT)  التنسيق مع المخططات الكبرى   
 ية.طنالو 

 .1990ديسمبر  01المؤرخ في  90/29حسب المرسـو التنفيذي ( 1)
 .57، ص مرجع سابقدباش: ( ربيعة 2)
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 العامة التوجيات حددت ةجديدات كمخطط تاو األدىذه  مف الحروش بمدية استفادت
 سنة، و تتمثل في:   20مدى عمىالستخدامات األرض 

 .1994سنة  (.P.D.A.Uالمخطط التوجييي لمتييئة و التعمير ) 

 .2007سنة  (.P.D.A.Uالمخطط التوجييي لمتييئة و التعمير )مراجعة  
لمركز  مخطط شغل األرض، و ىي : (P.O.Sشغل األرض ) اتمخطط( 03ثالث ) 

(        03بئر سطل رقـ ) مخطط شغل األرض ،1993( سنة 01الحروش رقـ )
 .2004( سنة 03واد النسا رقـ ) مخطط شغل األرض، 2001سنة 

( و مركز المدينة، ZHUNالتحسيف الحضري: لممنطقة السكنية الحضرية الجديدة )  
 تحسيف البيئة الحضرية لممدينة. و قد ساىمت في

 المدف سياسة تفعيل عمى 1995 منذ سنة الجزائر اعتمدت: جديدةالمدف السياسة 
، و استفادت مدينة الحروش مف التحضر ظاىرةانعكاسات  مواجية قصد الجديدة

مدينة جديدة ىي منطقة بئر سطل لتخفيف الضغط السكاني و إشكاالت النمو 
 الحضري لمركز المدينة.

  بدوره حدد والذي:  لإلقميـ المستدامة والتنمية بالتييئة المتعمق 12/2001قانوف 
 بالتالي وألغي والتعمير، التييئة أدوات إطاره في تعمل لمتسيير الحضري  جديدة طرأ

 .العمرانية بالتييئة المتعمق      قانوف 
 التقدـ التكنولوجي و المعموماتية:  1-2

الحروش، و يظير إف االستعمار الفرنسي ىو الذي أدخل أساليب البناء الحديثة في مدينة 
ذلؾ مف خالؿ أولى إنجازاتو لمسكف و التجييزات و المرافق، كالبمدية و المحكمة و الكنيسة 
و مستشفى األمراض العقمية و الثكنة العسكرية،  و تقنيات إنشاء الطرؽ، مما كاف سببا في 

ة أساليب بروز الييكل البنيوي لممدينة، و بعد االستقالؿ و ساير بناء المنشآت في المدين
البناء التقنية المتطورة الموجودة في العالـ، و استعماليا كاف حسب إمكانيات البالد، ويظير 
ذلؾ في نمط السكف الجماعي و التحصيصات و حتى النمط القصديري، كما لعبت 
المعموماتية دورا ميما في توزيع السكاف و النشاطات الصناعية و التجارية و الخدماتية عبر 

 .  المدينة
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 خالصة المبحث: -
نستنتج مف خالؿ دراستنا ليذا المبحث، أف المحددات التي تتحكـ في توزيع و تنظيـ 

ىي: محددات طبيعية، تمثمت أساسا في توفر  استخدامات األرض في مدينة الحروش
أراضي التعمير ألنيا منطقة سيمية و تربتيا مستقرة، لكف عوائق ىذا التعمير ىي وادي 

الصفصاؼ و النسا حيث تسبب خطر الفيضانات، إضافة إلى المحددات التاريخية         
ي غير مف الممكية و السياسية و االقتصادية واالجتماعية، حيث أف االستعمار الفرنس

العقارية لألراضي التي كانت ال تخضع لمتقسيـ، )ممكية البايمؾ، ممكية العرش و ممكية 
الممؾ(، و أدخل الممكية الفردية التي في معظميا لممستوطنيف و آلت بعد االستقالؿ إلى 

طيط الدولة، مما سيل وجود أراضي التعمير، كما استعمل االستعمار أساليب البناء، و التخ
الحضري، و المواصالت و االتصاؿ المتطورة في مدينة الحروش، مما شجع اليجرة الريفية 
نحوىا بعد االستقالؿ، نتج عنو تطور عمراني سريع و خاصة عندما توطنت منطقة 

 النشاطات الصناعية و التجارية.
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 خالصة الفصل: -
استخدامات األرض في مدينة  توصمنا مف خالؿ دراسة ىذا الفصل، أف توزيع  

الحروش تحكمت فيو المحددات الطبيعية و البشرية،  فأراضي المنطقة منبسطة أىميا ألف 
تكوف نواة القرية )مركز الحروش الحالي(، أما المحددات البشرية فترتبط بنمو سكاف المدينة 

مسينيات بسبب و توزيعيـ، و شيدت مدينة الحروش تدفقات سكانية مف الريف في أواخر الخ
        1966نسمة سنة  9532الثورة، و استمرت بعد االستقالؿ، حيث بمغ عدد سكانيا  

(، كما أف السياسة المنتيجة في البالد ساىمت في اتخاذ 2012نسمة سنة  35208و  
القرارات الخاصة باستخدامات األرض فييا، حيث طبقت قوانيف و سياسات حضرية،       

ت التييئة و التعمير و أساليب التقدـ التكنولوجي مف أجل تسييرىا وتنظيميا، و استعممت أدوا
( 1987إلى  1976، فازدىار الصناعة في الفترة )و كذلؾ أثرت فييا األوضاع االقتصادية

إلى اآلف( انتعش قطاع  1998أدى إلى زيادة اليجرة لما توفره مف فرص العمل، أما فترة )
مة إلى األنشطة التجارية و الخدماتية و اإلدارية، و تـ توزيع السكف و تحولت اليد العام

استخداـ األرض حسب حاجيات السكاف مف االستخدامات السكنية و الخدمية العامة، فكل 
 فترة تطور عمراني تتميز بتوزيع معيف ليذه االستخدامات، و في األخير نتج الوضع الحالي: 

ل المواصالت و النقل، و نمت عمى طوؿ محاورىا تتوفر المدينة عمى شبكة طرؽ كثيفة تسي
الوظيفة السكنية و التجارية خاصة في مركز و جنوب المدينة، أما في الجية الشرقية نمت 
 الوظيفة الصناعية، كما ترتفع نسبة االستخدامات السكنية، الىتماـ الدولة بتوفيره في المدينة.

و نادرة في أطرافيا، و ىذا ما تساىـ في أما معظـ االستخدامات تتركز في وسط المدينة، 
 خمق نسيج عمراني غير متجانس مجاليا و وظيفيا.

كما نفذت األراضي مف أجل التعمير في مركز المدينة بسبب وجود األراضي الفالحية عبر 
 محيطيا، لكنيا توجد في منطقة بئر سطل و توزيعيا غير منظـ.   

نظيـ و تييئة المجاؿ، و ىذا ما سندرسو في الفصل لذا يجب وضع الحموؿ المناسبة إلعادة ت
 اآلتي.  
 
 
 

 



 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 الفصل الثالث: 
استخدامات  في تنظيمالتهيئة و التعمير  مدى فعالية أدوات

 األرض و البدائل المقترحة 
 في مدينة الحروش

 تمهيد -
 في تنظيم فعالية أدوات التهيئة و التعمير مدىاألول:  المبحث

 األرض في مدينة الحروش. استخدامات               
 مخطط التهيئة و البدائل المقترحة. :الثاني المبحث

 خالصة الفصل -
 



 الفصل الثالث     مدى فعالية أدوات التهيئة و التعمير في تنظيم استخدامات األرض و البدائل المقترحة في مدينة الحروش

 

 
    

 مقدمة الفصل: -
إف سكء التنظيـ ك االنسجاـ المجالي ك الكظيفي الستخدامات األرض في مدينة 
الحركش أدى إلى خمق عدة مشاكل حضرية رغـ تدخل التييئة عمى مجاليا منذ بداية 

 التييئة ك التعمير ألف ليا دكر كبير في تنظيـ المجاؿ؛تكسعيا بكاسطة أدكات 
فكيف كاف تأثير ىذه األدكات التقنية في تنظيـ استخدامات األرض في مدينة  - 

 الحركش؟.

 ك ماىي الحمكؿ ك البدائل التي تقترحيا التييئة لحل تمؾ المشاكل الحضرية؟. - 

 استخدامات األرض في في تنظيمفعالية أدوات التهيئة و التعمير  مدىاألول:  المبحث
 مدينة الحروش.               

 تمهيد: -
لتنظيـ استخدامات األرض مف قبل الدكلة تقنية  كسائل رغـ اعتماد حمكؿ قانكنية ك

كيفية مشاكل حضرية ناتجة عف تبقى عدة  إشكالياتيا،معالجة في مدينة الحركش ك 
  ، االنسجاـ في تكزيع الكظائف الحضرية ، مثل: تشبع المجاؿ ك عدـتكزيعيا في المدينة

في تنظيـ اإلطار القانكني ك التطبيقي ليذه الكسائل ك ليذا البد مف تحديد مدى مساىمة 
 يا ك مراقبتيا عمى أرض الكاقع.مسؤكلية تطبيقك المجاؿ، 

    ك أىـ القكاعد ك القكانيف ك األدكات التقنية التي ساىمت في تنظيـ استخدامات 
   في مدينة الحركش، تندرج في:  

I- مدينة الحروشفي  استخدامات األرض الحضريةلوسائل تنظيم  القواعد العامة: 
يبدأ مف معالجة عنصر العقار في المدينة استخداـ األرض تنظيـ إف التحكـ في 

لضماف مجاؿ لمتكسع العمراني، كلذا كجب البحث عف الكسائل الالزمة لتكجيو استخداـ 
   األرض، بمعنى التعمير في إطار التخطيط ك التييئة العمرانييف مف خالؿ كثائق التعمير 

  ك إجراءات العمراف الميداني، حيث تكجد ثالث مستكيات مف التخطيط:
يتضمف (، SNAT)عف طريق المخطط الكطني لتييئة اإلقميـ  المستوى الجهوي: عمى -أ

الجيكية  االستراتيجيةمخططات تكجييية ذات طابع دالئمي تحدد البرامج الكبرى لمتجييزات ك 
 إلعطاء، 1976سنة في مدينة الحركش حيث ُبرمجت المنطقة الصناعية ، ك لتييئة المجاؿ
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المدينة األىمية اإلدارية ك االقتصادية مف أجل بركزىا كأحد األقطاب الديناميكية شرؽ 
  الكطف.  

عف طريق المخطط الجيكي لتييئة اإلقميـ  عمى مستوى التجمعات )ما بين البمديات(: -ب
(SRAT يتضمف ،) التي تخص مجمكع البمديات المخططات التكجييية التي تحدد التكجيات

تـ إدراج مدينة الحركش كقطب صناعي ك تجاري ميـ عمى مستكى  فيوك ، المعنية
 اإلقميمي.

عف طريق مخططات دقيقة إلزامية تحدد استخدامات األرض      :عمى مستوى البمديات -ت
لضماف االنسجاـ بيف مختمف المستكيات، حيث  ك الكثافات المسمكحة لكل قطع، ك ىذا

التكجيات المحددة مف طرؼ مخططات  كجب عمى كل مستكى مف المستكيات إتباع
 :المستكى األعمى، حيث يتطمب تخطيط ك تكجيو النمك الحضري كجكد الكسائل التقنية التالية

( P.O.S)  ( ك مخططات شغل األرضP.D.A.Uالمخطط التكجييي لمتييئة ك التعمير)
 التي تتضمف كثائق التعمير ك البرمجة الجادة لمختمف التجييزات.

I-1  في مدينة الحروشاستخدام األرض لتنظيم أدوات التهيئة العمرانية كوسائل: 
َأكَلت الجزائر منذ االستقالؿ اىتماما كاضحا في تسيير المجاؿ الحضري ك ىذا في إطار     

عمى كسائل تقنية لمتعمير، سياسة التنمية الشاممة لمبالد، ك اعتمدت بعد االستقالؿ مباشرة 
( PUDك ىك المخطط التكجييي لمتعمير الفرنسي )مكركث تقني لتسيير مدنيا فأكليا يمثل 

 كىذا لمحفاظ عمى تنمية المدف و،ك التجييزات المدرجة في انجاز برامج السكف تكاصم حيث
ثـ انتقمت ىذه األخيرة إلى مستكى تككيف خصكصياتيا اتجاه ، ك نقص الخبرة لدى الجزائر

بما  العمل بتقنيات ىذا المخطط خالؿ مرحمة التخطيط المكجو استمرك السياسة الحضرية 
تبني  ىذه الكسائل مع ، ك تغيرتيتكافق مع تغير البنية االجتماعية ك االقتصادية لمبالد

، ك اسُتعممت كسيمتيف تقنيتيف، ىما: المخطط التكجييي 1990السكؽ سنة اقتصاد سياسة 
          (. POSض )( ك مخطط شغل األر PDAUلمتييئة ك التعمير )

 : (1) (PDAUالمخطط التوجيهي لمتهيئة و التعمير ) -أ
باقي  ىذا المخطط ييتـ بالتجمع الحضري داخل إطاره الطبيعي، كينظـ العالقات بينو كبيف

نقاط الكسط اآلخر المكجكدة عمى المستكى المحمي ك اإلقميمي، كيراعي جكانب االنسجاـ بينو 
  إذ يعطي:ك بيف جميع المراكز الحضرية، فيك كسيمة لمتخطيط المجالي ك التسيير الحضري،

 .42( ربيعة دباش، مرجع سابق، ص 1)
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 التكجييات األساسية لألراضي. -
  .يحدد االرتفاقات 
  .يحدد األراضي الزراعية الكاجب حمايتيا 
  .يحدد مكاقع التجييزات الكبرى  

 :(POS) مخطط شغل األرض -ب
ىك كسيمة دقيقة لتييئة ك تنظيـ المجاؿ الحضري، إذ يضع كل التفاصيل التقنية     

 ك اليندسية لممباني ك المنشات القاعدية. 
 
 : (1)إلىأساسا ييدؼ 

  .بالتفصيل في إطار تكجييات المخطط الرئيسي لمتييئة األراضياستخدام حقكؽ د يحدت -
 .المناطق العمرانية ) السكنية، الخدمات، التجارة، ك المناطق الصناعية....الخ( تحديد -
 .لكل منطقةالرئيسي األرض استخداـ  تحديد -
 كالمياه التقنية: ك باقي الشبكات ،مخطط شبكة الطرؽ ك المكاصالت ك مكاصفاتيا تحديد -

، كالكيرباء، ك الياتف ك االنترنيت ،ك الغاز الطبيعي ،ك الصرؼ الصحي ،بر لمش الصالحة 
 .ك رمي النفايات

 مكاقع األراضي المخصصة لمتجييزات العمكمية. تحديد -
 .يعيف الكمية الدنيا ك القصكى مف البناء المسمكح بو -
 لمبنايات.يضبط القكاعد المتعمقة بالمظير الخارجي  -
  .يحدد االرتفاقات -
 كما يضع اإلطار القانكني لمبناء كما جاءت بو التشريعات مثال: -
 ارتفاع المباني،                     
 لمظير الخارجيا، 
 المساحات الخضراء ك الشاغرة، 
 محطة السيارات، 
 .مكقع المباني بالنسبة لمطرؽ العمكمية ك ما يتصل بيا 

 

 .43مرجع سابق، ص ( ربيعة دباش، 1)
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     :تعريف معامل شغل األراضي 1-ب

 تعريف معامل شغل األرض الخام: C.O.S (Brut)     
                   معامل شغل األرض الخاـ = مساحة الطكابق / المساحة العقارية.

 تعريف معامل شغل األرض الصافي:  C.O.S (Net)     
 مساحة المرافق +مساحة) –= مساحة الطكابق / المساحة العقارية معامل شغل األراضي الصافي

   .الطرقات + المساحات الخضراء(                                                  

      C.E.S  :تعريف معامل االستيالء عمى األرض 2-ب

 :تعريف معامل االستيالء عمى األرض الخام C.E.S (Brute)     
                     / المساحة العقارية.مساحة االستيالء عمى األرض = استيالء األرضمعامل 
 :تعريف معامل اإلستالء عمى األرض الصافي C.E.S (Net)     
 مساحة المرافق +مساحة) –/ المساحة العقارية معامل استيالء األرض =ألرض الصافيا استيالءمعامل 

 الطرقات + المساحات الخضراء(.                                                     

I-2 :األسس العامة لمتهيئة و التعمير  
 المرسـك التنفيذيحسب  العامة األسستييئة ك تعمير النسيج الحضري بعممية تقيد ت 

 : (2)مف أىميا (1) 90/29رقـ 
األرضية الصالحة لمبناء ىي التي تراعي االقتصاد الحضري تنص عمى أف القطع  :4المادة 

ا تككف مكجكدة ع القابمية لالستغالالت الفالحية عندملمبمدية، ك يككف انسجاـ مع الحدكد م
  .مع ضركرة حماية المعالـ األثرية ك الثقافية، ك  عمى أراضي فالحية

أي بناء أك سياج داخل األجزاء  يمكف تشييد عدا المكاصفات التقنية المخالفة ال :5المادة 
المعمكرة مف البمدية إال إذا ابتعد بأربعة أمتار عمى األقل مف محكر الطريق المؤدي إليو، 
كفي حالة كجكد ىذه البنايات أك السياجات مف الصمب مف قبل عمى جانب مف الطريق 

 مكجكدة .يعتبر محكر الطريق كأنو يبعد بأربعة أمتار عف السياجات أك البنايات ال
 يمكف أف يتجاكز عمك البنايات في األجزاء المعمكرة مف التنص أساسا عمى أنو  :6المادة 

 
المؤرخ  04/05المعدؿ كالمتمـ بالمرسـك التنفيذي  المتعمق بالتييئة ك التعمير ك 1411جمادى األكؿ  14المؤرخ في ( 1)

 2004أكت  15في 
 .52، العدد 1990( الجريدة الرسمية لسنة 2)
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يككف ، ك يتعمق بحماية المعالـ التاريخية ما خاصة، دية متكسط عمك البنايات المجاكرةالبم
  .خارج األجزاء المعمكرةمنسجما مع المحيط 

لمشرب، لمياه الصالحة تنص عمى أف كل البنايات يجب أف تككف مجيزة بشبكة ا :7المادة 
 رمي النفايات.ك شبكة الصرؼ الصحي، ك تنظيـ 

 : يجب تصميـ المنشات ك البنايات ذات االستعماؿ الميني ك الصناعي بكيفية8 المادة

تمكف مف تفادي رمي النفايات الممكثة ككل العناصر الضارة خارج الحدكد المنصكص عمييا 
 في التنظيـ.

تحدد ك تصنف األقاليـ التي تتكفر إما عمى مجمكعة مف المميزات الطبيعية  :46المادة 
ريخية ك الثقافية ك إما عمى مميزات ناجمة عف مكقعيا الجغرافي ك المناخي الخالبة ك التا

 كالجيكلكجي مثل: المياه المعدنية أك االستحمامية، طبقا لألحكاـ التشريعية التي تطبق عمييا.

تنص عمى أف البناء فكؽ األراضي الفالحية ذات المردكد الفالحي العالي      :48المادة 
مخطط شغل  تككف ُمدرجة فيسبة لمبناءات ذات المنفعة العامة، ك أك الجيد يككف بالن

 .األراضي

I-3  األرض :تغير من استخدامات رخص 
في النسيج العمراني تساىـ في تغيير المظير المكرفكلجي رخص التدخل المباشر  ىي 

 أىميا:، ك نمط االستخداـ نة ك مساحة االستحكاذ عمى األرضيلممد
I-3-1 :رخصة البناء 

    ارتفاعو،أك الزيادة في  و،تكسيع بناء جديد، أكجل أىي شيادة تعمير تشترط مف 
أك النجاز جدار صمب لمتدعيـ أك التسييج  ،أك تكزيعو الخارجي ،أك تغيير كاجيتو

(Clôture) . 
I-3-2  :رخصة الهدم 

ك تقدـ بعد  ،الجزئي لمبناء كأىي رخصة تقدـ مف اجل إجراء أشغاؿ اليدـ الكمي 
 ىذه العممية ال تمس إفالعقار المراد ىدمو لو عقد ممكية كغير متنازع عميو ك  أفالتأكيد مف 

 قالتراث الطبيعي ك التاريخي ك الثقافي كال تشكل خطرا عمى األشخاص ك الممتمكات أك تعي
 .حركة المركر
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 1985أوت  13الصادر بتاريخ  212-85المرسوم التنفيذي رقم  كما يعزز هذه المادة
 الذي ينص عمى تهديم المباني التي ال تتوفر عمى الحد األدنى لمقاييس البناء.  

 I-3-3 :إذا كانت ىذه األخيرة تعيق أشغاؿ البناء،   رخصة نزع األشجار 

I-3-4 إليصاؿ قنكات المياه  ،في األماكف العمكمية ك األرصفة ك الطرؽ  :رخصة الحفر
الصالحة لمشرب أك الغاز ك الياتف أك الربط بشبكة تصريف المياه ك حفر اآلبار بمختمف 

 أنكاعيا.
II-  مدينة الحروش:في استخدام األرض في تنظيم التقنية دوات األمساهمة مدى 

ك تنظيـ  مدينة الحركشلقد ساىمت األدكات التقنية لمتييئة ك التعمير في تكسع 
معرفة مدى مساىمة ىذه ك ليذا يجب  ،مف مخططات التعمير يااستفادت مف خالؿمجاليا، 

التي ك ذلؾ مف خالؿ البرامج ، مدينةفي الاستخدامات األرض تنظيـ المخططات في 
    : ك نسبة انجازىا سطرتيا

II-1 لمتعمير التوجيهي المخطط) (PUD  1981و المعدل سنة  1976لسنة: 
 1981 ك المعدؿ سنة  1976لسنة  PUD) (لمتعمير التكجييي المخططإف برنامج 

إلى النظاـ  بسبب تغيير 1990سنة  العمل بو إيقاؼأنو تـ  إالسنة،  20عمى مدى مسطر 
بمخطط  PUDمخطط الػ ، ك استبدؿ رافقو تغيير أدكات التييئة ك التعمير كالرأسمالي 

PDAU،  مف  %45( أنو خالؿ عشرية كاممة أنجزت 16نالحع مف الجدكؿ رقـ )ليذا
المرافق العامة المسطرة، كما أف نسبة إنجاز السكف المبرمج الذي قدر بػ  برنامج التجييزات ك

في مجاؿ  %36 ، ك بالتالي قدر العجز بػ%64بػ  1994ك  1983مسكف ما بيف  1500
في قطاع المرافق ك الخدمات، ك في المقابل عرفت ىذه المرحمة زيادة  %50السكف، ك 

 1977سنة  %2,8كبيرة لعدد سكاف المدينة بسبب ارتفاع معدالت النمك، حيث انتقل مف 
، ك زيادة اليجرة الريفية نحك المدينة، ك بالتالي عرفت مدينة الحركش 1987سنة  %4 إلى

 الخدمات.  أزمة سكف ك ضعف في تكفير المرافق ك 
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   التوجيهيلمخطط ا يف ةبرنامج التجهيزات و المرافق المسطر   مدينة الحروش: (:16) جدكؿ رقـ
    1981المعدل سنة  لمتعمير                 

 1990 سنة  إلى غاية ينجز لم ما 1990سنة  إلى غاية أنجز ما األساسية المرافق
  X ابتدائية مدرسة

   متكسطة
  X ثانكية
  X ميني تككيف مركز
  X التقنية لمدراسات مركز
 X  صحي مركز

  X الخدمات متعددة مصحة
 X  ادارية مرافق
  X رياضات مركز
 X  ممعب

  X شباب دار
 X  لمعب مساحات

 X  مغطى سكؽ 
   مركزي  سكؽ 
  X ىاتفي مركز
 X  شرطة مركز
 X  المدنية لمحماية كحدة
 X  درؾ مقر

 X  لمحافالت محطة
  X صناعية منطقة

 10 09 المجمـــــــــــــــــــــــــوع
 50 45 (%نسبة االنجاز )

 المكتب التقني لبمدية الحركش المصدر:                                         

II-2 والتعمير لمتهيئة التوجيهي المخطط(PDAU) 1992سنة  الحروش لبمدية : 
كسيمة تقنية جديدة الستخداـ  1992 كالتعمير لسنة لمتييئة التكجييي يعتبر المخطط

 1992بدأت سنة  التي دراستو إعدادتأخرا في ، ك عرؼ 1990األرض لمدينة الحركش منذ 
 .1998ك صكدؽ عميو سنة 

لمكضع القائـ لمشبكة الحضرية لممركز الرئيسي لبمدية الحركش  اتضمف المخطط تشخيص
 )بئر سطل، التكميات ك السعيد بكالصبع(. التجمعات الحضرية الثانكيةالمدينة( ك )
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لبمدية الحركش ممركز الرئيسي النسيج العمراني لك ىي عدـ قدرة  ،تكصل إلى نتيجةك 
 نفاذ ، بسببممرافق ك التجييزاتليـ تاجاياحتبلسكاف امزيد مف العمى استيعاب  المدينة()

ألف المحيط العمراني لممدينة محاط بأراضي فالحية عالية الجكدة ال يمكف  ،أراضي التعمير
 منطقة التجمع الثانكي لبئر سطل تكجيو التكسع المستقبمي لممدينة نحك، ك ليذا تـ استغالليا

 أراضيتتضمف ك  %20حيث ترتفع فييا نسبة االنحدارات إلى  الغربية الشمالية الجية في
 بشركط. لمتعمير صالحة

أسباب في يشترؾ مع المركز الرئيسي لمحركش )المدينة( أف التجمع الثانكي التكميات كما 
مستقبال ىذا التجمع الثانكي يصبح أف  PDAUسع العمراني، ك ليذا اقترح الػك الت إشكالية

      .المستقبمي لممدينة مف حيث الكظائف الخدماتية التكسع لمنطقة اتابع
 يبقى في حدكده. إنجازىا المستقبمية احتياجاتو فإف بكالصبع السعيد الثانكي  التجمع أما

   .ك ىذه االقتراحات تسمح بإعادة تنظيـ استخدامات األرض في المدينة

II-3 ( 01مخطط شغل األرض لمركز الحروش رقم )(1): 
، ك قد اعتمد اقتراح أشكاؿ جديدة 1996سنة  عميو ك صكدؽ 1993سنة  دراستو بدأت

 ك التجديد.  خالؿ عمميات التييئة الُمعتَمدة ك ىي إعادة التأىيللشغل األرض مف 
يتميز بالمساكف القديمة ذات الطابع  ،مركز الحركش ىك منطقة سكنية بالدرجة األكلىف

        ك النشاطات اإلدارية  ،تتخمميا مناطق تجَمع التجييزات ك المرافق األساسية ،الريفي
  ك التجارية المختمفة.

II-3-1 :تتمثل في اإلشكالية : 
 النمك السريع لمسكاف بالمقابل مساحة صغيرة في المركز. 
 قدـ المباني أدى إلى تدىكر حالتيا كىي كضعية معظـ المباني. 
 نقص في عدد المساكف ك التجييزات ك البنى التحتية.  
الريفية اليجرة  ك لمركز القديـ لممدينة النمك السكاني السريع حكؿ االتطكر العمراني  

 .ضاع االقتصادية ك األمنية لمبالدنتيجة تردي األك 
غير الخصائص العمرانية ك الديناميكية الحضرية بيف المركز القديـ لممدينة، ك النسيج ت -

  . حدكد ىذا األخير خارجالعمراني 

 ( 01مخطط شغل األرض لمركز الحركش رقـ )( 1)
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 ال تتكافق مع المعطيات المعمارية. ،كجكد مساكف فكضكية ك غير منظمة 
 (.POS)الػ أطراؼسكء استخداـ األرض في  

II-3-2 :فيتتمثل  حمول التهيئة : 
 يخصص لمركز الحركش أداة عمرانية تسمح لو بالتطكر العمراني في إطار قانكني. -1
 ك تثميف مركز المدينة عف طريق التييئة ك كل اإلجراءات العمرانية  محاكلة إعادة تقييـ -2

 ك إعطائو الكقت إلعادة الظيكر.
 األمف ضد الزالزؿ.تكفير  -3
      ك ذلؾ مف أجل تسييل عممية المكاصالت بيف أماكف المساكف  ،سيكلة االتصاؿ -4

 ا لكسب الكقت.ك ىذ ك أماكف مختمف االستخدامات األخرى 
 فيما بينيا.عمى التكامل  ممدينة ك العملالمركز الحضري ل فيتعدد الكظائف  -5
الحضرية الجديدة   يجب دمج المركز مع المناطق السكنية المتمثمة في المنطقة السكنية -6
( ZHUM) :ك التحصيصات ك ذلؾ بػ 

     تنكع الكظائف الحضرية  إلىتشجيع تكطيف تجييزات في المركز ك حكلو تؤدي  
 ك التي تخمق حركية داخل مجاؿ مركز الحركش.

 تشجيع اتصاؿ الكظائف الحضرية بتمديد تكاجد التجييزات ك التجارة. 
 تكطيد العالقة بيف المركز القديـ ك المناطق األخرى لمدينة الحركش. 
 تحسيف اتصاؿ المشاة بيف المركز ك المناطق المختمفة لممدينة. 

تعتمد عمى تييئة المناطق التي تساىـ في تدىكر المركز، كتييئة  عادة التأهيل:إ -7
الفراغات الكبيرة  تنشيط مداخل المركز بإدراج تجييزات ميمة مف شأنيا أف تككف كظائف 

 .، كتشمل الجزء المركزي ك الشمالي لمجاؿ الدراسةاتصاؿ
 الجزء الجنكبي، اقترح مايمي:تشمل التجديد:  -8 
تجارة في الطابق األرضي ك لمسكف  إلىيل المباني المكجكدة عمى طريق اإلخكة كافي تحك  -

 في الطكابق األخرى.
 إنشاء مساكف اجتماعية مكاف المباني التي ال تتكفر عمى أية قيمة معمارية. -
 بإنشاء أماكف تكقف ك مناطق تخزيف أرضية. 1955أكت  20تدعيـ طريق  -
 في األراضي الفارغة.خمق مساحات خضراء ك لعب  -

 لإلشارة فاف بناء المساكف مع مكاقف سيارات أرضية يالئـ عممية التجديد.
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II-3-4  المقترحة: التجهيزاتتمخيص لعدد المساكن و 
  السكن: -أ

مخصص لقديـ لممدينة يبقى دائما فارغ ك بالنسبة لمطابق األرضي لمعمارات في المركز ا
رقـ  ، كما يكضحو الجدكالفالحفاظ عمى ديناميكية المجاؿلمختمف أنكاع التجارة مف أجل 

 :(18ك ) (17)

 مخطط شغل األراضي لمركز الحروش: المساكن الموجودة و المقترحة.(: 17جدكؿ رقـ )
عدد المحالت  عدد المساكن المقترحة عدد المساكن الموجودة

 التجارية
 المجموع

 المجمكع جماعي نصف جماعي المحتفع بيا مف أجل التيديـ المجمكع
                                 

 (01رقـ ) POSالمصدر:
 

  التجهيزات: -ب
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 (.%) و نسبة االنجاز : مخطط شغل األراضي لمركز الحروش: التجهيزات المقترحة(18جدكؿ رقـ )

   نوع التجهيزات 
 التعيين و المرافق     

المساحة 
 (2)م

عدد مناصب 
 ما تم انجازه الشغل

 ما لم ينجز

التجييزات 
 التعميمية

          مدرسة ابتدائية
X 

 التجييزات اإلدارية

 X          مقر جديد لمبمدية
 X         بنؾ

 )مساىمات مختمفة(
Contribution divers      

X 

 X    مكتب لمتشغيل
  X          مقرات لمخدمات  التقنية 

 X         مقر سكنمغاز
 X         ككالة أسفار

        الحماية المدنية التجييزات األمنية
X    أنجزت خارج حدكد(
في الجية الشرقية   posالػ

 (لممدينة

X 

 التجييزات الثقافية

 X           متحف
 X          قاعة سنيما

 X    محاضرات قاعة
 X      قاعة حفالت

  )في طكر االنجاز( X         مكتبة

التجييزات 
 الرياضية

 X     / ممعب كرة القدـ
  )في طكر االنجاز( X         مسبح مغمق
 X          مسبح مفتكح

   X        قاعة متعددة الرياضات
 X          قاعة رياضية متخصصة

التجييزات 
 X  / / مكقف لمسيارات ك الحافالت الخدماتية

 التجاريةالتجييزات 

SNNGA          X 
 X          سكؽ مغطى

 X          سكؽ غير مغطى
  )أنجز البعض منيا( X / / تجارة ضركية لممجاؿ الدراسة

 X         فندؽ- التجييزات
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 (01رقـ ) POSالمصدر: 

 ،      ُترؾ تكسع المجاؿ إلى العشكائية كعمى أرض الكاقع، ىذا المخطط لـ يطبق 
 ك لـ ُتحل مشاكل ،مف مجمكع التجييزات ك المرافق المبرمجة %17,24ك أنجز 

 استخدامات األرض في ىذه المنطقة.

مبمدية بدراسة مراجعة لبمدية الحركش حسب مديرية ك التعمير عف قريب سكؼ تقـك 
 عمى أرض الكاقع. ك تطبيقياكضع الحمكؿ الالزمة ، مف أجل ليذا المخطط

II-4  (1) (02رقم )مخطط شغل األرض بئر سطل: 
 العامة لممخطط ، تقيدت دراسة ىذا المخطط بالتكجييات2001سنة  عميو صكدؽ

الذي اعتبر تجمع بئر سطل ىك الحل المستقبمي لعممية  1992التكجييي لمتعمير لسنة 
 التكسع العمراني لمدينة الحركش ك ذلؾ بإنشاء المدينة الجديدة.

II-4-1 :فيتتمثل  اإلشكالية: 
العاـ لمتجمع الحضري متداخل ك معالمو غير كاضحة ك ىذا راجع إلى خصائص المظير  -

 التضاريسية لممكضع التي ىي عبارة عف تدرُّجات كسطكح.
يكجد في التجمع نمط السكف الفردي فقط غير منظـ ك مبعثر في أكثر األحياف، حيث  -

 ينقسـ إلى سكف ذاتي عشكائي ك سكف قصديري.
 طريق رئيسي معبد في حالة سيئة، ك شبكة مف الدركب غير معبدة ك ال تتكافق الطرق: -

 مع المعايير التقنية، حيث تخمق مشكل السير أثناء الشتاء.
يتزكد سكاف السكف الذاتي بالمياه الصالحة لمشرب مباشرة  شبكة الماء الصالح لمشرب: -

 مف الخزاف المتكاجد في المنطقة، أنجزتو البمدية كحل مؤقت، أما سكاف المساكف القصديرية

 (02( مخطط شغل األرض بئر سطل رقـ )1)

 السياحية
 X         مدرسة قرانية التجييزات الدينية

التجييزات 
 الترفييية

 X         حديقة اطفاؿ
 X     / حديقتيف عمكميتيف 02

التجييزات 
 الصحية

األمراض  استبداؿ  مستشفى
 X      / العقمية بمستشفى مدني

 82,76 17,24 ( %نسبة االنجاز )
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 فتستعمل حنفيات جماعية.
ال تكجد شبكة الصرؼ الصحي، حيث يتـ التخمص مف المياه  شبكة الصرف الصحي: -

 القذرة في الخالء ك الشعاب.
 .%100يستفيد السكاف مف الكيرباء بنسبة  شبكة الكهرباء: -
 يتـ التخمص منيا في الخالء ك الشعاب. النفيات المنزلية: -
II-4-2  التهيئة:حمول 
لسكاف المنطقة لتطكيرىا ألنيا مجاؿ  إحداث تغييرات جذرية عمى نمط الحياة المعيشية -

 ،  االتكسع العمراني المستقبمي لمدينة الحركش بعد تشبع مركزىا ك المناطق المحيطة بي
 تـ إدراج نمط جديد لمسكف ك ىك النمط الجماعي، -
كضع برنامج سكني مكثف ك ما يرافقو مف تجييزات ك مرافق يتـ فيو تجاكز عتبة  -

اليدؼ الذي تـ كضعو حيث يسمح لتجمع بئر سطل باالكتفاء احتياجات السكاف بسبب 
الذاتي مف جية ك تخفيف الضغط عمى التجمع المركزي لممدينة مف جية أخرى؛ كما تـ 
     إدراج شبكة مف الطرقات األكلية ك الثانكية ك الثالثية ك ىذا مف أجل ضماف االتصاؿ 

 ك المكاصالت بيف مختمف الكظائف الحضرية لمتجمع. 

II-4-3 :تمخيص لعدد المساكن و التحهيزات المقترحة 
       السكن: -أ

  سكف فردي. 316عدد المساكف المكجكدة 
  جماعي في المدى  465فردية ك  113، منيا 855عدد المساكف المقترحة يساكي

فردية في المدى المتكسط  286القريب في الجية الشمالية لطريق السكة الحديدية، ك 
 السكف الفردي لممدى القريب ك في الجزء الجنكب الغربي لمبناء القائـ.شماؿ منطقة 

   التجهيزات: -ب
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 (%االنجاز ) نسبةالتجهيزات المقترحة و مخطط شغل األراضي لبئر سطل: (: 19جدكؿ رقـ )

ما لم  ما تم انجازه (2المساحة )ـ التعييف نكع التجييزات ك المرافق
 ينجز

 التعميميةالتجييزات 
 مدرسة ابتدائية 02

 
3400 
 

X X 

   3400 متكسطة 01

 التجييزات اإلدارية
 X      نزؿ البريد

  X     ممحق البمدية

 التجييزات األمنية
 X      حماية مدنية
 X      أمف حضري 

مركز صحي متعدد  التجييزات الصحية
 الخدمات

      X 

 التجييزات الثقافية
 X      دار شباب

 X       مركز ثقافي

 التجييزات الرياضية
 X       ساحة رياضية

 X  (1500+ 1240) قاعة رياضية 02
 X  1747 محالت تجارية التجييزات التجارية

 X  560 ركضة أطفاؿ التجييزات االجتماعية
 X  5000 محطة نقل التجييزات الخدماتية
 X  6200 ساحة عمكمية التجييزات الترفييية

 86,67 13,33  (%نسبة االنجاز )
 (02رقـ ) POSالمصدر: 

     بعشرية كاممة تأخرالكاقع  عمى أرضإف تطبيق ما جاء في دراسة ىذا المخطط 
مبرمجة ضمف مشاريع  تكجد، حيث التنمية الحضرية بوك ىذا يدؿ عمى ضعف كتيرة 

ك ىي: مشركع المدينة الجديدة،  ، 2012منذ سنة  في طكر الدراسةمخطط شغل األرض 
مشركع تزكيد التجمع بشبكتي الماء الشركب ك الصرؼ الصحي، الطريق المؤدية إلى منطقة 

 المدينة الجديدة في طكر التييئة.  

II-5 (1)( 03واد النسارقم ) مخطط شغل األرض:                                   
 إلى إعادة ىيكمة مدينة الحركش بدمج الجزء، ييدؼ ىذا المخطط 2004سنة  عميو صكدؽ

 الجنكبي ليا مع  الجزء الشمالي مف خالؿ كضع برنامج سكني مرفق بتجييزات ييدؼ إلى 

      (03كاد النسارقـ ) ( مخطط شغل األرض1)
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 تنظيـ المجاؿ الحضري ك استغاللو بطريقة عقالنية.
II-5-1 :تتمثل في اإلشكالية: 
ينقسـ إلى منطقتيف متباينتيف مف حيث التكزيع المجالي لنمط السكف       محيط الّدراسة  -

 :3الكطني رقـ  ك التجييزات ك المرافق، حيث يفصميما الطريق
 جماعي الممتد عمى جانب الطريق تمّثل في الّسكف الي تك ى الشمالية: المنطقة

  الكطني.
 بعض المساكف الفردية.   القصديري كحيث يتكاجد السكف  جنوبية:منطقة الال  

إشكالية الّسكف ىي اإلشكالية األساسية، تتمثل أساسا في إعادة إسكاف سكاف األككاخ بعد  - 
  تيديميا.

ضعف الخدمة في مجاؿ المرافق اليكمية يعكد لسبب مكضكعي يرتبط بالكظيفة التي  -
منطقة نشاط ( ، أما  ) أعطيت في المخطط التكجييي لمتييئة ك التعمير  لممنطقة الجنكبية

المرافق األخرى فيي متمركزة في الجية الشمالية لحدكد مجاؿ الدراسة بالقرب مف مركز 
 الحركش كفقا لحاجيات المنطقة.     

II-5-2  التهيئة:حمول 
 تتركز حمكؿ إعادة إسكاف سكاف األككاخ بعد تيديميا عمى  ثالث نقاط ىاّمة ىي :  -

  ك أغمبية األسر تفّضل البقاء في نفس إلعادة اإلسكان:اختيار الموضع المناسب 
 المكاف.

 :السكف الجماعي نظرا لنقص المساحات القابمة  ك ىك اختيار نمط المباني المالئم
 لمتعمير في مدينة الحركش ككل.

 الّصيغة المناسبة إلعادة إسكاف أسر المساكفاختيار الجهة المناسبة لمتمويل: 
 القصديرية ىي الّسكف الجماعي المدّعـ، حيث أف تدّخل الّدكلة ضركري لتقديـ
التدعيمات الالزمة لمتمكيف مف الحصكؿ عمى مسكف الئق ألف أغمب األسر ىذه 

  ذات دخل ضعيف. المساكف
القصديرية ىي الّسكف الجماعي المدّعـ، حيث أف تدّخل الّدكلة ضركري لتقديـ 

مكيف مف الحصكؿ عمى مسكف الئق ألف أغمب األسر ىذه التدعيمات الالزمة لمت
 ذات دخل ضعيف.  المساكف
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التي كانت مخّصصة لتكسيع منطقة النشاط       :تسوية الوضعية القانونية لألرضية -
 )منطقة األككاخ( ك ذلؾ باقتراح سكنات مف النمط الجماعي باعتبار أف بمدية الحركش تعاني 

 مف عجز كبير في المساحات القابمة لمتعمير.  
ك ذلؾ مف أجل اقتراح مساكف ك مرافق  الدراسة:استغالل الفراغات في حدود مجال  -

 جديدة.
مثل المطحنة ك سكؽ  :تغيير وظيفة بعض المرافق غير المستغمة في المنطقة الشمالية -

    (Centre commercial)الفالح الذي يمكف تحكيمو إلى مركز تجاري 
تكسيع  –السيما في مجاؿ الطرقات ) تييئة مفترقات الطرؽ  :إعادة تهيئة منطقة النشاط -

 بعض الطرؽ، خمق حضيرة لمسيارات(.
) إنشاء متاجر صغيرة حكؿ السكؽ قصد خمق مناصب  :إعادة تهيئة السوق األسبوعية -

 شغل جديدة ك دائمة(.
 مكقف لمسيارات ك الشاحنات.  تييئة سكؽ الجممة المتكاجد كاقتراح حكلو -
 استغالؿ الفراغات داخل منطقة النشاط لخمق كحدات جديدة.   -
 اقتراح ساحات عمكمية ك مكاقف لمسيارات داخل النسيج العمراني  -
ـّ اقتراح في المنطقة الجنكبية محكريف ليما كظيفتيف مختمفتيف: خمق محاور النشاط - :  ت

، ك محكر  6النشاط عمى طكؿ الطريق الكالئي رقـ  محكر نشاط اقتصادي يخدـ منطقة
حضري يخدـ المنطقة السكنية المقترحة، أّما المنطقة الشمالية فتعتبر امتدادا لمنسيج العمراني 

 لتجمع الحركش.
اقتراح مركزا صغيرا لكمي الكحدتيف العمرانيتيف يتكّكف كل كاحد منيما  تـّ  خمق المركزية: -

ساسية ) مسجد، مدرسة ابتدائية، قاعة متعددة الخدمات، مركز مف المرافق اليكمية األ
   .صحي، متاجر، ساحة عمكمية...(

كّزعت المرافق الجكارية بصفة متكازنة عمى المنطقتيف العمرانيتيف قصد  :توزيع المرافق -
 تفادي حركة يكمية كبيرة مف أجل تمبية الخدمات األكلية.  

 *التحكـ في تسيير العقار.
 : عمى المجاؿ ىي:عمميات التدخل -

 بالنسبة لمجال التجمع:-أ 
 منسيج العمراني المتكاجد.بالنسبة ل :تهيئةالإعادة - 
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 غير الصالحة لمسكف ك األككاخ ك اقتراح سكنات جماعية.    بالنسبة لممباني :تهديمال-  
 إنشاء قطع أرضية لمبناء عمى األراضي المناسبة لذلؾ. - 
 اقتراح مرافق عمكمية لتمبية حاجيات الّسكاف المستقبمية. - 
 استغالؿ الفراغات داخل مناطق النشاط.  -

 :بالنسبة لمبنية العمرانية -ب
 تشكيل محاكر نشاط تستقطب الحركة ك تخمق بعض الّديناميكية العمرانية.  -
راء ك مكاقف خمق بناءات تككف مجّيزة بجميع الّضركريات بما فييا المساحات الخض -

 السيارات.
 تشكيل شبكة طرقات جديدة ك إعادة تعبيد المسالؾ المكجكدة -

 :بالنسبة لمطابع الهندسي -ج
 إعطاء طابع ىندسي منسجـ لمشكل العاـ لمّنسيج العمراني المستقبمي. -
 ضماف استمرارية في المباني المتكاجدة عمى كاجية الطريق. - 
استغالؿ االفراغات المكجكدة بيف المباني لتحسيف االندماج اليندسي لمنسيج العمراني  -

 المتكاجد. 

 :تمخيص لعدد المساكن و التحهيزات المقترحة 
        السكن: -أ

 تـ اقتراح تقسيـ مجاؿ الدراسة إلى كحدتيف عمرانيتيف متجانستيف مف حيث عدد المساكف:
 منطقة جنكبية.  ك منطقة شمالية

 مخطط شغل األراضي لبئر سطل: عدد المساكن الموجودة و المقترحة.(: 20جدكؿ رقـ )
 عدد المساكف المقترحة عدد المساكف المتكاجدة

 المجمكع
 المجمكع جماعي فردي المجمكع جماعي فردي
       358                

 (03)رقـ  POSالمصدر: 
  التجهيزات: -ب
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 (.%و نسبة االنجاز ) مخطط شغل األراضي لواد النسا: التجهيزات المقترحة(: 21جدكؿ رقـ )
 (%) ما لم ينجز (%) ما تم انجازه (2المساحة )م التعيين

  في طكر االنجاز() X 3800.00 مقر الشرطة القضائية
  X 3000.00 مدرسة ابتدائية 

 X  849.50 مركز صحي
  X 892.18 مسجد

 X  2240.00 قاعة متعددة النشاطات 
  X 2500.00 مقر الحماية المدنية 

  أنجز البعض منيا() X 4831.90 متاجر ك خدمات 
  X 2988.00 ساحة عمكمية

 X X 11158.00 مرافق عمكمية أخرى 
  أزيمت() X 3833.00 مقبرة  إسالمية

 23,10 76,92 32259.58 المجموع
 (03رقـ ) POSالمصدر:                          

البيكت  ك أزيمتأحرز مخطط شغل األرض لكاد النسا تطبيقا كامال لقطاع السكف، 
كحدات مف السكف الجماعي، أما فيما  أنجزتك  ،القصديرية قرب المقبرة المسيحية سابقا

مف التجييزات المبرمجة  %76,92ك أنجز  ،يخص المرافق، فقد تـ إزالة المقبرة المسيحية
 (.21رقـ )مكضح في الجدكؿ كما ىك 

II-3-6 2007سنة  الحروش لبمدية والتعمير لمتهيئة التوجيهي مراجعة المخطط : 
  أىـ ما جاء في مضمكنو: ،2011سنة  عميو ك صكدؽ 2007سنة  دراستو بدأت

 (20)خريطة رقـ  :(ACLالمركز الرئيسي لمحروش ) - أ
مخطط لالتقيد بما جاء في الدراسة التقنية بإضافة عامل الفاعمية في التنفيذ بالنسبة 

     ( 02ك مخطط شغل األرض بئر سطل رقـ ) ،(01شغل األرض لمركز الحركش رقـ )
 (.03رقـ ) كاد النسا مخطط شغل األرضك 

 (: 04مخطط شغل األرض رقم ) -
 1543يكصي ببرنامج سكني متنكع بعدد  ىكتار، 96,50يقع غرب مدينة الحركش بمساحة 

 ىكتار.  4,6مسكف، ك تجييزات مييكمة لمجاؿ المدينة بمساحة 
 (: 05مخطط شغل األرض رقم ) -

 ق 140,26(، يحتل مساحة 04يقع جنكب المدينة، ىك مكمل لػمخطط شغل األرض رقـ )
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، اقترح برنامج سكني جماعي ك فردي، ك المرافق المييكمة لممجاؿ الحضري طمكحة، فيي 
بالدرجة األكلى إدارية ، تعميمية )جامعة(، ك مرافق ثقافية ك رياضية ك ترفييية،  مساحة ىذه 

 ىكتار.   05التجييزات 
 (: 06مخطط شغل األرض رقم ) -

عو يشكل مفترؽ طرؽ إقميمي، ك يقطعو ىكتار، فمكق 337,25يقع شرؽ المدينة بمساحة 
الطريق السيار غربا، تعتبر محفزات لالرتقاء بمستكى التحضر بمدينة الحركش، يقترح ىذا 
المخطط برنامج سكني مرفكؽ بتجييزات ادارية ك تجارية عمى مستكى محاكر الطرؽ، كما 

 (. ZHUNتككف عممية التحسيف الحضري في المنطقة السكنية الحضرية الجديدة )
 (:07مخطط شغل األرض رقم ) -

(، مساحتو 02شغل األرض بئر سطل رقـ ) يقع شماؿ غرب المدينة، ك ىك مكمل لمخطط
ىكتار، مخصص الحتياجات السكاف المستقبمية عمى المدى البعيد، ك ذلؾ بتكفير  92,68
   ىكتار،  7,20مسكف جماعي، يتضمف جميع أنكاع المرافق ك التجييزات بمساحة  2884

 ك البنى التحتية، التي مف شأنيا تدعيـ ىيكمة المجاؿ الحضري لممدينة الجديدة. 

تفعيل عمميات التنمية الحضرية في المراكز الثانوية لتحقيق االستقاللية من كما أوصى ب  
 مدينة الحروش فيما يخص التجهيزات و المرافق الضرورية.اتجاه التبعية 

 خالصة المبحث: -
أف القكانيف ك األدكات لمتييئة ك التعمير ساىمت في  :دراسة ىذا المبحثنستنتج مف 

مدينة الحركش، حيث نظمت مناطق االستخدامات ك تنظيـ استخدامات األرض في  تكزيع
مف خالؿ كضع نمط السكف الفردي في شكل  لكقف انتشار السكف العشكائي، السكنية

الجماعي في المنطقة الحضرية السكنية النمط ، ك لجية الغربية لممدينةفي اتحصيصات 
 ، الشرقيةالجية ( في ZHUNالجديدة )

، مركز الحركش فقطتنظيـ ك تنمية ب اىتـ (PUDمتعمير )لبالنسبة لممخطط التكجييي  -
بتزايد عدد السكاف ك طمبيـ لمسكف ك زيادة  مساحة االستخدامات السكنية زادت كرغـ أف

         عرؼ عجزا في انجاز السكف إال أنو ، الضغط عمى االستخدامات الخدمية العامة 
 1981ك بعد تعديمو سنة ضعف فعاليتو،  ما يدؿ عمى ىذا، ك %43ك التجييزات بنسبة 

 1987لمكاجية أزمة السكف نتيجة انخفاض كتيرة التنمية الحضرية المحمية لممدينة منذ سنة 
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          ( ZHUNالمناطق الحضرية السكنية الجديدة ) رتظي ،باألزمة االقتصادية متأثرة
    ، السكنيةأدى إلى تضاعف استيالؾ المجاؿ لصالح االستخدامات مما  ،ك التحصيصات

 مساحة زيادةكما تـ  ،الكظائف الخدماتيةلكنيا أصبحت أحياء معزكلة لعدـ تكفرىا عمى ك 
في  ك تضاءلت مساحة االستخدامات الخدميةالمساكف القصديرية في حي المقبرة المسيحية، 

 مما أدى إىماؿ النسيج القديـ.، مركز المدينة
 تضمنو المخطط التكجييي لمتييئة ك التعميرإف تطبيق مبدأ التكامل الكظيفي الذي  -
(PDAU)  بيف المراكز الحضرية الرئيسية ك الثانكية ك المناطق الريفية مف  1992لسنة

تدىكر األكضاع  لكف، شأنو تكسيع مجاؿ الديناميكة االجتماعية ك االقتصادية ليذه المراكز
      في جنكب المدينة،  أحياء قصديرية جديدة كرظيلمبالد أدى إلى األمنية االقتصادية ك 

بزيادة  قطاع السكف ك الكظائف االقتصادية ازدىارك رغـ ، ك الجية الشرقية لكدية بئر سطل
في تركز ضعف  مازاؿ ىناؾ، 2000منذ سنة ك الخدماتي  تركز النشاط التجاري 
ثالث المدينة مف رغـ استفادة  %70,37، حيث تعرؼ عجزا بػ االستخدامات الكظيفية

 : أىمياك  ، ك التي قدمت حمكال تقنية لممشاكل الحضريةلشغل األراضيمخططات 
 نسيجيا  ، حيث أفحي بئر سطلك في مركز المدينة الممكية العقارية  حل مشكل

 العمراني غير منظـ، 
  ،تشبع النسيج الحضري ك محدكدية تكسعو أماـ األراضي الفالحية المحيطة بو 
  المدينة،  في األرضاالستخدامات بعض عدـ التكازف في تكزيع 

تكزيع  كاف، ك ليذا ككلالمدينة مجاؿ  منفصمة عفىي مخطط شغل أرض حدكد دراسة  -
 ة.غير متكازناالرض في مدينة الحركش استخدامات 

( الذي قدـ حمكال 01شغل األراضي لمركز الحركش رقـ ) يمخططف عدـ تطبيق إ -
( الذي 02لممشكل العقاري  ك تدىكر النسيج القديـ، ك مخطط شغل األرض لبئر سطل رقـ )

إعطاء حمكؿ جديدة عدـ  ، كأعطى حمكؿ لتنظيـ مجالو ك تييئتو الستقباؿ المدينة الجديدة
الفكارؽ  مف عمق، 2007لسنة  التعميرخطط التكجييي لمتييئة ك دراسة مراجعة الم في

 .المجالية بيف الكظائف الحضرية
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 مخطط التهيئة و االقتراحات و التوصيات المستقبمية :الثاني المبحث
 تمهيد: -

 تعالج عمميات التييئة الحمكؿ لتكزيع أنماط استخدامات األرض لمدينة الحركش.  
النسيج العمراني القائـ؛ يجب تحديد تراعي عممية التدخل عمى مجاؿ المدينة خصائص 

 العناصر المكجية لعممية التدخل كفق ثالث مراحل:
 .تقييـ المشاكل ك النقائص المكجكدة عمى كل المستكيات 
 .تحديد األسس التي تقـك عمى إثرىا عممية التدخل 
 .كضع سيناريك التييئة عمى شكل مخطط يضمف أىداؼ التنمية الحضرية 

I- النقائص: محصمة المشاكل و 
I-1 :عمى مستوى االستخدامات السكنية 
مباني ىشة تتمثل في المحتشدات الكاقعة كسط المدينة بشارع اإلخكة كافي ك شارع  -

 غريب، ك ىي مساكف ضيقة ك قديمة.
 تدىكر حالة المظير الخارجي لمساكف النمط األكركبي  في نكاة المدينة.   -
 نسيج عمراني عشكائي ك فكضكي في:  -

  غرب النكاة االستعمارية ك يتمثل في نمط البناء الذاتي ظير بعد االستقالؿ
 مباشرة،

 ،مساكف حي عمي مصباح غير منظمة 
  المساكف المبعثرة في حي بئر سطل، المساكف لـ تحتـر أدنى شركط القكانيف

 ك المقاييس العمرانية. 
 ( فيك يتـ بتكع مف الفكضى لمبناءات، لعدـ06حي التحصيص رقـ )  احتراـ

 القكانيف المكجكدة في دفتر الشركط لرخصة البناء.
 مساكف قصديرية في الجية الجنكبية لممدينة ك شرؽ كدية بئر سطل. -

I-1-2 :عمى مستوى االستخدامات الخدمية العامة 
تكزيع غير متكازف لالستخدامات العامة عبر مجاؿ المدينة، حيث أنيا تقل كمما ابتعدنا  - 

حركش، كما نجد مجمكع كحدات استخداـ معيف يتركز في نفس الجية لممدينة، عف المركز ال
 مما يجعمو قريب مف حي معيف ك بعيد عف باقي األحياء األخرى.
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نقص المحالت التجارية عمى مستكى حيي بئر سطل ك عمي مصباح، ك كذا أحياء  -
 السكنات. ( ألف االىتماـ ينصب في إنجاز7( ك )6( ك )4( ك )3التحصيصات رقـ )

 غياب كل االستخدامات الضركرية في حيي بئر سطل ك عمي مصباح. -

I-1-3 :عمى مستوى االستخدامات التقنية 
 شبكة الطرق:  -أ

تدىكر حالة الطرؽ الثانكية ك الثالثية في مناطق السكف الفردي، حيث نجدىا ميترئة     -
يعتبركنيا مف أىـ المشاكل داخل أك غير معبدة ك غياب األرصفة، مما جعل السكاف 

 أحيائيـ.
 غياب الطرؽ في حي عمي مصباح. -
 شبكة المياه الصالحة لمشرب: -ب
 غياب شبكة الماء الشركب في بئر سطل القطاع السادس. -
 مواقف السيارات: -خـ

في أحياء شرؽ ك غرب المدينة، ك غيابيا في حي  %11,48نقص مكاقف السيارات بنسبة 
 بئر سطل شماال ك عمي مصباح في جنكبا.

 المساحات المهيأة: -د
 عبر جميع أحياء المدينة.  %60نقص المساحات المييأة بنسبة 

 عمى مستوى البيئة: -ذ
 نقص كبير في المساحات الخضراء 

طة بالمساكف الجماعية ك نصف نقص كبير في تييئة المساحات الشاغرة ك خاصة المحي -
 الجماعية.

مف السكاف يشتككف مف تردي الكضع البيئي لممدينة ك ىذا راجع أساسا الى  69,34% -
 نقص كعي المكاطنيف. 

 مف مشاكل المدينة، حيث يكجد  %5,35: يمثل مشكل الضجيج نسبة كثرة الضجيج
 سببيف رئيسييف النتشاره:

  مركز المدينة لتكفرىا عمى الطرؽ الرئيسية التي كسائل النقل ك االكتظاظ خاصة في
تكثر بيا حركة المركر ك تمركز مختمف االستخدامات الخدمية العامة التي يكثر 
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التردد عمييا مف قبل سكاف المدينة، في حيف تعتبر الجية الغربية لممدينة مكانا يقل 
ركز نسبة معتبرة فيو تتمثل تمركز بعض االستخدامات الجية الغربية لممدينة رغـ تم

مف االستخدامات الخدمية إال أف نكع ىذه األخيرة ىك الذي يقمل حدة الضجيج في 
 المنطقة.

  .المنطقة الصناعية في الجية الشرقية لممدينة 

II- :أسس عممية التدخل 
تقـك الخيارات عمى أساس كضع بدائل ذات فاعمية تككف حمكؿ منطقية ك تحمل مفيـك 

لألرض الحضرية لتحقيق التنمية الحضرية المستدامة، في ىذا اإلطار  االستخداـ العقالني
يترجـ مخطط التييئة عممية التدخل المجالية لتنظيمو بمراعاة العكامل المتحكمة فيو، المتمثمة 

    (3)ك كسائل التعمير الرسمية (2)، ك العكائق العقارية(1)في: العكائق الطبيعية ك االرتفاقات
 ك الخصائص االجتماعية ك االقتصادية لمسكاف، ك خصائص النسيج القائـ.

 العوائق الطبيعية واالرتفاقات: -أ
 تحيط بمدينة الحركش أراضي فالحية ذات جكدة عالية يمنع التكسع العمراني عمييا.

 العوائق العقارية: -ب
جية، ك المبعثرة في ىي تعيق عممية التدخل عمى المساكف القديمة كسط المدينة مف 

 حي بئر سطل مف جية أخرى.
  وسائل التهيئة و التعمير:-ث

كىي تكجيات المخطط الرئيسي لمتييئة ك التعمير ك مخطط شغل األراضي، حيث أف 
PDAU  أدمج منطقة بئر سطل في المحيط الحضري لممدينة ك مشركع إنشاء  2007سنة

الطرؽ  ك تييئتيا لبناء أكلى دفعات الكحدات  مدينة جديدة ، ك قد تـ الشركع في انجاز شبكة
 .2012السكنية منذ سنة 

 أما مخططات شغل األراضي الثالثة، فاقترحت:
 ة في المركز.دىكر المتتييئة المناطق  :التأهيل إعادةعممية  -
 
تييئة حضرية، كميػة عمػـك األرض،  ( بكريش حميمة ك شرقي امنة: استخدامات األرض الحضرية في مدينة العممة، ،1)

 .   ، ص     الجغرافيا ك التييئػة العمػرانيػة، سبتمبر 
 .143( نفس المرجع السابق، ص3( )2)
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 لممباني المكجكدة في حي بئر سطل. عممية إعادة الهيكمة -
، ك ذلؾ بتكثيف المساكف ك تركز التجييزات األساسية ك البنى التحتية، عممية اإلعمار -
 ي حي بئر سطل.ف
في الجية الجنكبية شرؽ الطريق الكطني  منسيج العمراني المتكاجدبالنسبة ل :تهيئةالإعادة -

 (.03رقـ )
في  غير الصالحة لمسكف ك األككاخ ك اقتراح سكنات جماعية بالنسبة لممباني :تهديمال-

 (.03الجية الجنكبية غرب الطريق الكطني رقـ )
 يجب أف تككف عممية التدخل غير مكمفة ك تراعي ميزانية البمدية.تكمفة عممية التدخل:  -حػ
 يجب مراعاة رأي السكاف في عممية التدخل عمى مجاؿ الرؤى المستقبمية لمسكان: -خـ

مدينتيـ ألنيـ ىـ الذيف يعيشكف فييا ك ىـ أدرى باشكالياتيا، ك لذا االطالع عمى رأييـ 
 ضركري ك يساىـ في تجنب أخطاء التدخل.  

III- :مشروع التهيئة و تقدير االحتياجات 
III-1 :مشروع التهيئة  

  (. 22( ك )21كما تكضحو الخريطة رقـ )
III-1-1 :التدخل المساكن  
III-1-1- :تشمل المساكف القصديرية الكاقعة في الجية الجنكبية لممدينة ك حي أ اإلزالـــــــة

أكت  13الصادر بتاريخ  212-85التنفيذي رقـ بئر سطل في الجية الشرقية، كفق المرسـك 
الذي ينص عمى تيديـ المباني التي ال تتكفر عمى الحد األدنى لمقاييس البناء، حيث  1985

 أف:
 منطقة المساكف القصديرية الكاقعة في الجية الجنكبية لممدينة غير صالحة لمتعمير. -
ـ إعادة البناء فييا بإنشاء مساكف منطقة المساكف القصديرية الكاقعة في حي بئر سطل يت -

فردية ذات نمط التحصيصات، ك فتح طرؽ جديدة ك تعزيزىا ببعض التجييزات الضركرية. 
III-1-1-:ك تشمل المباني األكركبية القديمة المتضررة المكجكدة في الجزء  ب التجديد

األكركبي كمكركث الجنكبي لمنكاة االستعمارية، حيث يجب ىدميا ك إعادة بنائيا بنفس النمط 
 يككف الطابق األرضي لممساكف مخصص لمتجارة. ك تاريخي لممدينة، 
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III-1-1- :حيث تتركز مباني النكاة  القديـ، ك يشمل مركز المدينةت التأهيـــــــل
كما يجب تخفيض الكثافة  كلذا يجب ترميميا لزيادة عمرىا ألنيا  قيمة تاريخية، االستعمارية،

السكانية في ىذه المنطقة، ك الحفاظ عمى الديناميكية  المجالية لمركز المدينة بتركز 
 الكظائف اإلدارية  ك الخدماتية  ك التجارية.

III-1-1-:حياء التالية: البناء ك تشمل المساكف الفكضكية في األ ث التسوية القانونية
( كذلؾ بإخضاعيا لممراقبة 06الذاتي   ك بئر سطل  ك عمي مصباح ك التحصيص رقـ )

 مف أجل تطبيق قكاعد ك معايير التعمير ك البناء.
كما يجب إدراج المساكف الريفية لحي عمي مصباح ضمف المساكف الحضرية، ألف 

ف االستخدامات الخدمية لمركز مدينة الحي يقع في الحدكد مع كسط المدينة ك يستفيدكف م
 الحركش.

III-1-1- :ك ىي إعادة تنظيـ ىيكل النسيج العمراني داخل مدينة ح إعادة الهيكمة
( ك 04( ك )03( ك )02( ك )01الحركش،  ك ىي تخص أحياء التحصيصات رقـ )

 (، ك حي بئر سطل ك حي عمي مصباح. 07)
ك ذلؾ بإعادة  (:07( و )04و ) (03( و )02( و )01أحياء التحصيصات رقم ) -1

تكزيع ك تنظيـ الكظائف الحضرية داخميا لخمق الديناميكية الالزمة الحتياجات 
السكاف، ك ذلؾ بتكسيع شبكة الطرؽ ك تكطيف التجييزات ك المرافق اإلدارية        

 ك التجارية.  
بارة عف كتشمل الجية الشمالية ك الغربية ك الجنكبية لمحي ك ىك عحي بئر سطل:  -2

مباني مبعثرة، عممية إعادة الييكمة تتـ بإعادة تنظيـ المباني المتداخمة ك عممية 
التكسع العمراني، ك ذلؾ باعتماد التكثيف السكف ك خمق محاكر جديدة مف الطرؽ 
الثانكية ك الثالثية يقسـ مف خالليا المجاؿ إلى كحدات سكنية متجانسة خاصة 

، ك كحدات سكنية خاصة بالسكف الجماعي، بالسكف الفردي بنمط التحصيصات
حيث يبقى الطابق األرضي لكال النمطيف مخصص لمتجارة، ك تعزيزىا بالتجييزات ك 
المرافق المختمفة التي تزيد مف ديناميكية المجاؿ الحضري، ك ىذا بيدؼ فؾ العزلة 

لية عف ىذا القطاع الحضري الجديد لمدينة الحركش لما يحققو مف اكتفاء ك استقال
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في استغالؿ االستخدامات السكنية ك االستخدامات الخدمية العامة، ىذا ك بجانب 
 إنشاء المدينة الجديدة بمحاذاتو يككف قد تشكل مجاؿ حيكي جاذب. 

ال يحتكي عمى شبكة الطرؽ، كلذلؾ تككف عممية إعادة فيو حي عمي مصباح:   -3
نظيـ المباني ك التكسع الييكمة بكضع طرؽ ثالثية ك ثانكية جديدة تسيل عممية ت

 العمراني. 

III-1-2  :التدخل عمى التجهيزات 
 نقترح أف تككف التجييزات مكزعة يطريقة عادلة ك متكازنة:

تكفير األنشطة اإلدارية ك التجارية ك الخدماتية في األحياء البعيدة عف المركز ك ىي  -
فقط، بيدؼ دمجيا في التحصيصات في شماؿ ك غرب المدينة المخصصة لمكظيفة السكنية 

 المجاؿ الحضري.
كضع مختمف التجييزات ك المرافق التعميمية ك االجتماعية ك اإلدارية ك الصحية         -

ك االقتصادية في حي بئر سطل ضركري مف أجل تحقيق الديناميكية المجالية ك الكظيفية 
قبال فيو ك بالتالي الالزمة  بحكـ مستقبمو الحضري الجديد حيث تككف عممية اإلسكاف مست

 يجب أف يككف مجاال حضريا تتكازف فيو جميع أنماط االستخدامات.
 تكفير مكاقف السيارات في جميع أحياء المدينة.  -
تييئة المساحات الشاغرة التابعة لممجاؿ السكني بالنسبة المكجكدة في الجية الشمالية      -

 لحضري.ك الغربية ك الجنكبية في اطار عمميات التحسيف ا

III-1-3 :التدخل عمى الشبكات التقنية 
III-1-3-:أ شبكة الطرق 
 إنشاء الطرؽ في حي عمي مصباح ك حي بئر سطل.  -
 تعبيد الطرؽ الثانكية ك الثالثية ك انجاز األرصفة الخاصة بيا. -
- .  كضع مميالت عمى الطريق الرئيسي لشارع بشير بكقادـك
 الجديدة بئر سطل بالمركز المتشبع، بإنشاء طريقيف، كىذافتح محاكر جديدة لربط المدينة  -

األكؿ في الجية الشرقية لبئر سطل انطالقا مف الطريق المؤدية إلى أجاز الدشيش، ك الثاني 
 ينطمق مف المخرج الغربي لمركز المدينة كصكال إلى غرب بئر سطل. 
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III-1-3-:ب  شبكة المياه الصالحة لمشرب 
 حي بئر سطل القطاع السادس. إنشاء الشبكة في  -
 إصالح األعطاب  المسببة في التسريبات عبر جميع أحياء المدينة. -
 زيادة الضخ لتمكيف استفادة جميع مساكف المدينة مف الماء الشركب. -
 استغالؿ الخزانيف المكجكديف في منطقة بئر سطل. -
III-1-3-:ت  شبكة الصرف الصحي 
 ك عمي مصباح، كبئر سطل. 06حياء: التحصيص رقـ إنشاء الشبكة عمى مستكى  أ -
 مسكف في القطاع األكؿ. 460تنظيف البالكعات لتفادي حدكث فيضانات في حي  -
III-1-3-:ث شبكة الكهرباء 
 .06تكفير الشبكة عمى مستكى التحصيص رقـ  -
 تكفير اإلنارة العمكمية في جميع أحياء المدينة. -
III-1-3- :تكفير حافالت النقل الحضري.ج  التدخل عمى النقل و المواصالت 
III-1-3-:ح التدخل عمى البيئة 

التحسيس البيئي: ك ذلؾ بتكعية السكاف ك تسخير اإلمكانيات المادية ك البشرية مف أجل 
 نشر ثقافة المحافظة عمى بيئة المدينة.

III-2 االحتياجاتقدير ت:   
VI-2-1  :تقدير العجز الحالي و المستقبمي عمى مستوى استخدامات األرض 

 التقدير السكاني:  -أ
نضع ثالث فرضيات في تقدير عدد السكاف المستقبمي كي نبرىف عمى أقكى  

 الفرضيات التي نعتمدىا كالتالي: 
في   %3 المقدر بػتقـك ىذه الفرضية عمى أساس أف معدؿ النمك الحالي  الفرضية األولى:

ىك ثابت باعتبار عكامل النمك  لمنطقة بئر سطل  % 0,8المركز الرئيسي لمحركش سابقا ك 
 السكاني )مثل الزيادة الطبيعية، اليجرة( تبقى ثابتة.

المقدر سيرتفع      تقـك ىذه الفرضية عمى أساس أف معدؿ النمك الحالي  :الثانيةالفرضية 
، حيث نحسب عدد السكاف سنة  %2,15ر بػ ك يصبح مساكيا لمعدؿ النمك الكطني المقد
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في المركز الرئيسي لمحركش   %3 قدر بػيمعدؿ النمك نسمة حيث  35208يساكي  2012
 لمنطقة بئر سطل.  % 0,8سابقا ك 
 يف، ىما:تقـك ىذه الفرضية عمى أساس :الثالثةالفرضية 

الرئيسي لمحركش ممركز لمفرضية األكلى ىك متكسط معدؿ النمك ل معدؿ النمك يككف  -
، ألف  %  , لمنطقة بئر سطل حيث يقدر بػ   %0,8-ك  % 3الذي ساكي  سابقا

مركز المدينة قد كصل لحد  التشبع ك فرص التكسع العمراني مستقبال ضعيفة، أما 
 منطقة بئر سطل فكضعتا البمدية منطقة التكسع العمراني مستقبال بخمق مدينة جديدة.

  . %(1) 1,6سط الفرضيتف السابقتيف، ك يقدر بسيككف متك أف معدؿ النمك  -

في اآلماد القريبة، المتكسطة ك البعيدة حسب  (2)( يكضح تقديرات السكاف22ك الجدكؿ رقـ )
  الفرضيات الثالثة كمايمي:

 الحالي و المستقبمي   مدينة الحروش: تقديرات عدد السكان :(22)جدكؿ رقـ
 الفرضيات
 اآلماد

 الفرضية الثالثة الفرضية الثانية الفرضية األولى

 35208 35208 35208 2012سنة 
 38116 39159 37188 2017المدى القريب سنة 

 41265 43554 39278 2022سنة المدى المتوسط 
 48363       43819 2032سنة  البعيدالمدى 

 معالجة الطالبة المصدر:                                   
  النمك الفعمي لمسكاف )الزيادة الطبيعية( عمى المدى القريب، المتكسط      تـ حساب كما

 ك البعيد.

 
  2(: معدؿ النمك في ىذه الفرضية = )معدؿ النمك الكطني + معدؿ نمك المدينة(/1)
 تـ تقدير عدد السكاف عمى المدى القريب، المتكسط ك البعيد بالطريقة اآلتية:( 2)

 X 100ن  (  1-)ر  0= س1س                        
 = عدد السكاف السنة الالحقة1س حيث:

 = عدد السكاف السنة السابقة س 
   .%1,6ر = معدؿ النمك        

 ف = الفارؽ في السنكات 
   عدد السكاف لمسنة السابقة. –النمك الفعمي لمسكاف = عدد سكاف لمسنة الالحقة  -
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الثالثة ألنيا األكثر دقة ك منطقية تتماشى مع الكاقع ك قد اعتمدنا عمى الفرضية  
 المستقبمي مف خالؿ تكجو التكسع العمراني مستقبال.

 تقدير العجز الحالي عمى مستوى االستخدامات السكنية:  -ب
 االحتياجات الحالية: 1-ب

 اعتمدنا ما يمي:
  ك معدؿ  2008نسمة حسب تعداد لسنة       يقدر عدد سكاف مدينة الحركش بػ

 4110( بػ 2008ك  1998، كقدر النمك الفعمي خالؿ الفترة )%3يساكي   نمك
 نسمة.

    حسب الفرضية  2012نسمة حسب تقديرات سنة 35208يبمغ عدد سكاف المدينة(
 نسمة. 2957( بػ2012ك  2008الثالثة(، ك قدر النمك الفعمي خالؿ الفترة ) 

 مسكف ك عدد المساكف المشغكلة فعال قدرت بػ        ساكف ىكمجمكع عدد الم
      ، ك مجمكع عدد المساكف ىك  2008مسكف حسب تعداد لسنة      

مسكف حسب تقديرات سنة       مسكف ك عدد المساكف المشغكلة فعال قدرت بػ 
فرد/المسكف، فيك أقل مف المعدؿ  4,8، ك معدؿ إشغاؿ المسكف قدر بػ 2012

 فرد/المسكف. 06الكطني المقدر بػ 

  .اعتمدنا عمى المعدؿ الكطني إلشغاؿ المسكف (1)لحساب قيمة االحتياجات الحالية لمسكف

مسكف، أما إذا حذفنا المساكف الشاغرة نجد      كجدنا فائض في عدد المساكف بػ 
 مسكف يبقى ىناؾ فائض في السكف.     

 مسكف، حيث 570بػمجمكع  2015الجديدة، ينطمق سنة أما السكف المبرمج في المدينة 

 ( تـ حسابو بالطريقة التالية:1)
 عدد المساكف النظرية = النمك الفعمي لمسكاف لمفترة )نسمة( / المعدؿ الكطني إلشغاؿ -

 المسكف )فرد/المسكف(                           

                     = 2957 / 06  

 مسكف    =                             
 عدد المساكف المكجكدة -= عدد المساكف النظريةالعجز الحالي -

                 =    –      
 مسكف      -=                  
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 555، باإلضافة إلى OPGIمسكف خاص بػ  70، ك ADLمسكف خاص بػ  500
 مسكف أخرى. 

 االحتياجات المستقبمية: 2-ب
 عدد المساكف المطمكبة مستقبال تحسب كالتالي: 

 عدد المساكف النظرية = النمك الفعمي لمسكاف لمفترة )نسمة( / المعدؿ الكطني إلشغاؿ -

 المسكف )فرد/المسكف(                           
االحتياجات السكنية لمفترة المستقبمية = االحتياجات السكنية لممدى القصير+  -

 كنية لممدى المتكسط+ االحتياجات السكنية لممدى البعيداالحتياجات الس

 (.23ك النتائج ممخصة في الجدكؿ رقـ )

 الحالي و المستقبمي   مدينة الحروش: تقديرات عدد المساكن :(23)جدكؿ رقـ

االحتياجات السكنية  العجز )مسكن(
 )مسكن(

 معدل اشغال المسكن 
 )فرد/مسكن(

 السكانيةالزيادة 
 )نسمة(

 السكان)نسمة(عدد 

 2012سنة  35208 -          

 2017المدى القريب سنة  38116               

 2022سنة المدى المتوسط  41265                 

 2032سنة  البعيدالمدى  48363                  

 معالجة الطالبة المصدر:                                                                                              
 مسكف.     ىك  2032عدد المساكف التي يجب بناؤىا حتى سنة 

 تقدير مساحة االحتياجات من االستخدامات السكنية: -ج

 االحتياجات الحالية: 1-ج
  تـ اقتراح نسبة أنماط السكف التي يجب تكزيعيا عبر مجاؿ المدينة بنسبة   % 

قدرت االحتياجات السكنية بػ  ، لفرديةلممساكف ا %  لممساكف الجماعية ك نسبة 
، ك عدد (1)مسكف 345حيث أف عدد المساكف الجماعية ىك مسكف،     

 ك عميو يككف:، (2)مسكف 148المساكف الفردية ىك 

 مسكف.    = 100( / X 70    عدد المساكف الجماعية = )(  )

 مسكف.    = 100( / X 70    عدد المساكف الفردية = )(  )
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 المساكن الجماعية: 1-1-ج

تـ اعتماد المعايير الكطنية المعمكؿ بيا في ىذا المجاؿ كقاعدة حساب ك ىذا مف أجل 
 ، ك ىي:(1)لممساكف الجماعية الالزمةتقدير المساحة 

 . ـ   ( = SMLالمساحة المتكسطة لممسكف ) -

 . ـ   ( = SLHالمساحة الحرة لكل ساكف ) -

 . ـ   ( = SPHالمساحة السطحية لكل ساكف ) -

 . , ( = COSمعامل استخداـ األرض ) -

 فرد/مسكف.  ( = TOLمعدؿ إشغاؿ المسكف = ) -

 . =   Nأي  R+5عدد الطكايق =  -

 . ـ  مساحة التجييز الالزمة لممسكف =  -

 ك المساحة الحرة الكمية تضـ المساحات التالية:
 (.Svtمساحة الطرؽ الفرعية ) -

 (.Sstمساحة أماكف تكقف السيارات ) -

 (.SLالمساحة الحرة ) -

 

 ( بالطريقة التالية:  )

 (:Sptحساب المساحة السطحية الكمية لممساكف )

 عدد المساكف X 2ـالمساحة السطحية الكمية لممباني = المساحة المتكسطة لممسكف 
                                 =80 X      =      ىكتار.     =  2ـ 
 (:Sfحساب المساحة العقارية الكمية لممساكف )

 ( /معامل استخداـ 2المساحة العقارية = المساحة السطحية الكمية لممساكف )ـ
 (cosاألرض )                    

 ىكتار.    = 0,6ىكتار/      =                 
 المساحة السطحية الكمية لممباني )ىكتار(/ عددحساب المساحة المبنية = 

 (Nالمستكيات )                                 
 ىكتار.       =  ىكتار /      =                        

 (:S.l.tحساب المساحات الحرة التابعة لممساكف الجماعية )
 المساحة المبنية. –المساحة الحرة الكمية = المساحة العقارية 

 ىكتار. 4,14ىكتار =       -ىكتار    =                            
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    ، مف المساحة العقارية الكمية % 5ك ىي تستحكذ عمى  حساب مساحة الطرق الفرعية:
 ىكتار.      ك تساكي 

 ىكتار. 0,43 تساكي حساب مساحة أماكن توقف السيارات: 
 حيث أن:

  :يحدد بعدد السيارات لكل مسكف، ك يقدر بسيارة لكل مسكنيف معدل امتالك السيارة
 )في الجزائر(.

  = 2ـ 25المساحة المقدرة لكقكؼ السيارات. 
 ىكتار. 3,48 تساكي المساحة الحرة: حساب 

 مسكف/ىكتار. 750 تساكي  حساب الكثافة السكنية الصافية:
 مسكف/ىكتار 75 تساكي  :الكثافة السكنية الخامحساب 

 نسمة/ىكتار. 450تساكي حساب الكثافة السكانية: 
 .0,1 ساكي ي (:CESحساب معامل االستيالء عمى األرض )

 ىكتار. 1,3 تساكي  :حساب مساحة التجهيزات

 ىكتار.     =  100( / X 5مساحة الطرؽ الفرعية = )المساحة العقارية  -
 عدد المساكف.Xمساحة تكقفيا Xمساحة أماكف تكقف السيارات = معدؿ امتالؾ السيارات  -

                               =0,5 X 25 X      
 ىكتار. 0,43=  2ـ 4312,5=                               

 )مساحة الطرؽ+مساحة أماكف تكقف السيارات( –المساحة الحرة = المساحة الحرة الكمية  -
 ىكتار. 3,48( = 0,43+      ) –4,14=               

 الكثافة السكنية الصافية = عدد المساكف / المساحة المبنية -
 مسكف/ىكتار. 750=     /     =                        

 العقاريةالكثافة السكنية الخاـ = عدد المساكف / المساحة  -
 مسكف/ىكتار 75=     /     =                      

 معدؿ إشغاؿ المنزؿ  Xالكثافة السكنية الخاـ الكثافة السكانية =  -
                 =75 X 6  =450 .نسمة/ىكتار 

- CES المساحة المبنية / المساحة العقارية = 
 .0,1= ىكتار    ىكتار /      =        

 المساحة السطحية الكمية Xمساحة التجييزات = مؤشر التجييز  -
 (2(/ المساحة السطحية لكل ساكف)ـ2مؤشر التجييز  = مساحة التجييز الالزمة لممسكف )ـ* 

                =6  /13  =0,46. 
 ىكتار. X        =1,3 0,46إذف: مساحة التجييزات = 
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 المساكن الفردية: 2-1-ج

المعايير الكطنية المعمكؿ بيا في ىذا المجاؿ كقاعدة حساب ك ىذا مف أجل تـ اعتماد 
 تقدير المساحة المالزمة لممساكف الفردية، ك ىي:

 . ـ    ( = SMLالمساحة المتكسطة لممسكف ) -

 . ـ    المساحة السطحية لممسكف =  -

 فرد/مسكف.  ( = TOLمعدؿ إشغاؿ المسكف = ) -

 . =   Nأي  R+1( = COSعدد الطكايق ) -

 . ـ  مساحة التجييز الالزمة لممسكف =  -

بنفس طريقة الحساب المتبعة في المساكف الجماعية، تـ الحصكؿ عمى النتائج المدكنة في 
 (  كمايمي:24الجدكؿ رقـ )

 (2102مدينة الحروش: التوزيع المساحي لالحتياجات السكنية الحالية )سنة  (:24)جدكؿ رقـ
 نوع المساحة المساكن الجماعية المساكن الفردية المجموع

 المساحة العقارية 4,6 2,22     
 المساحة السطحية الكمية 2,76 1,78     
 المساحة المبنية 0,46 0,9     
 المساحة الحرة الكمية 4,14 1,32     

 مساحة الطرق الفرعية 0,23 0,11     
 مساحة أماكن توقف السيارات 0,43 0,18     
 المساحة الحرة 3,48 1,03     
 مساحة التجهيزات 1,3 0,57 1,87
 عدد المساكن 345 148    
 الكثافة السكانية 450 402    
 الكثافة السكنية الخام 75 67    

 (CES) األرضمعامل استيالء  0,1 0,4 

 (COSمعامل شغل األرض ) 0,6 0,8 

 مؤشر التجهيز      32   
 السكنية الصافيةالكثافة  750 164    

 معالجة الطالبة المصدر:                                                                                  
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2112المساحة الالزمة لتمبية االحتياجات المستقبمية حتى لسنة ك 
 ىكتار. 8,69 ، ىي:(1)

 االحتياجات المستقبمية: 2-ج
مسكف، نسبة الجماعي     (: قدرنا االحتياجات السكنية بػ 2017المدى القريب ) آفاؽ  -

 مسكف.    بػ  % 30مسكف، ك نسبة الفردي  339بػ  % 70
مسكف، نسبة      (: قدرنا االحتياجات السكنية بػ 2022المدى المتكسط ) آفاؽ  -

 كف.مس    بػ  % 30مسكف، ك نسبة الفردي     بػ  % 70الجماعي 
مسكف، نسبة الجماعي      (: قدرنا االحتياجات السكنية بػ 2032المدى البعيد) آفاؽ  -

 مسكف.    بػ  % 30مسكف، ك نسبة الفردي      بػ  % 70

النتائج تـ اعتماد نفس طريقة الحساب المتبعة في التقديرات الحالية، تـ الحصكؿ عمى 
 (  كمايمي:25المدكنة في الجدكؿ رقـ )

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 نحسبيا كالتالي: 2112لحساب المساحة الالزمة لتمبية االحتياجات المستقبمية حتى لسنة ( 1)

 المساحة اإلجمالية = المساحة العقارية + مساحة التجييزات
 ىكتار. 8,69ىكتار =  1,87ىكتار +      =                    

 ىكتار. 8,69إذف المساحة المطمكبة ىي: 
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 مدينة الحروش: التوزيع المساحي لالحتياجات السكنية المستقبمية :(25) جدكؿ رقـ
 2012المذى القريب سنت  2022المذى المتوسط سنت   2032المذى االبعيذ سنت  

 نوع المساحت
المساكن  المجموع

 الفرديت 
المساكن 

 الجماعيت
 المجموع

المساكن 

 الفرديت 
المساكن 

 الجماعيت
 المجموع

المساكن 

 الفرديت 
المساكن 

 الجماعيت

  ,    ,     ,     ,    ,     ,    ,    ,    ,   
 المساحت العقاريت 

  ,    ,     ,     ,    ,    ,    ,    ,    ,   
 المساحت السطحيت الكليت 

 ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,   
 المساحت المبنيت 

  ,    ,     ,     ,    ,     ,    ,    ,    ,   
 المساحت الحرة الكليت 

 ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,   
 مساحت الطرق الفرعيت

مساحت أماكن توقف    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    , 

 السياراث

  ,    ,     ,     ,    ,     ,    ,    ,    ,   
 المساحت الحرة 

 ,    ,    ,      ,    ,      ,    ,    ,    ,   
 مساحت التجهيزاث

                                       
 عذد المساكن

   ,          ,      ,      ,          ,      ,       
 الكثافت السكانيت

   ,     ,     ,      ,     ,     ,      ,     ,     ,   
 الكثافت السكنيت الخام

   ,      ,      ,      ,      ,      ,      ,      ,      ,   
 الكثافت السكنيت الصافيت

 
 ,    ,   

 
 ,    ,   

 
معامل االستيالء علي    ,    , 

 CESاالرض 

 
 ,    ,  

 
 ,    ,  

 
معامل شغل األرض   ,    , 

(COS) 

 
 ,    ,   

 
 ,    ,   

 
 ,    ,   

 مؤشر التجهيز  

 معالجة الطالبة المصدر:

 تقدير االحتياجات من االستخدامات األخرى: -د

نقـك بتقدير االحتياجات الحالية ك المستقبمية مف التجييزات ك المرافق باالعتماد عمى الشبكة 
 النظرية لمتجييز. 

 االحتياجات الحالية: -1
 تقدير العجز الحالي عمى مستوى االستخدامات الخدمية األخرى: 1-1
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 االستخدامات التعميمية: 1-1-1
 :الطور االبتدائي 

تمميذ،  3518بػ  2012-2011يقدر عدد تالميذ الطكر االبتدائي خالؿ السنة الدراسية 
 25قسـ، ك باالعتماد عمى المعدؿ الكطني إلشغاؿ القسـ البالغ 123يتكزعكف عمى 

 قسـ. 141 ىك: (1)فإف عدد االقساـ النظرية تمميذ/القسـ،
قسـ  18بالنسبة لمطكر االبتدائي في مدينة الحركش بػ  (2)لألقساـإذا يقدر العجز الحالي 

 أقساـ. 09(، إذا ما أخذنا بعيف االعتبار أف االبتدائية تضـّ 02بمعدؿ ابتدائيتيف )أي 
 :الطور المتوسط 

تمميذ،  3119بػ  2012-2011يقدر عدد تالميذ الطكر المتكسط خالؿ السنة الدراسية 
 28قسـ، ك باالعتماد عمى المعدؿ الكطني إلشغاؿ القسـ البالغ  87يتكزعكف عمى
 قسـ. 111ىك:  (3)فإف عدد االقساـ النظريةتمميذ/القسـ، 

قسـ  24بالنسبة لمطكر المتكسط في مدينة الحركش بػ  (4)إذا يقدر العجز الحالي لألقساـ
 أقساـ. 22ف المتكسطة تضـّ (، إذا ما أخذنا بعيف االعتبار أ01بمعدؿ متكسطة ) أي

 
 :الطور الثانوي 

        3046بػ  2012-2011يقدر عدد طالب الطكر الثانكي خالؿ السنة الدراسية 

 قسـ، ك باالعتماد عمى المعدؿ الكطني إلشغاؿ القسـ البالغ  73يتكزعكف عمى  طالب،

 عدد تالميذ/ معدؿ إشغاؿ القسـ النظرية = األقساـعدد ( 1)
                     =3518 /25 
 قسـ 141=                     

 األقساـ المكجكدةعدد  - النظرية األقساـعدد العجز الحالي = ( 2)

              =141 -123 
 قسـ 18=               

 عدد األقساـ النظرية = عدد تالميذ/ معدؿ إشغاؿ القسـ( 3)
                     =3119 /28 

 قسـ    =                            
 عدد األقساـ المكجكدة -العجز الحالي = عدد األقساـ النظرية ( 4)

                     =111 – 87 
 قسـ 24=                                  
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 قسـ. 73ىك:  (1)فإف عدد االقساـ النظريةطالب/القسـ،  28
قسـ    بالنسبة لمطكر الثانكي في مدينة الحركش بػ  (2)إذا يقدر العجز الحالي لألقساـ

 أقساـ. 24(، إذا ما أخذنا بعيف االعتبار أف الثانكية تضـّ 01أي بمعدؿ ثانكية )
 :مركز التكوين المهني و التمهين 

الالزمة باالعتماد عمى الشبكة النظرية لمتجييز،  (4)ك مساحة التجييز (3)نقـك بحساب العجز
 ى النتائج التالية: حيث نتحصل عم

 /فرد    2ـ 0,159نصيب الفرد مف مساحة التجييز :  -
 . 2ـ 15900مساحة الكحدة :  -
 .01 عدد المؤسسات: -
     :(5)المؤسسات الالزمة  -
   2ـ       : (6)المساحة الالزمة  -
 ال يكجد عجز في ىذا التجييز -

 االستخدامات الصحية: 1-1-2 
 :المستشفى 

 ./فرد2ـ 0,15نصيب الفرد مف مساحة التجييز :  -
 . 2ـ 15000مساحة الكحدة :  -

  
 عدد األقساـ النظرية = عدد الطالب/ معدؿ إشغاؿ القسـ( 1)

                     =3046 /28 
 قسـ 73=                              

 المكجكدةعدد األقساـ  -العجز الحالي = عدد األقساـ النظرية ( 2)
                     =     – 73 

 قسـ   =                      
 (: يتـ حساب العجز ك مساحة التجييز  بنفس بالطريقة الحسابية في كل التجييزات اآلتية.4ك ) (3)

 ( يتـ حساب العجز بالطريقة الحسابية التالية:5)

العجز(عدد  الوحدات)  
 عدد السكان   نصيب الفرد من مساحة الوحد

  متوسط مساحة التجهيز
 

 ( يتـ حساب مساحة التجييز  بالطريقة الحسابية التالية:6)
  /فرد.2نصيب الفرد مف ىذا التجييز ـ Xمساحة التجييز = عدد السكاف )نسمة( 
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 .                          01 عدد المؤسسات: -
                        المؤسسات الالزمة: -
 . 2ـ       الالزمة:المساحة  -

 (،  02ك عميو ال يكجد عجز في ىذا التجييز إذ تتكفر مدينة الحركش عمى مستشفييف )
 المستشفى الجديد ك مسشتفى األمراض العقمية.

 :عيادة متعددة الخدمات 

    /فرد  2ـ 0,07نصيب الفرد مف مساحة التجييز :  -
 . 2ـ 800مساحة الكحدة :  -
 .01 عدد المؤسسات: -
    المؤسسات الالزمة: -
                                                                                      2ـ         المساحة الالزمة: -

، منيا كاحدة تامة االنجاز يتـ تدشينيا (  بعيادتيف متعددتي الخدمات )يكجد عجز 
 . 2013لالستخداـ في جانفي 

 :قاعة عالج 
 /فرد2ـ 0,02نصيب الفرد مف مساحة التجييز :  -
 . 2ـ 350مساحة الكحدة :  -
 .01 عدد المؤسسات: -
    المؤسسات الالزمة: -
 2ـ       المساحة الالزمة:  -

 يكجد عجز بقاعة عالج كاحدة.

إال أف ىذا التجييز ال يبرمج في المدف المتكسطة،  إذ تكجد قاعة عالج كاحدة في منطقة 
 كانت تجمع ثانكي قبل دمجيا مع المركز الرئيسي لمحركش.بئر سطل التي 

 :الصيدليات 

    /فرد.  2ـ 0,02نصيب الفرد مف مساحة التجييز :  -
 . 2ـ 200مساحة الكحدة :  -
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 .   عدد المؤسسات: -
    المؤسسات الالزمة: -

  2ـ       المساحة الالزمة: -

 .ال يكجد عجز في ىذا التجييز
 :الثقافيةاالستخدامات الرياضية و الترفيهية و  1-1-3

 :قاعة متعددة الرياضات 

    /فرد  2ـ 0,07نصيب الفرد مف مساحة التجييز :  -
 . 2ـ 7000مساحة الكحدة :  -
 .01 عدد المؤسسات: -
 .   المؤسسات الالزمة: -
                                                                                      2ـ          المساحة الالزمة: -

 ال يكجد عجز في ىذا التجييز.
 :المركب الرياضي الجواري 
    /فرد  2ـ 0,045نصيب الفرد مف مساحة التجييز :  -
 . 2ـ 1500مساحة الكحدة :  -
 .01 عدد المؤسسات: -
    المؤسسات الالزمة: -
 2ـ        المساحة الالزمة: -

  .ال يكجد عجز في ىذا التجييز

 :ممعب بمدي 
    /فرد  2ـ 0,3نصيب الفرد مف مساحة التجييز :  -
 . 2ـ 30000مساحة الكحدة :  -
 .01 عدد المؤسسات: -
 01 المؤسسات الالزمة: -
 .2ـ           المساحة الالزمة: -

  .ال يكجد عجز في ىذا التجييز
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 :دار شباب 
    /فرد  2ـ 0,091نصيب الفرد مف مساحة التجييز :  -
 . 2ـ 1038مساحة الكحدة :  -
 .01 عدد المؤسسات: -
    المؤسسات الالزمة: -
          المساحة الالزمة: -

 .ال يكجد عجز في ىذا التجييز

  االستخدامات الثقافية: 1-1-5
 :مكتبة 
    /فرد  2ـ 0,09نصيب الفرد مف مساحة التجييز :  -
 . 2ـ 2685مساحة الكحدة :  -
 .01 عدد المؤسسات: -
    المؤسسات الالزمة: -
         المساحة الالزمة: -

ك لكف العجز في المساحة حيث أف المكتبة مف حيث العدد  ال يكجد عجز في ىذا التجييز
 ، ك تكجد مكتبة في طكر االنجاز.2ـ 327المكجكدة ذات مساحة صغيرة تقدر بػ 

 الدينية و الشعائرية:االستخدامات  1-1-6

 :المساجد 
    /فرد  2ـ 0,16نصيب الفرد مف مساحة التجييز :  -
 . 2ـ 2000مساحة الكحدة :  -
 .01 عدد المؤسسات: -
    المؤسسات الالزمة: -
         المساحة الالزمة:  -

( منيـ 04( مساجد، أربعة )05ال يكجد عجز في ىذا التجييز حيث يكجد خمس )
 ( في طكر االنجاز غير مستخَدـ.01)مستخَدميف، ك كاحد 
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 :المقابر 
    /فرد  2ـ 2نصيب الفرد مف مساحة التجييز :  -
 . 2ـ 200000مساحة الكحدة :  -
 .01 عدد المؤسسات: -
    المؤسسات الالزمة: -
       المساحة الالزمة: -

 ال يكجد عجز في ىذا التجييز.
 االستخدامات األمنية: 1-1-7

 :األمن الحضري 
    /فرد  2ـ 0,03نصيب الفرد مف مساحة التجييز :  -
 . 2ـ 1000مساحة الكحدة :  -
 .01 عدد المؤسسات: -
    المؤسسات الالزمة: -
 2ـ         المساحة الالزمة: -

 ال يكجد عجز في ىذا التجييز.
 :الحماية المدنية 
    /فرد  2ـ0,02نصيب الفرد مف مساحة التجييز :  -
 . 2ـ 666مساحة الكحدة :  -
 .01 عدد المؤسسات: -
    المؤسسات الالزمة: -
 2ـ        المساحة الالزمة: -

 ال يكجد عجز في ىذا التجييز.
 :و االجتماعية اإلدارية االستخدامات 1-1-8

 محكمة: 
    /فرد  2ـ0,025نصيب الفرد مف مساحة التجييز :  -
 . 2ـ     مساحة الكحدة :  -
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 .01 عدد المؤسسات: -
    المؤسسات الالزمة: -
        المساحة الالزمة: -

 ال يكجد عجز في ىذا التجييز.
 :مقر البمدية 

    /فرد  2ـ0,03نصيب الفرد مف مساحة التجييز :  -
 . 2ـ    مساحة الكحدة :  -
 .01 عدد المؤسسات: -
    المؤسسات الالزمة: -
         المساحة الالزمة: -

 في ىذا التجييز.( 01بفرع بمدي )يكجد عجز 
 :مركز البريد 
    /فرد  2ـ0,03الفرد مف مساحة التجييز :  نصيب -
 . 2ـ     مساحة الكحدة :  -
 .01 عدد المؤسسات: -
    المؤسسات الالزمة: -
         المساحة الالزمة: -

 ال يكجد عجز في ىذا التجييز.
 :استخدامات إدارية أخرى 

    /فرد  2ـ0,05نصيب الفرد مف مساحة التجييز :  -
 . 2ـ 5000مساحة الكحدة :  -
 .01 المؤسسات: عدد -
    المؤسسات الالزمة: -
         المساحة الالزمة: -
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 االستخدامات االجتماعية: 1-1-9
 روضة أطفال 
    /فرد  2ـ 0,13نصيب الفرد مف مساحة التجييز :  -
 . 2ـ 1000مساحة الكحدة :  -
 .01 عدد المؤسسات: -
    المؤسسات الالزمة: -
         المساحة الالزمة: -

 .( ركضات04أربع )بػ يكجد عجز 

حيث الفرؽ في المساحة بيف المكجكد ك الالـز تقدير المساحة ىك الذي يحدد العجز الحقيقي 
  .يكجد عجز في ىذا التجييزإذف ال ،  2ـ       يساكي 

 ستخدامات التجارية و الخدماتية:اال 1-1-11
 :األسواق 
    /فرد  2ـ0,06نصيب الفرد مف مساحة التجييز :  -
 . 2ـ 2000الكحدة : مساحة  -
 .01 عدد المؤسسات: -
    المؤسسات الالزمة: -
          المساحة الالزمة: -

 ال يكجد عجز في ىذا التجييز.
 :المركز التجاري 
    /فرد  2ـ0,06نصيب الفرد مف مساحة التجييز :  -
 . 2ـ 2000مساحة الكحدة :  -
 .01 عدد المؤسسات: -
    المؤسسات الالزمة: -
         المساحة الالزمة: -

 ال يكجد عجز في ىذا التجييز.
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 :مشرحة و مناطق تخزين 
    /فرد  2ـ0,2نصيب الفرد مف مساحة التجييز :  -
 . 2ـ 20000مساحة الكحدة :  -
 .01 عدد المؤسسات: -
    المؤسسات الالزمة: -
  2ـ        المساحة الالزمة: -

 ال يكجد عجز في ىذا التجييز.
 :محطة بيع البنزين 
    /فرد  2ـ0,08مساحة التجييز : نصيب الفرد مف  -
 . 2ـ 2000مساحة الكحدة :  -
 .01 عدد المؤسسات: -
    المؤسسات الالزمة: -
          المساحة الالزمة: -

 .(01بػمحطة بنزيف كاحدة )يكجد عجز 

III-2-2 :االحتياجات المستقبمية 
لمتجييز ك عدد  لتقدير االحتياجات المستقبمية لمدينة الحركش، نعتمد عمى الشبكة النظرية 

لسكاف المتكقع خالؿ اآلماد )القريب، المتكسط ك البعيد( نتبع نفس الطريقة الحسابية ا
 (.26المستعممة في تقدير االحتياجات الحالية، ك ىي مكضحة في الجدكؿ رقـ )

لالستخدامات التعميمية فيتـ باالعتماد عمى معدؿ تقدير االحتياجات المستقبمية أما 
 (.27لمتالميذ، كما ىك مكضح في الجدكؿ رقـ )النمك السنكي 

فيي ممخصة في الجدكؿ  2132األرض حتى سنة الستخدامات  ك مقترحات التييئة
(.28رقـ )
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  2102حتى سنة  مدينة الحروش: التقديرات المستقبمية لمسكان من االستخدامات الخدمية العامة (:26جدكؿ رقـ )

 نوع التجهيز
 
 

 قاعدة الحساب
التجهيزات  

 الموجودة
 

العدد 
 الالزم

 العجز
المساحة 

 (2)م

 االحتياجات المستقبمية

المعيار 
 /فرد2م

مساحة 
 2الوحدة م

 2032سنة  2022سنة  2017سنة 
العدد 
 العجز الالزم

المساحة 
 (2)م

العدد 
 العجز الالزم

المساحة 
 (2)م

العدد 
 العجز الالزم

المساحة 
 (2)م

 من التكوين المهنياالستخدامات 
           0         0 0 5912,89 0 0 5598,07     1 15900 0,159 تككيف ميني

 االستخدامات الصحية
 6573   0         0 0 5578,2 0 0 5281,20     1 15000 0,15 المستشفى
عيادة ـ 
 الخدمات

0,07 800 1 3   2464,56 0 0 0,0112 3 2         4 3 3067 

 876,4 2 3        1 2 743,76 1 2 704,16   2 1 350 0,02 قاعة عالج
 876,4 0 4        0 4 743,76 0 4 704,16   4 20 200 0,02 الصيدليات

 و الثقافية االستخدامات الرياضية و الترفيهية
           0         0 0 2603,16 0 0 2464,56     1 7000 0,07 ؽ ـ الرياضات
           1           1 1673,46   1 1584,36   1 1 1500 0,045 ـ ر جكاري 
            0         0 0 11156,4 0 0 10562,40     1 30000 0,3 ممعب بمدي

          0          0 0 338,41 0 0 320,39     1 1038 0,0091 دار شباب

       0 0         0 0 334,69 0 0 316,87     1 2685 0,009 مكتبة
 االستخدامات الدينية و الشعائرية



 الفصل الثالث     مدى فعالية أدوات التهيئة و التعمير في تنظيم استخدامات األرض و البدائل المقترحة في مدينة الحروش

 

 

    

 7011 0 4         0 3 5950,08 0 3 5633,28   3 5 2000 0,16 المساجد
 87638   0       0 0 74376 0 0 70416,00     1        2 المقابر

 األمنيةاالستخدامات 
 1315   1           1 1115,64   1 1056,24   1 1 1000 0,03 الحضري  األمف

 876,4   1          1 743,76   1 704,16   1 1 666 0,02 الحماية المدنية
 اإلدارية و االجتماعيةاالستخدامات 

 1095   0        0 0 929,7 0 0 880,20   0 1 2500 0,025 محكمة
 1315 1 2         1 2 1115,64 1 2 1056,24   2 1 700 0,03 مقر البمدية
 1315 0 1         1- 0 1115,64 0 0 1056,24   0 1 2600 0,03 مركز البريد
استخدامات 

 أخرى  إدارية
0,05 5000 1 0   1760,40 0 0 1859,4 0 0        0   2191 

         4 5 4834,44 4 5 4577,04   5 1 1000 0,13 أطفاؿركضة 
 

6 1 5696 

 االستخدامات التجارية و الخدماتية
 2629 0 1         0 1 2231,28 0 1 2112,48   1 4 2000 0,06 األسكاؽ

 2629   1         0 1 2231,28 0 1 2112,48   1 2 2000 0,06 التجاري المركز 
مشرحة ك 

 مناطق التخزيف
0,5 20000 1 1   17604 1 0 18594 1 0       1 0          

 3506 1 2         1 2 2975,04 0 1 2816,64   1 1 2000 0,08 محطة البنزيف
 الطالبة ةالمصدر: معالج



 الفصل الثالث     مدى فعالية أدوات التهيئة و التعمير في تنظيم استخدامات األرض و البدائل المقترحة في مدينة الحروش

 

 
    

 .2102حتى سنة  لالستخدامات التعميميةمدينة الحروش: تقديرات االحتياجات المستقبمية : (27)جدكؿ رقـ 

 الطالبة ةالمصدر: معالج
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

مساحة  االحتياجات الحالية االحتياجات المستقبمية
االستخدام 

 (2)م

عدد االقسام 
داخل 

االستخدام 
 الواحد

المعدل الوطني 
الشغال القسم 

)تمميذ / 
 القسم(

معدل 
النمو 
)%( 

عدد 
التالميذ 

سنة 
2012 

نوع 
 االستخدام

2032 2022 2017 

المساحة  
 (2)م

 العجز
العدد 
 الالزم

عدد 
 التالميذ

 ةمساحة الالزم
 (2)م

 العجز
العدد 
 الالزم

عدد 
 التالميذ

مساحة 
 (2)م ةالالزم

 العجز
العدد 
 الالزم

عدد 
 التالميذ

 ةمساحة الالزم
 (2)م

 العجز
العدد 
 الالزم

عدد 
 التالميذ

                                                                       
      

 ابتدائي     
 متوسط 3119            3119                                             
 ثانوي                                                                    
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  2102الستخدامات األرض حتى سنة  مدينة الحروش: مقترحات التهيئة :(22)جدكؿ رقـ 

 االستخداموع ن
 االحتياجات المستقبمية 2012الحالية سنة االحتياجات 

 2032سنة  2022سنة  2017سنة  (2المساحة )م العدد
 (2المساحة )م العدد (2المساحة )م العدد (2المساحة )م العدد  

     السكن

  68200 جماعي:-
 ىكتار(     )
 46000 فردي:-
 ىكتار(      

    

  45200 جماعي:-
 ىكتار(      
 21000 فردي:-

 ىكتار(     

     

  141200 جماعي:-
 ىكتار(     

 55900 فردي:-
 ىكتار(    

     

 204700 جماعي:-
 ىكتار(     

 98800 فردي:-
 ىكتار(    

 تعميمية
 ابتدائية -
 متوسطة -
 ثانوية -

   
   
   

-      
-      
-        

   
/ 
/ 

-      
/ 
/ 

   
/ 
/ 

-      
/ 
/ 

   
/ 
/ 

-      
/ 
/ 

 صحية
عيادة متعددة 

 الخدمات
   X1232,282  / /    X1374,732     X1022,333  

 إدارية
 مقر البمدية -
 ممحق بمدي -

   
   

-         
/ 

/ 
/ 

/ 
/ 

/ 
/ 

/ 
/ 

/ 
   

/ 
-      

         1144,26X4    1144,26X4    5106,14X4    روضة أطفال - اجتماعية
                    / / / / محطة بنزين - خدماتية

 ىكتار(15) 150000 / ىكتار(10) 100000 / ىكتار(08) 80000 / ىكتار(15) 150000 / مساحات خضراء

  المجموع
       

 ىكتار(24,81)
 

       
 ىكتار(     )

 
       

 ىكتار(     )
 

       
 ىكتار(     )

 الطالبة ةالمصدر: معالج



 الفصل الثالث     مدى فعالية أدوات التهيئة و التعمير في تنظيم استخدامات األرض و البدائل المقترحة في مدينة الحروش

 

 
    

III-2-2-1  :تقدير االحتياجات من الشبكات التقنية 
  شبكة المياه الصالحة لمشرب: -أ
 االحتياجات الحالية: 1-أ

                          /ثا(3ـ 0.5ؿ/يـك )         تساكي : (Qjاليكمية )االحتياجات  -
 /ثا(.3ـ 0,10/يـك )3ـ 844,92 تساكي  (:QJmaxاالحتياجات اليكمية القصكى) -
.3ـ          تساكي  (:VRاالحتياجات التخزينية مف المياه ) -  /يـك

 االحتياجات المستقبمية: 2-أ 
لحساب االحتياجات المستقبمية اعتمادا عمى عدد السكاف المتكقع خالؿ اآلماد ك نفس 

، النتائج ممخصة  200المعايير السابقة ما عدا معدؿ االحتياج اليكمي لمفرد تساكي  ؿ/يـك
 ( كمايمي:29في الجدكؿ رقـ )

 
 
 H x N ( = Qjاليكمية )االحتياجات ( 1)

 : االحتياج اليكمي.Qj      حيث:
            Nعدد السكاف :      
            H ؿ/اليـك120: معدؿ االستيالؾ اليكمي لمفرد ك يساكي 

Qj= 35208 x 120= 4224960 L/j = 4224,96 m /j =0,05 m /S 

  K x Qj ( =QJmax( االحتياجات اليكمية القصكى)2) 
 .ة القصكى اليكمي ات: االحتياج QJmax    حيث:

           Qj.االحتياج اليكمي : 
           K 02: معدؿ االستيالؾ حسب عدد السكاف يساكي 

                  QJ max=         x 2=         L/J =         m /J =     m /S      

 (:VRاالحتياجات التخزينية مف المياه )( 3)
 : االحتياجات التخزينية.VR   حيث:

        R1 = 3ـ120: مياه اإلطفاء. 
 مف االحتياج اليكمي. %50سعة الخزاف =         

                  VR= (0.5x 9588,24) + 120 = 4344,96 m /J  
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    2102مدينة الحروش: تقدير االحتياجات المستقبمية من الماء الصالح لمشرب حتى سنة  (:22جدكؿ رقـ )

 االحتياجات
 
 
 

 اآلماد

عدد السكان 
معدل  )نسمة(

االستهالك 
اليومي 
 )ل/اليوم(

معامل 
االستهالك 

 Kاليومي 

االحتياجات  (Qjmاالحتياجات اليومية القصوى) (Qjاالحتياجات اليومية )
التخزينية 

 /اليوم(3)م

عدد الخزانات 
الالزمة سعة 

 3م5000
 ؿ/ثا /اليكـ3ـ ؿ/اليكـ ؿ/ثا /اليكـ3ـ ؿ/اليكـ

المدى القريب سنة 
2017 

                                                                        

سنة المدى المتوسط 
2022 

                                                                          

سنة  البعيدالمدى 
2032 
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 شبكة الصرف الصحي:  -ب
. 7041.6صبيب المياه القذرة:   -       ؿ/ يـك
.3ـm /j  ,     كمية المياه المستعممة حاليا:  -  /يـك
 كمية المياه المستعممة مستقبال:  -

.3ـ m /j   ,      :2017المدى القريب سنة *   /يـك
.3ـ m /j   ,      :2022سنة المدى المتوسط *     /يـك

.3ـ m /j   ,     :  2032سنة  البعيدالمدى *     /يـك

 

  
 
 
 
 
 
. Qnh  =(H x NH) / 1000  =7041.6صبيب المياه القذرة ( 1)  ؿ/ يـك

 حيث:
Qnh كمية المياه المستعممة : 

 H ؿ/يـك 200ؿ/يـك الحالي، ك 120: معيار المياه الصالحة يقدر بػ 
NHعدد السكاف : 

 CR 0,8: معامل التصريف ك يساكي. 

 ( كمية المياه المستعممة حاليا: 2)
Qnh = (120 x 35208) / 1000= 7990,2 m /j 

 ( كمية المياه المستعممة مستقبال: 3)
 :2017المدى القريب سنة  -

Qnh = (200 x              8660,76 m /j 

 :2022المدى المتوسط سنة  - 
Qnh = (200 x                9387,69 m /j 

 2032المدى البعيد سنة : - 
Qnh = (200 x                11029,72 m /j 
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 نتائج و اقتراحات و توصيات: -
 إف أىـ النتائج التي تكصمنا إلييا:

(، ك مكضعيا السيمي 03تحتل مدينة الحركش مكقعا ميما عمى الطريق الكطني رقـ ) -1
  المنبسط  جعالىا مركز استقطاب، ك أىـ المدف المتكسطة في الشرؽ الجزائري. 

ينقسـ المجاؿ الحضري لمدينة الحركش إلى كحدتيف حضريتيف بارزتيف، يفصل بينيما  -2
 طريق السكة الحديدية، الكحدة األكلى تكجد عمى يمينيا ك الكحدة الثانية تكجد عمى يسارىا، 

تمثل حدكد مدينة الحركش قبل ضـ المركز الثانكي لبئر سطل، ىي  الوحدة األولى: -
كع فيو استخدامات األرض، حيث تتعدد األنماط السكنية مجاؿ عمراني متشبع، تتن

بالنسبة لمفردي ك الجماعي التي بدكرىا تتحكـ في تكزيع الحجـ السكاني لمكحدة، 
حيث يكجد تنطيق في المجاؿ، بحيث شرؽ المدينة مخصص لمسكف الجماعي      

تتكزع  ك الباقي مخصص لمسكف الفردي، ك بالنسبة لالستخدامات الخدمية العامة،
ىذه األخيرة بطريقة غير متكازنة عبر المجاؿ الحضري، حيث تتناقص كمما ابتعدنا 
عف المركز، أما االستخدامات الصناعية فيي تحتل أكبر نسبة مف المساحة تكجد 
منعزلة في الجية الشرقية لممدينة، ك ىذا الكضع جاء نتيجة تبايف كتيرة التنمية 

ت حضرية، أعطت نتائج مختمفة بيف المممكسة   الحضرية بو ك اعتماد عدة مخططا
ك المعتبرة ك غير الناجعة، ك يشكل نفاذ األراضي لمتعمير عائقا أماـ التكسع 

 العمراني لممدينة ألنيا ُمحاطة بأراضي فالحية.   
كدية بئر سطل، ىي نسيج عمراني غير منظـ ك متداخل، يقتصر  الوحدة الثانية:  -

مف مساحة مجالو، ك يفتقر لالستخدامات  %3,68عمى االستخدامات السكنية بنسبة 
فقط، مما يدؿ عمى ضعف التنمية الحضرية        % 0,34الخدمية العامة التي تمثل 

 ك غياب أسس التخطيط الحضري بو.
في منطقة بئر سطل عمى المدى القريب يخمق قطب ديناميكي  انجاز المدينة الجديدة -3

كظيفي ك مجالي لممدينة مف شأنو تخفيف الضغط عف مركز الحركش ك إعطاء بعد آخر 
 لتكزيع استخدامات األرض لممدينة إذا طبقت األدكات القانكنية كالتقنية عمى أرض الكاقع.

ث التوازن الوظيفي و المجالي داخل يأتي دور التهيئة في إعطاء الحمول المناسبة إلحدا
، من خالل ترقيتها و ضمان حيويتها و أهميتها اإلقميمية النسيج العمراني لمدينة الحروش

 :و تدعيمها بمايمي
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 ك المراقبة الصارميف ألدكات التييئة العمرانية ككسائل الستخداـ األرض. التطبيق -1
مف شأنو تنظيـ المجاؿ ك تكزيع الكظائف  التخطيط العمراني الُمحكم و الفعال: -2

األرض لممدينة تكزيعا عادال ك ُمنصفا، ك يشمل  تالحضرية التي تتحكـ في استخداما
 العناصر التالية:

 :ك يككف ذلؾ مف خالؿ تكفير األرضية الالزمة لتجسيد عمميات  التحكم في العقار
حركش بطرؽ قانكنية      التعمير المستقبمية في شكل تكسعات عمرانية في مدينة ال

 ك التحكـ في أسعار األراضي.
  :ك يتمثل في استخداـ األرض في إطار المخططات التحكم في استخدام األرض

 التعمير بمختمف مستكياتيا. 
 :ك ذلؾ مف خالؿ تقدير االحتياجات الكمية مف المساكف، ك العمل التحكم في السكن

  يعد التحكـ في السكف ثالث اىتماـ لتكجيو، تأطير ك مراقبة نمك عمى انجازىا، حيث 
تكسع المدف بعد تأميف العقار الالـز ثـ تخصيص األرضية المكجية لمتعمير  ك

المستقبمي طبقا لما تمميو كثائق التعمير كفق القكانيف السارية المفعكؿ، نظرا لككنو 
المؤسسات االجتماعية، إذ يحتل المطمب األساسي الذي تبنى كفقو الحياة في غضكف 

 .حصة األسد مف المجاؿ الحضري 
بما أف منطقة الحركش تتميز بطابعيا الفالحي ك تشتير بزراعة الحمضيات، فيذا يدخل  -3

في إطار استراتيجية ترشيد تسيير ك استغالؿ مكاردىا ك امكانياتيا الطبيعية ك االقتصادية،  
 مف خالؿ:

 الحية ك حمايتيا مف التكسع العمراني، المحافظة عمى األراضي الف -
 تنمية القطاع الفالحي،  -
التي تقل فييا الممكثات، ك يككف  تكطيف ك تشجيع الصناعات الغذائية ك التحكيمية -

 مكقعيا في المنطقة الصناعية المكجكدة حاليا.
 نقل جميع الكحدات الصناعية خارج الحدكد العمرانية. -

غرب الذي يمر مف الجية  الجنكبية لبمدية الحركش -إف كجكد الطريق السيار شرؽ  -4
يمكف أف يساىـ في تفعيل حركة تنقل األفراد ك البضائع، ك بالتالي خمق كحدات صناعية 
متكسطة ك صغيرة ك نشاطات تجارية خارج محيط المدينة، ك استفادة ىذه األخيرة مف السمع 
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تكاىا االقتصادي دكف االخالؿ الصناعية ك التجارية عبر الطريق السيار، سيرفع مف مس
 بتكازنيا الكظيفي ك الديناميكي.   

مف خالؿ تكسيع عمميات التحسيف الحضري في جميع  الحفاظ عمى البيئة الحضرية: -5
أحياء المدينة ك التطبيق الصاـر لممخططات التكجييية لتسيير النفايات المنزلية ك مكاد البناء 

 لجزائر.  التي استفادت منيا جميع بمديات ا
بيف ثالث بمديات متجاكرة، ك ىي  انجاز مخطط توجهي لمتهيئة و التعمير مشترك -6

بمدية الحركش، بمدية أمجاز الدشيش ك بمدية صالح بكالشعكر، ك ىك ما يسمى بالتعاكف 
 كليس ككلالمجاؿ  خدمةلحل المشاكل ك ل التكجيات كتحدد المصالح تتكحدحيث  ،البمدي
، ك ىي طريقة لميركب مف إشكالية تصادـ مخطط التطكر الحضري لمدينة فحسب المركز

الحركش أماـ نفاذ األراضي الصالحة لمبناء ، ك بالتالي يمكف تكجيو التكسع العمراني لمدينة 
الحركش إلى بمديات أخرى ك األفضمية لبمدية صالح بكالشعكر المتالكيا احتياط معتبر مف 

 لمبناء. األراضي الشاغرة ك الصالحة 
بتشجيع النشاط الفالحي ك إقامة التجييزات ك المرافق  تنمية المناطق الريفية: -7

 الضركرية لسكاف الريف، مف أجل الحد مف ظاىرة اليجرة نحك مدينة الحركش.
تأثيرىما كبير، يجب أف يقـك المجتمع المدني بحمالت تعميـ        التعميم و التوعية:  -8

ك تكعية عف طريق المدارس ك اإلعالـ ك الشبكات االلكتركنية )شبكة االنترنيت( حكؿ كيفية 
 مشاركة السكاف في الرؤية المستقبمية لتنمية المدينة. 

السكانية ك يأخذ في  ف التخطيط ًيراقب مف خالؿ عمميات المشاركةمشاركة السكان: إ -9
 الحسباف كجيات نظر السكاف في السياسات التخطيطية ك خطة التنمية االستراتيجية.

 خالصة المبحث: -
إف معالجة اختالؿ تكزيع أنماط استخدامات األرض في مدينة الحركش استدعى تقييـ 

ييئة يشمل شامل لممشاكل ك تقييـ االحتياجات المستقبمية مف ىذه األنماط، ك كضع مخطط ت
مختمف عمميات التدخل عمى النسيج الحضري القائـ، ك ىي مقيدة بالقكانيف التشريعية       

ك األسمكب التقني في إطار عممي ك دقيق، كما أف عمميات التييئة تمّكف مف إعطاء الرؤى 
المستقبمية لتنظيـ نمك مدينة الحركش، ك بالتالي تحقيق ىدؼ الدراسة ك ىك تقييـ الكضع 

 لقائـ ك إحداث التكازف الكظيفي ك المجالي الستخدامات األرض.ا
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 خالصة الفصل: -
نستخمص مما سبق أف المجاؿ الحضري لمدينة الحركش تأثر بشكل كبير بسياسات 
التخطيط الحضري بعد االستقالؿ، حيث تعرضت المدينة لضغكط سكانية استيمكت بسرعة 

ات التقنية لمتييئة ك التعمير كاستخدامات المجاؿ أماـ  ضعف اإلرادة في تطبيق األدك 
لألرض الحضرية، ك ليذا نتجت عنو فكضى في النسيج العمراني، أثرت عمى تكزيع 

 استخدامات األرض في المدينة.
دكر التييئة ميـ في تحديد مشاكل كاقع استخدامات األرض في المدينة، ك إعطاء الحمكؿ 

ل عمى األنسجة الحضرية لممدينة، ك ىذا عمى القانكنية ك التقنية عمى شكل عمميات تدخ
 مستكى السكف ك التجييزات ك الشبكات التقنية، ك ذلؾ مف خالؿ:

 المنظر تحسيف بيدؼ الحضري  النسج كتأىيل الحالي المبني المجاؿ ىيكمة إعادة -
 ليا. العاـ كالمظير

القكانيف تيديـ ك تجديد بعض المباني ك التسكية القانكنية لمبناء الفكضكي عمال ب -
 الخاصة بالتعمير.

تعزيز األنسجة الحضرية المنعزلة عمى مستكى أطراؼ المدينة بمختمف التجييزات    -
 ك الخدمات لتمبية حاجات السكاف.

تكفير ك صيانة مختمف الشبكات التقنية التي تعتبر ضركرية لرفع المستكى المعيشي  -
 لمسكاف.  

اء المدينة ك المحافظة عمى البيئة تكسيع عمميات التحسيف الحضري عبر جميع أحي
 الحضرية.
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 العامة: الخالصة -

في مرحمة ف، متمايزا عبر مراحل زمنية كبرى مدينة الحروش النمو الحضري ل لقد كان
فوق أراضي فالحية منبسطة و ُمهيَكمة قرية صغيرة المدينة كانت االستعمار الفرنسي 

 كان نسيجها العمراني منظما مجاليا ف، روبيينو األالسكان  مرافق حضرية لخدمةو  بتجهيزات
بدأت بوادر اختالل فعرفت نموا حضريا سريعا، و متوازنا وظيفيا، أما بعد االستقالل مباشرة 

ين، مما أدى إلى زيادة يلمسكان الريف ةعرفت وفودا كبير و توازن الهيكل الحضري لممدينة، 
و التجهيزات  و استغالل مفرط لممرافق ظهور أنماط سكنية فوضوية، توسعها المجالي و

من أجل  5691ثم جاء دور السياسات الحضرية المنتهجة منذ  الموروثة عن االستعمار،
متمايزتين، و قد أعطت نتائج ممموسة و معتبرة في فترتين  ،لمدن الجزائريةتسير و تنظيم ا

يومنا  إلى 0222)و من و هي فترة التخطيط الموجه )المركزي(،  (5691-5699هما من )
بضعف التنمية تميزت أما باقي الفترات  ،( وهي فترة اقتصاد السوق )الالمركزية(هذا

      تحكمه المعطيات السياسية و االقتصادية  لممدينة النمو الحضري  الحضرية، حيث أن
و قد شكل التوسع العمراني لمدينة الحروش أنماطا مختمفة  ،و االجتماعية و األمنية لمبالد

نجد ، ينو غير عادل ينغير منسجم و وظيفي  مجالي بتوزيعلكنها  ،الستخدامات األرض
توزع حجم السكان عبر المدينة مرتبط بنمط السكن، أما الوظائف الحضرية فتتركز في وسط 

د زاد في و ق ياء منعزلة في األطراف،المدينة، و تتناقص كمما ابتعدنا عنه، مما خمق أح
بسب وجود األراضي الفالحية في مركز الحروش أراضي التعمير تعميق هذا الوضع، نفاذ 

ه نحو منطقة بئر سطل ذات التنيمة الحضرية الضعيفة، هلهذا تم توجيحول محيط المدينة، 
التي تتركز عدم تطبيق توجهات و مضامين مخططات شغل األراضي لممناطق  إضافة إلى

 .رض الواقعأعمى  و المشاكل الحضرية فيها االختالالت

رغم محاولتنا تقديم الحمول التقنية في إطار التهيئة التي مست الشبكة الحضرية 
حسب المشاكل  التدخل عممياتتنوعت القائمة لممدينة أي عمى مستوى اإلطار المني، و 

ألنسجة لهيكمة الإعادة عممية القصديري و  تخص البناءالهدم  فعممية القائمة لكل منطقة،
، إضافة إلى حماية البيئة ألنسجة القديمةلتأهيل التجديد و عممية الالفوضوية و المنعزلة، و 

كما أن زيادة وعي السكان تمعب دورا في استغالل المجال الحضري بطريقة  ،الحضرية
 .عقالنية
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لمنسيج  الوظيفي و الجمالي خمق التوازن المجالي و إلىعمميات التهيئة هدف ت
 العمراني لممدينة، بمعنى تنظيم استخدامات األرض الحضرية لمدينة الحروش.

تبقى مطروحة حول نحو منطقة بئر سطل إال أن التساؤالت  التوسع العمرانيتوجيه  رغم 
  استخدامات األرض في مدينة الحروش:و أنماط أشكال مستقبل توزيع 

 إشكالياتهل خمق مدينة جديدة في منطقة بئر سطل سيساهم في تخفيف حدة  -
 ؟،  استخدامات األرض في المركز القديم لممدينة

هل سيكون هناك تحكم مستمر في تسيير و تنظيم استخدامات األرض في المدينة الجديدة  -
 مدينةاستخدامات األرض في في بئر سطل لتفادي المشاكل الحضرية التي نتجت عن 

 ،؟الحروش

 هل ستحقق المدينة الجديدة في بئر سطل التكامل المجالي و الوظيفي لمدينة الحروش؟.  -

و هذا ما يفتح المجال لمقيام بدراسات أخرى تخص تنظيم و مراقبة استخدامات  
             .األرض في مدينة الحروش



 

 
 

  

 حقالمال
 



 (6112-0791مدينة الحروش: معدل التساقط الشهري خالل الفترة ) :(  )جدول رقم
 األشهر جانفي فيفري  مارس أفريل ماي جوان جويمية أوت سبتمير أكتوبر نوفمبر ديسمبر

األمطار  معدل                                                                              
 )ممم( الشهري 

التطور العمراني و تأثيره عمى البيئة -مذكرة تخرجالمصدر: +2007مراجعة المخطط التوجيهي لمتهيئة والتعمير المصدر:
 2007الحضرية في المدن المتوسطة "حالة مدينة الحروش"  

 (6119-6112مدينة الحروش: المتوسطات الشهرية لدرجة الحرارة خالل الفترة ) :(02)جدول رقم
 األشهر جانفي فيفري  مارس أفريل ماي جوان جويمية أوت سبتمير أكتوبر نوفمبر ديسمبر

 متوسطات الحرارة                                                                     
 °()م

 الحرارة القصوى                                                                         
 °()م

 °()م الحرارة الدنيا                                                                  

             
  2007التطور العمراني و تأثيره عمى البيئة الحضرية في المدن المتوسطة "حالة مدينة الحروش"  -مذكرة تخرجالمصدر:  

 الحروش: المتوسط النسبي لمرطوبة القصوى و الدنيامدينة  :(03)جدول رقم
 (6112-0779خالل الفترة )                                    

 األشهر جانفي فيفري  مارس أفريل ماي جوان جويمية أوت سبتمير أكتوبر نوفمبر ديسمبر

 متوسط الرطوبة                                                                        
)%( 

 الرطوبة القصوى                                                                         
)%( 

 الرطوبة الدنيا                                                                        
)%( 

 2007التطور العمراني و تأثيره عمى البيئة الحضرية في المدن المتوسطة "حالة مدينة الحروش"  -مذكرة تخرجالمصدر:  
 (6119-6112مدينة الحروش: متوسطات سرعة الرياح )م/ثا( خالل الفترة ) :(04)جدول رقم

 األشهر جانفي فيفري  مارس أفريل ماي جوان جويمية أوت سبتمير أكتوبر نوفمبر ديسمبر

 سرعة الرياح                                                                        
 )م/ثا(

 سرعة الرياح                                                              
 )م/ثا(

 2007التطور العمراني و تأثيره عمى البيئة الحضرية في المدن المتوسطة "حالة مدينة الحروش"  -مذكرة تخرجالمصدر:  
 
 
 

 



 (  ÉCHELLE DE BEAUFORT(: مقيبس بىفىزث نهسيبح ) 50جدول زقم )

Degré 
de  

l'échelle 
Appellation Effets produits par le vent 

Vitesse 
(km/h) 

Vitesse 
(noeuds) 

  Calme Calme, la fumée s'élève verticalement. 0 à 1 0 à 0,54 

  
Brise très 

légère  
La direction du vent est révélée par le sens de la fumée, mais non 

par la girouette. 
1 à 5 0,54 à 2,7 

  Brise légère 
On sent le vent sur la figure. La girouette est mise en mouvement. 

Les feuilles bougent. 
5 à 11 2,7 à 5,9 

  Petite brise 
Feuilles et petites branches constamment agitées. Le vent déploie 

les drapeaux légers. 
11 à 19 5.9 à 10,2 

  Jolie brise 
Soulève la poussière et les papiers, fait mouvoir les petites 

branches. 
19 à 28 

10,2 à 1 
  

  Bonne brise 
Les arbustes en feuilles balancent. Des vaguelettes se forment sur 

les lacs ou étangs. 
28 à 38 

15 à 2 
    

  Vent frais 
Les grandes branches bougent. Les fils électriques bougent. 

L'usage des parapluies devient difficile. 
38 à 
   

20,5 à 27 

  Grand vent 
Les arbres entiers sont agités. Il est pénible de marcher contre le 

vent. 
50 à 61 27 à 33 

  Coup de vent Brise les petites branches des arbres. 62 à 74 33 à 40 

  
Fort coup de 

vent 
Dommages aux constructions légères, cheminées et tuiles 

emportées. 
75 à 88 40 à 47,5 

   Tempête Arbres déracinés. Graves dégâts aux constructions. 89 à 102 47,5 à 55 

   
Violente 
tempête 

Ravages étendus. 103 à 117 55 à 63 

   Ouragan Destructions considérables. 118 et plus 63 et plus 

 (    -4501خالل الفترة ) : تطور عدد السكانمدينة الحروش :(60)جدول رقم 
 (%معدل النمو الوطني) (%معدل نمو المدينة ) )نسمة( النمو الفعمي )نسمة( عدد السكان السنوات
          / / / 

          8383         

           8603         

           0066     

           3808         

           0116        

                 (-     +8=)3,3 / 

 معالجة الباحثة (+ONS)معطيات الديوان الوطني لإلحصاء المصدر:
 (1541-1544) بينمدينة الالهجرة الوافدة نحو  :مدينة الحروش :(68)جدول رقم

 رقم القطاع مدينة الحروش ضواحي الحروش سكيكدة بلدية واليات أخرى المجموع

  القطاع                        

  القطاع                     

  القطاع                     

  القطاع                     

  القطاع                     

  القطاع                    

 المجموع                          

 المجموع                         

 3613تحقيق ميداني ديسمبر  المصدر:                                                                                
 



 مدينة الحروش: تطور عدد المواليد و الوفيات و الزيادة الطبيعية  :(63)جدول رقم
    ( 1541-1551)خالل الفترة                

 الزيادة الطبيعية)نسمة( الوفيات)نسمة( المواليد )نسمة( السنة
              2624 
              2681 
              2412 
              2500 
              2076 
              2933 
              3128 
              3181 
              2633 
              2785 
              2807 
 29760 4613 34373 المجموع

 (3613أنجز حسب معطيات مكتب الحالة المدنية لبمدية الحروش )سنة المصدر:

 
     (1552-4501)خالل الفترةنسبة صافي الهجرة مدينة الحروش:  :(68)جدول رقم

 2007-1998 1998-1987 1987-1977 1977-1966 1966-1954 السنوات
 صافي الهجرة نسبة

(%) 
48.27 -8.66 48.71 23.59 0.01 

، -حالة مدن: عزابة، الحروش، القل-التنظيم المجالي حول المدن الصغرى لوالية سكيكدةهبهوب نوال،  المصدر:        
مراجعة المخطط +  2006رسالة ماجستير، كمية عموم األرض و الجغرافيا و التهيئة العمرانية، جامعة منتوري قسنطينة 

 .2007التوجيهي لمتهيئة و التعمير لبمدية الحروش لسنة 
 

         1541لسنة التركيب النوعي لمسكان  الحروش: مدينة :(16)جدول رقم
 الجنس

 النسبة)%( المجموع )نسمة(
 النسبة)%( عدد اإلناث )نسمة( النسبة)%( عدد الذكور )نسمة(

                                    
 3613تحقيق ميداني ديسمبر  المصدر:                                                                                

 
 
 
 
 



         1541لسنة لمسكان  العمري التركيب  الحروش: مدينة :(11)جدول رقم
 (% النسبة ) العدد )نسمة( الفئة العمرية

            سنوات6أقل من 
            سنة 12-6من

            سنة21-13من 
             سنة 59-22من 

           سنة 59أكبر من 
              المجموع

 3613تحقيق ميداني ديسمبر  المصدر:                                  
         1541لسنة  لآلباء و األبناء يالمستوى التعميم الحروش: مدينة :(13)جدول رقم

 المجموع
 القطاع األول القطاع الثاني القطاع الثالث القطاع الرابع القطاع الخامس القطاع السادس 

 
  العدد (%)  العدد (%)  العدد (%)  العدد (%) العدد  (%) العدد  (%)

 األب   
 

 محو األمية                                
 تكوين مهني                                         
 جامعي                                                       
 ثانوي                                                            
 متوسط                                                           
 ابتدائي                                                         
 غير متعمم                                                         
 المجموع                                                              

 األم  
 

 محو األمية                             
 تكوين مهني                                  
 جامعي                                                         
 ثانوي                                                             
 متوسط                                                            
 ابتدائي                                                          
 غير متعمم                                                           
 المجموع                                                                

  األبناء 
 محو األمية                          
 تكوين مهني                                    
 جامعي                                                    
 ثانوي                                                       
 متوسط                                                         
 ابتدائي                                                          
 غير متعمم                                     

 المجموع                                                             
  3613تحقيق ميداني ديسمبر  المصدر:                                  



   1541لسنة  الفئات االجتماعية المهنية عبر القطاعات الحضرية  الحروش: مدينة :(18)جدول رقم

 3613تحقيق ميداني ديسمبر  المصدر:
         1541لسنة  العمالة عند أرباب العمل الحروش: مدينة :(10)جدول رقم

 الفئة االجتماعية
 (%) المجموع

 (%) ون البطال (%) ون المتقاعد (%) ون المشتغم
                                          

 3613تحقيق ميداني ديسمبر  المصدر:                                 
1541مدينة الحروش: مقدار الدخل عند أرباب األسر عبر القطاعات سنة  :(10)جدول رقم  

رقم القطاع 
 الحضري 

 السكننمط 
المجموع 

 تحصيص (%)
)%( 

 جماعي
)%( 

نصف 
 جماعي
)%( 

بناء 
 ذاتي)%(

فردي 
 قديم)%(

(%) 
 قصديري 

                                       
                                      
                                       
                                     
                                       
                                     

                                          المجموع
 3613تحقيق ميداني ديسمبر  المصدر:                                 

 
 
 
 
 
 

 المجموع (%)
القطاع  

 السادس
 القطاعات القطاع األول القطاع الثاني القطاع الثالث القطاع الرابع القطاع الخامس

 انعدد (%) انعدد  (%) انعدد  (%) انعدد  (%) انعدد  (%)  انعدد (%)
الفئات 
 المهنية

 عبمم                                                                

 مىظف                                                                

 تبجس                                                             

 مقبول                                                     

 فالح                                                          

 حسفي                                                        

 متقبعد                                                               

 بطبل                                                               

 انمجمىع                                                                          



 مدينة الحروش: توزيع السكان و الكثافة السكانية  :(16)جدول رقم
   6106عبر القطاعات الحضرية لسنة                                

 الكثافة السكانية )نسمة/هكتار( (%سكان )ال نسبة عدد سكان )نسمة( (كتارمساحة )هال رقم القطاع الحضري 
  41,39                    
  45,91                   
  92,10                  
  15,35                  
  122,99                  
  88,68                  

 -              406,42 المجموع
مراجعة المخطط التوجيهي لمتهيئة  من دراسة  ن مخطط التهيئةم ( +ONS)معطيات الديوان الوطني لإلحصاء المصدر:

 .معالجة الباحثة +     و التعمير لبمدية الحروش لسنة 

 (6106-0481) المجال استهالك وتيرة تطورمدينة الحروش:  (:17الجدول رقم )

 المراحل )السنوات(
المدة الزمنية 

 )السنوات(
 مساحة األراضي 

 )هكتار( المستهمكة
 االستهالك وتيرة
  (℅) 

1840- 1962 122 27        
1962-1980 18 38        
1980-1987 07 131,40        
1987-1998 11 31,50        
1998-     14               

 معالجة الباحثة المكتب التقني لبمدية الحروش+ المصدر:

     مدينة الحروش: عدد المساكن سنة  (:13جدول رقم)
 6114معدل إشغال المنزل سنة  سكان )نسمة(العدد  رقم القطاع الحضري 

 (فرد/المسكن)
 (%) عدد المساكن

                       
                      
                      
                    
                      
                    

                       المجموع
 + معالجة الباحثة( ONS)معطيات الديوان الوطني لإلحصاء المصدر:

 
 



 مدينة الحروش:  (:18جدول رقم)
                                  الكثافة السكنية لسنة               

 رقم القطاع الحضري  الكثافة السكنية )سكن/هكتار(
        
        
        
        
        
       

 (ONS)معطيات الديوان الوطني لإلحصاء المصدر:
 + معالجة الباحثة        

 
 مدينة الحروش: وظيفة الطابق  (:36جدول رقم)

  6106سنة  األرضي لممسكن                
 

(%) 
 سكن

 (%نسبة وظفية الطابق األرضي )
رقم القطاع 
 الحضري 

سكن + 
 (%)تجارة

سكن + 
 (%)حرفة

 المجموع
(%) 

                       
                       
                       
                      
                       
                      

المجموع 
(%)                       

 3613تحقيق ميداني ديسمبر  المصدر:
 

 



  6106سنة  مساحة استخدامات األرض فيمدينة الحروش:  (:31قم)ر جدول 
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  2012لبمدية الحروش + تحقيق ميداني جوان  SLEPمديرية +      مخطط تعيين األراضي من مراجعة المخطط التوجيهي للتهيئة و التعمير لسنة إرث + قوقل المصدر: 
 
 
 



 ة الشعبيـةـالجمهوريـة الجزائريـة الديمقراطي
 العممي والبحث العالي التعميم وزارة

 -1- قسنطينة  جامعة   
 العمرانية التهيئة :قسم                                  العمرانية والتهيئة والجغرافيا األرض عموم كمية   

 استمارة بحث عممي )لنيل درجة الماجستير(
 ( في المكان المناسبXضع عالمة )

 .…………………………………وان )اسم حيكم(:نالع
I- :السكان 
I-1 ..................................... :عدد أفراد األسرة 

 سنة 95أكثر من  سنة 95-11من  سنة 11-11من  سنة11-6من  سنوات6أقل من  
      عدد األفراد حسب العمر

I-2  :عدد الذكور في األسرة:.......................... ..........................عدد االناث في األسرة 
I-3 .......................... عدد األسر )كم أسرة( داخل المنزل 
 I-4 ......................... :)عدد العاممين في األسرة )كل من في المنزل 
I-5 .......................... :)عدد البطالين في األسرة )كل من في المنزل 

 I-6 )فالح     مقاول       تاجر       : عامل       موظف   مهنة رب األسرة )كل رب أسرة في المنزل 
 .......... :........................مهنة أخرى      بطال          متقاعد        حرفي                     
 

 في حالة وجود أفراد عاممين اخرين حدد مهنتهم:..................................................................
................................................................................................................. 

I-7  دج31111دج       أكبر من 31111دج الى 18111من     دج    18111مستوى الدخل: أقل من 

I-8 :المستوى الدراسي لألبوين  
 )أذكره( مستوى اخر تكوين مهني جامعي ثانوي  متوسط ابتدائي غير متعمم المستوى الدراسي

        باأل
        األم

I-8  األسرة )الذين يدرسون(عدد المتمدرسين في:.................................... 
I-8  لألوالدالمستوى الدراسي: 

 مستوى اخر )أذكره( تكوين مهني جامعي ثانوي  متوسط ابتدائي غير متعمم المستوى الدراسي
        األوالد

I-8 )أصل العائمة )من أي جهة أتت؟: 
 :..............................   واليات اخرى  والية سكيكدة               ضواحي الحروش     مدينة الحروش    

            



I-8 هل تنوون تغيير مكان إقامتكم؟ 
 ........................إليه:........... الحي الذي تريدون االنتقالأذكر اسم    ال     من حي إلى أخر: نعم         -

 ................................................................................................................؟لماذا
..................................................................................................................... 

 .أذكر اسم المنطقة التي تريدون االنتقال إليها:...........      ال   : نعم        إلى منطقة أخرى  من مدينة الحروش -
 ..........لماذا.......................................................................................................

..................................................................................................................... 
II- المساكن:  
II-1 :بناء ذاتي   نصف جماعي)عمارة بطابقين(           جماعي )عمارة(           تحصيص  نمط السكن 

 قصديري فردي حديث                   فردي أوروبي قديم               

II-1   التجارة حدد نوع    ال         هل يوجد بالطابق األرضي: محل تجاري: نعم:............................ 
 ............................حدد نوعها:    ال          : نعم   ورشة حرفية                                 

III :اقتراحات السكان 
 المشاكل التي تعانون منها داخل حيكم؟ما هي  -

..................................................................................................................... 
..................................................................................................................... 

..................................................................................................................... 
 ماهي المرافق الناقصة داخل حيكم؟ -

..................................................................................................................... 
.....................................................................................................................

..................................................................................................................... 
 ماذا تقترحون داخل حيكم )من أجل معيشة أفضل(؟ -

.....................................................................................................................  
..................................................................................................................... 

.....................................................................................................................
..................................................................................................................... 

.....................................................................................................................

..................................................................................................................... 
..................................................................................................................... 

.....................................................................................................................  
 



 فرز عينات االستمارة

 زقم انقطبع عدد األسس عدد أفساد األسسة سىىاث6أقم مه  سىت 41-6مه سىت14-41مه  سىت 05-11مه  سىت 05أكبس مه  انمجمىع

 4انقطبع زقم                                  

 1انقطبع زقم                                  

 1انقطبع زقم                               

 1انقطبع زقم                               

 0انقطبع زقم                                

 6انقطبع زقم                          

 انمجمىع                                    

 

 انسكبن )%(مه اجمبني  ىسبتان انمجمىع % عدد اإلوبث % عدد انركىز انفئبث انعمسيت
                         سىىاث6أقم مه 

                          سىت 41-6مه

                         سىت14-41مه 

                           سىت 05-11مه 

                        سىت 05أكبس مه 

                             انمجمىع
 

 

 زقم انقطبع عبمم مىظف تبجس مقبول فالح حسفي متقبعد بطبل انمجمىع

 4انقطبع زقم                          

 1انقطبع زقم                          

 1انقطبع زقم                          

 1انقطبع زقم                        

 0انقطبع زقم                          

 6انقطبع زقم                     

 انمجمىع                               



 زقم انقطبع غيس متعهم ابتدائي متىسط ثبوىي جبمعي تكىيه مهىي األميت محى انمجمىع

 4انقطبع زقم                        

 1انقطبع زقم                        

 1انقطبع زقم                        

 1انقطبع زقم                      

 0انقطبع زقم                       

 6انقطبع زقم                  

 انمجمىع                             

 

 زقم انقطبع غيس متعهم ابتدائي متىسط ثبوىي جبمعي تكىيه مهىي محى األميت انمجمىع

 4انقطبع زقم                        

 1انقطبع زقم                        

 1انقطبع زقم                        

 1انقطبع زقم                       

 0انقطبع زقم                       

 6انقطبع زقم                   

 انمجمىع                            

 

 

 زقم انقطبع عدد انمتمدزسيه في األسسة غيس متعهم  ابتدائي متىسط  ثبوىي جبمعي تكىيه مهىي محى األميت عدد انمتمدزسيه في األسسة انمجمىع

 4انقطبع زقم                                  

 1انقطبع زقم                                 

 1انقطبع زقم                               

 1انقطبع زقم                               

 0انقطبع زقم                                

 6انقطبع زقم                             

 انمجمىع                                     
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 المراجع قائمة المصادر
 



 
 

 المراجع المصادر قائمة
I-  العربية بالمغة المراجعالمصادر و  
I-1- الكتب 
 المطبوعات دیوان وتوطن الصناعة  اإلقمیم تنظیم حول وآراء یمھتیجاني مفا بشیر -

 .    ر الجزائ، الجامعیة
، الجامعیة المطبوعات دیوان الجزائر في العمرانية والتهيئة التحضرالتجاني،  بشیر -

 .    ،الجزائر ،الساحة المركزية بن عكنون 
، مكتبة األنقموا المصرية، القاهرة ، تخطيط المدنالدكتور المهندس احمد خالد عالم -

1983.  
مركز  ،ناطق الحضرية المتخمفة بالمدنمالحضري و ال التطويرأحمد بوذراع،  الدكتور -

 .1997منشورات جامعة باتنة، 
 جغرافي إطار – والحضري  الريفي األرض استخدام تخطيط عثمان، دمحم غنیم،الدكتور  -

 .2001، دار صفاء لمنشر و التوزيع، عمان التخطيط المكاني دائرة – عام
 .2003، دار وائل، جغرافيا المدنصبیحة،  الدكتور كاید عثمان أبو -
 المطبوعات ،دیوان حمیمي القادر عبد ترجمة الحضرية. الجغرافيا بوجوقارني، جاكمین -

 .صفحة( 447) الجامعیة

I- 2- ج و الماجستيرالتخر  مشاريع 
 رسائل و مذكرات الماجستير -أ

 وكمفة الفاعمون  اآلليات قسنطينة، في الجديدة الحضرية التوسعات، لطفي قبایمي -
 في الماجستیر شهادة لنیل مقدمة مذكرة -الباي لعين الحضرية المنطقة حالة-التعمير
 .     ماي قسنطینة، جامعة ،األرض عموم كمیة العمرانیة، التهیئة

 تنوع النمو في فوارق  سكيكدة، بوالية الصفصاف وادي في المراكز شبكة ا،لیدی بوشامة -
 عموم كمیة العمرانیة، التهیئة في الماجستیر شهادة لنیل مقدمة مذكرة ،الوظائف في وتكامل
 .  01ماي قسنطینة، جامعة األرض



 
 

دور المركزية التجارية والمرافق العمومية في التنظيم المجالي بدائرة  ،عنون نور الدین -
رسالة ماجستیر، كمیة عموم األرض و الجغرافیا و التهیئة  ،-والية ام البواقي–عين مميمة 

 .2002العمرانیة، جامعة منتوري قسنطینة 
، رسالة السكنية بمدينة قسنطينة الحصيمة و األفاق االستخداماتإشكالية  ،ربیعة دباش -

قسنطینة  ماجستیر، كمیة عموم األرض و الجغرافیا و التهیئة العمرانیة، جامعة منتوري 
2005. 

حالة مدن: عزابة، -التنظيم المجالي حول المدن الصغرى لوالية سكيكدة، هبهوب نوال -
رسالة ماجستیر، كمیة عموم األرض و الجغرافیا و التهیئة العمرانیة، ، -الحروش، القل

 .2006جامعة منتوري قسنطینة 
 مختمف الرخص بمدينةالمخالفات و الممارسات في ميدان البناء و  ،بن حمادة عیسى -

، رسالة ماجستیر، كمیة عموم األرض و الجغرافیا و التهیئة العمرانیة، جامعة قسنطينة
 .2006منتوري قسنطینة 

، رسالة التوسع العمراني لمدينة جيجل و حتمية االنتشار لمتوابع إشكالية ،بوشفرة حسینة -
نیة، جامعة منتوري قسنطینة و الجغرافیا و التهیئة العمراماجستیر، كمیة عموم األرض 

2006. 
، رسالة المجمعات الحضرية بمدينة قسنطينة واقعها و متطمبات تخطيطهاقماس زينب،  -

الدیمغرافیا، جامعة  و االجتماع عمم قسم االجتماعیة والعموم اإلنسانیة العموم كمیة ماجستیر،
  .2006منتوري قسنطینة 

، نموذجا وقواجمية رقايزي  حي مميمة عين لمدينة الحضري  النمو مشكالت ،ممیحي نجاة -
الدیمغرافیا،  و االجتماع عمم قسم االجتماعیة والعموم اإلنسانیة العموم رسالة ماجستیر،كمیة

 .2006قسنطینة  ،جامعة منتوري 
 مذكرات التخرج -ب
محاولة لمتنظيم الوظيفي  –الحروش مدینة  ،اسطمبولي عائشة و مقراش صونیا -

 .1998سنة  ،كمیة عموم األرض و الجغرافیا و التهیئة العمرانیة، جامعة منتوري  ،-المجالي
و التوازن في  التنمية إشكالية -االستثمار و التهيئةزغیدي صونیا و جمیمي وسام،   -

كمیة عموم األرض و الجغرافیا و التهیئة العمرانیة، جامعة ، مختمف مجاالت والية سكيكدة
 .2002سنة  ،منتوري 



 
 

 -العمراني و تأثيره عمى البيئة الحضرية في المدن المتوسطة التطوربوالريش حنان،  -
 ،كمیة عموم األرض و الجغرافیا و التهیئة العمرانیة، جامعة منتوري ، -حالة مدينة الحروش

 .2007سنة 
كمية عموم الحضرية في مدينة العممة،  األرضاستخدامات  ،بوريش حمیمة و شرقي أمنة -

  .2009، 1جامعة قسنطینة قطب  الجغرافيا و التهيئة العمرانية،األرض و 
إشكالية استخدامات األرض الحضرية في مدن الشمال الشرقي  ،بن مبروك صالح الدین -

جامعة كمیة عموم األرض و الجغرافیا و التهیئة العمرانیة، ، -حالة مدينة بسكرة -الجزائري 
 . 2009، 1قسنطینة قطب 

تسيير و تنظيم استخدامات األرض في مدينة القرارم  ،عبد الفتاح راجح و إلیاس بوعاج -
جامعة قسنطینة كمیة عموم األرض و الجغرافیا و التهیئة العمرانیة، ،  -والية ميمة -قوقة

 .2011، 1قطب 
I-3 :المجالت 
 .2012سبتمبر( -أوت-)جويمیة 156مجمة المدینة العربیة، العدد  -
I-4 :المخططات 
 .1981و المعدل سنة  1976لسنة  PUD) (لمتعمیر التوجیهي المخطط -
 .2007مراجعة المخطط التوجیهي لمتهیئة و التعمیر لبمدیة الحروش لسنة  -
 (.01مخطط شغل األرض لمركز الحروش )رقم  -
 (.02مخطط شغل األرض بئر سطل )رقم  - -
 (.03مخطط شغل األرض لواد النسا )رقم  -
I-5 :الجريدة الرسمية 
 .52، العدد 1990الجريدة الرسمیة لسنة  -
 .26، العدد 1991الجريدة الرسمیة لسنة  -
     المتعمق بالتهیئة  1411جمادى األول  14المؤرخ في  90/29المرسوم التنفیذي رقم  -

 .2004أوت  15المؤرخ في  04/05المعدل والمتمم بالمرسوم التنفیذي  و التعمیر و
              الموافق  1411ذي القعدة  14المؤرخ في  175-91التنفیذي رقم  المرسوم -
 ، یحدد القواعد العامة لمتهیئة والتعمیر و البناء.1991ماي  28لـ 



 
 

ینص عمى تهدیم المباني  1985أوت  13المؤرخ في  212-85المرسوم التنفیذي رقم  -
  .البناءالتي ال تتوفر عمى الحد األدنى لمقاییس 

-II  جنبيةاأل بالمغة المراجعالمصادر و:  
 

I-1/ LIVRES : 

- MARC CÔTE : Pays, paysage, paysans d’Algérie ; Editions Média-plus, 

Constantine, 2008. 

- NASSIMA DRIS : La Ville Mouvementée, Espace Public, Centralité, 

Mémoire urbaine à  Alger, L’harmattan, rue de l’école Polytechnique        

Paris, France, Janvier     . 

- LAHOUARI ABDI : de l’Algérie précoloniale à l’Algérie colonial, ENAL, 

Alger, 1985. 

- MAOUIA SAIDOUNI, Elément d’introduction à l’urbanisme, casbah 

édition, Alger 2000. 

- SAKHRI Rabah : Le guide de la ville d’El Harrouch et ses environs  édition 

Guelma, ALGERIE,       

- MARC COTE, l’Algérie ou l’espace retourné, média plus, Algérie, 1993.  

- Jean-Paule LACAZE : Renouveler L’urbanisme, Prospective Et Méthode, 

Presse De L’école Nationale Des Ponts Et Chaussées, CFC, 20 rues de Grand-

Augudtins, 75006, Paris, France, Mai        

- J. PELIETIER, CH. DELFANTE : Ville Et Urbanisme Dans Le Monde    

ème Edition, Mars 1994, Masson, Editeur 120, Bd Saint-Germain 75280, Paris, 

France 1994. 

- PIERRE LABORDE : les espaces urbaines dans le monde, 2 ème Edition, 

revue et augmentée, NATHAN          , Paris, France,     . 

- Dossou Edouard AKPINFA, Problématique de la gestion foncière dans les 

centres urbains secondaires du benin : cas de glazoue et dassa-zoume, 

Université d'Abomey-Calavi - Maîtrise de Géographie, France        

I-2 MEMOIRES : 

- BOURAOUI Ibtissem, Croissance De Petites Villes Algériennes -Cas D’el 

Harrouch-, Mémoire Présenté pour l’obtention du diplôme de Magister, Option 

: Faits Urbains, Département D’architecture Et D’urbanisme  Faculté Des 

Sciences De La Terre, De Géographie Et De L’aménagement Du Territoire, 

Université Menturi Constantine, 2007.  



 
 

I- / MAGASINS : 

- Revue Urbanisme, Villes, Sociétés, Cultures, Dossier, Planification Lyon 

      , N° 371 (Mars- Avril) 2010. 

- Revue Urbanisme, Villes, Sociétés, Cultures, Dossier, Les Villes Créatives,     

N° 373 (Juillet- Aout) 2010. 

- Revue Urbanisme, Villes, Sociétés, Cultures, Dossier, Les Villes Moyennes 

Contre-attaquent, N° 378 (Mai- Juin) 2011. 

I-4/ DOCUMENTS : 

- Plan Directeur D’aménagement Et D’urbanisme De La Commune D’el 

Harrouch  Rapport D’orientation  Juillet       

- Grille Théorique Des Equipements (Algérie), 1995.   

 

III-  االنترنيت:مواقع 

   www.swideg.arabblogs.com. 

   www.urbanisme.fr. 

   www.urbanisme.equipement.gouv.fr/cdu/datas/article. 

   www.unisco.org/most/kharouf. 

   www.fmvm.fr. 

   www.villes-en-france.org. 

   bougria-tif.blog spot.com 

   www.rpd-mohesr.com 

   www.saudigis.org 

    www.n-alforat.com 
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  مدينة الحروش: متوسط معدؿ التساقط الشيري لمفصوؿ خالؿ الفترة    
(1970-2006). 40 

 46 .    : عدد السكاف سنة مدينة الحروش   
 56       . 2012التركيبة االقتصادية لمسكاف لسنة  مدينة الحروش:   

   
  االقتصاديمدينة الحروش: توزيع السكاف المشتغميف حسب قطاعات النشاط 

 57 .2012 لسنة

 61 .مدينة الحروش: القطاعات الحضرية   

سنة  السكنية عبر القطاعات الحضريةتوزيع نسبة األنماط مدينة الحروش:    
    . 74 

لمسنة الدراسية  مدينة الحروش: مؤسسات التعميـ الطوريف األوؿ و الثاني   
(2012/2013). 82 

لمسنة  مدينة الحروش: مؤسسات التعميـ الطور الثالث )التعميـ المتوسط(   
 83 .(2012/2013الدراسية )

 83 .(2012/2013الثانوي لمسنة الدراسية ) مدينة الحروش: مؤسسات التعميـ   

مدينة الحروش: مراكز التكويف الميني مدينة الحروش لمسنة الدراسية    
(2012/2013). 83 

 85 .2102االستخدامات الدينية عبر مدينة الحروش لسنة    
 89 .2102مدينة الحروش: توزيع المحالت التجارية عبر مدينة الحروش لسنة    
 105 .2012في طور االنجاز سنة االستخدامات مدينة الحروش:    
 107 .2012مدينة الحروش: مساحة استخدامات األرض لسنة    

مدينة الحروش: توزيع نسبة العمالة في القطاعات االقتصادية خالؿ الفترة              
(1966-2012.) 111 

                 لمخطط التوجيييفي ا ةبرنامج التجييزات و المرافق المسطر   مدينة الحروش:   
 126   .1981المعدؿ سنة  لمتعمير



  مخطط شغل األراضي لمركز الحروش: المساكف الموجودة مدينة الحروش:    
 129 و المقترحة.

   
  مخطط شغل األراضي لمركز الحروش: التجييزات المقترحة مدينة الحروش: 
 130 و نسبة االنجاز.

      مخطط شغل األراضي لبئر سطل: التجييزات المقترحة مدينة الحروش:    
 133 .(%االنجاز ) نسبةو 

  مخطط شغل األراضي لبئر سطل: عدد المساكف الموجودة مدينة الحروش:    
 136 و المقترحة.

و نسبة  المقترحةمخطط شغل األراضي لواد النسا: التجييزات مدينة الحروش:    
 137 (.%االنجاز )

 150 الحالي و المستقبمي.   مدينة الحروش: تقديرات عدد السكاف   
 152 الحالي و المستقبمي.   مدينة الحروش: تقديرات عدد المساكف   
 156 (.2102مدينة الحروش: التوزيع المساحي لالحتياجات السكنية الحالية )سنة    
 157 التوزيع المساحي لالحتياجات السكنية المستقبمية.مدينة الحروش:    

 مدينة الحروش: التقديرات المستقبمية لمسكاف مف االستخدامات الخدمية العامة   

 167 .2102حتى سنة 

حتى  لالستخدامات التعميميةمدينة الحروش: تقديرات االحتياجات المستقبمية  72
 169 .2102سنة 

 170 .2102الستخدامات األرض حتى سنة  مقترحات التييئةمدينة الحروش:  73

مدينة الحروش: تقدير االحتياجات المستقبمية مف الماء الصالح لمشرب حتى  74
 171 .2102سنة 
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Résumé : 

   L’utilisation du sol dans la ville d’EL HARROUCH est le 

résultat de sa croissance urbaine dans deux différentes périodes ; 

pendant la colonisation française, elle était un village purement 

agricole disposant des installations et des équipements importants, 

alors qu’après l’indépendance, et avec le grand accroissement de la 

population, la ville est soumise aux changements économiques et 

sociaux que l’Algérie a connu ; en plus de la mauvaise gestion et 

planification et l’application sévère des règles d’aménagement et 

d’urbanisme ce qui a créé un espace urbain saturé, incohérent 

spatialement et fonctionnellement. Tout cela a attardé la croissance 

de la ville. Mais,  la chance de la ville d’être organisée et gérée est 

toujours courante à travers les projets d’aménagement et les 

contreparties que nous avons abordées dans notre étude afin 

d’atteindre son équilibre et sa dynamique. 

 

Mots clés : 

Utilisation du sol/ Ville El Harrouch/ Espace urbain/ Secteurs 

Urbains / Accroissement de la population/ Mutation/Organisation/ 

Equilibre/Cohérence/ Spatial et fonctionnée/ Déséquilibre/ 

Aménagement. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

  

SUMMARY : 

   The uses of land in El harouche city is a result of its urban 

growth of city,  during two diffrent periods . So, in the frensh 

colonization it was an agriculture village, which is full of 

important preparations and elbows. In the independent period , and 

with the great growth of the population, El Harrouch town was 

influenced by the great economic and social changes in Algeria. In 

addition to that and behind bad land-surveying, and hard 

application of prepartion of urbanism, a great urbain field was poor 

of two factors. All these was result an obstruct to the growth of  the 

city. 

But, the chances of the city to reorganize and manage the uses of 

land is not yet disppeared, there was the program of our study to 

the operations of preparations in the reason of making their 

equilibrity and dinamic . 

Fundamental terms : 

Uses of land /  Town El Harrouch/   Urbain field/  The grow of 

population/  Urbain secteurs/ Mutation/ Organization/ Equilibrity/ 

Harmony/ Spatial and fonctionnal/ Desequilibrity/ Manage the 

preparation. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 المفردات االستداللية: 

 –المجال الحضري  –مدينة الحروش  -استخدامات األرض
 –تنظيم  –تحول  –القطاعات الحضرية  –النمو السكاني 

 التهيئة. –تمايز  –مجالي و وظيفي  –انسجام  –توازن 

 الممخص
تعتبر استخدامات األرض في مدينة الحروش نتاج 
نموها الحضري خالل فترتين زمنيتين متباينتين؛ ، ففي فترة 
االستعمار الفرنسي، كانت قرية ذات طابع فالحي محض، 

و تجهيزات مهمة، أما بعد االستقالل، و    تتوفر عمى مرافق 
لمجمل التحوالت من خالل التزايد الكبير لمسكان، تعرضت 

االقتصادية و االجتماعية التي عرفتها الجزائر، مقرونة 
بضعف التخطيط و التسيير،  التطبيق الصارم لقوانين التهيئة 

إلى عاممي  و التعمير، مما خمق مجاال عمرانيا متشبعا، يفتقد
 و الوظيفي. االنسجام المجالي

يبقى حع المدينة من تنظيم و تسيير استخدامات 
قائما من خالل عمميات التهيئة و عرض البدائل التي  األرض

 تناولتها دراستنا لتحقيق توازنها و الحفاظ عمى ديناميكيتها.


